
 غیر محرم عورت کو اسالمک میسج سینڈ کرنا کیسا؟
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
کہ  کیا میں اسالمک میسج کسی غیر محرم عورت کو بھیج سکتا ہوں کیونکہ 

اسے اس طرح کے میسج سینڈ نہ کیے تو وہ جاہل مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے 
 رہے گی۔

 :ایک بھائی فرام انگلینڈسائل
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

علماء اور مفتیان اسالم کے مصدقہ اسالمک میسج  غیر محرم عورت کو سینڈ کرنا 

کو خود سینڈ نہ کرے بلکہ اپنی بہن یا بیوی یا کسی جائز ہے۔مگر مرد اس عورت 

محرمہ عورت  کے ذریعے بھیجوائےکیونکہ غیر محرم مرد کا عورت کو میسج 

سینڈ کرنا فتنہ سے خالی نہیں ہےاورکسی کو جہالت سے بچانے کے لیے خود کو 

کے باہم تبادلے سے بے تکلفی بڑھ  کیونکہ میسِجزہالکت میں ڈالنا اچھا نہیں ہے۔

مردو عورت کا آَپس میں بے تکلُّف ہونا بے حد خطرناک نتائج ال  سکتی ہے اور

 ۔سکتا ہے

َوَجلَّ  َوہللاُ َتَعاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُُہ اَْعلَم ُ َتَعاٰلی َعلَْیِہ َوٰالِٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ
ٰ

 َصلَّی ہللٰا
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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RULING ON SENDING ISLAMIC MESSAGES TO A NON-MAHRAM WOMAN 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
Question: 

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 

regarding the following issue: Can I send Islamic messages to a non-

mahram woman? I fear that if I do not send her such messages, she will 

remain ignorant. 

Questioner: A brother from England  

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

It is permissible to send Islamic messages, which have been certified by Islamic 

scholars and jurists, to a non-mahram woman. However, the man must not send 

it himself, rather he should ask his sister, wife or any mahram woman to send it 

to her. A man sending a message to a non-mahram woman is not free from 

tribulation. It is not good to destroy oneself for the sake of protecting someone 

else from ignorance. Exchange of messages can increase the informality 

between two people and a man and a woman being informal with each other can 

have dangerous results. 

َوَجلَّ  َوہللاُ َتَعاٰلی اَْعَلُم َوَرُسْولُُہ اَْعلَم ُ َتَعاٰلی َعَلْیِہ َوٰالِٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ
ٰ

 َصلَّی ہللٰا
محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 
Translated by the SeekersPath team 

 


