
 

 

 ہے جاتا کیا استعمال کیوں لیے کے ٹوئیلٹ ہاتھ بایاں اور کھانے ہاتھ دایاں
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

 کہ  میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع ومفتیانِ  دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کرتے استعمال کیوں ہاتھ الٹا لیے کے استنجاء اور ہاتھ سیدھا لیے کے  کھانے  مسلمان

ک کوئی کی ۔اس ہیں  ہوگا۔ کرم جائےتو کردی بیان بھی لوج 
 انگلینڈ  فرام وقار:سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَِ اللھم الَوھاب الَمل کِ  ب عَونِ  الجواب

 طرح اس اور  پینے پانی کھاناکھانے، وہ کہ ہے ثابت یہ سے سنت کی ملسو هيلع هللا ىلص اکریم نبی 

 ارشادفرماتے ترغیب کی اس اور فرماتے استعمال ہاتھ دایاں لیے کے کاموں گردی کے

 تھے۔

 وسلم علیہ ہللا صلی اکرم نبی کہ ہیں کہتے عنہ ہللا رضی ابوہریرہ حضرت کہ جیسا 

 فَِإنْ  بِيَِميِنِه، َوْليُْعطِْ نِِه،بَِيِمي َوْليَأُْخذْْ بَِيِمينِِه، َوْليَْشَربْْ بِيَِميِنِه، أََحُدُكمْْ ِلَيأُْكلْْ" :فرمایا نے

 ہر میں تم."بِِشَماِلهِْ َوَيأُْخذُْ بِِشَماِلِه، َويُْعِطي بِِشَماِلِه، َويَْشَربُْ بِِشَماِلِه، يَأُْكلُْ الش ْيَطانَْ

 سے ہاتھ دائیں پیئے، سے ہاتھ دائیں کھائے، سے ہاتھ دائیں وہ کہ چاہیئے کو شخص

 سے ہاتھ بائیں ہے، کھاتا سے ہاتھ بائیں شیطان کہ لیے اس دے، سے ہاتھ دائیں لے،

 ہے۔ لیتا سے ہاتھ بائیں اور ہے دیتا سے ہاتھ بائیں ہے، پیتا

 ( 3266رقم  بالیمین االکل باب االطعمہ کتاب  ماجہ ابن سنن)

 وسلم علیہ ہللا صلی ہللا رسول کہ ہیں کہتے عنہ ہللا رضی جابر حضرت طرح اسی اور
َماِل، تَأُْكلُوا لَْ"فرمایا نے َمالِْ يَأُْكلُْ الش ْيَطانَْ فَِإنْ  بِالش ِ  اس کھأو، مت سے ہاتھ بائیں"بِالش ِ
 ہے۔ کھاتا شیطان سے ہاتھ بائیں کہ لیے

 ( 3268رقم  بالیمین االکل باب االطعمہ کتاب  ماجہ ابن سنن)

 ترغیب کی کرنے سے ہاتھ الٹے کو  وغیرہ استنجاء ںکامو والے گندگی ہی ایسے اور

 ابوہریرہ  حضرت کہ جیسا ہیں۔ کرتے ایسا  مسلمان لیے ہے۔اس موجود میں احادیث

 أََحُدُكمْْ اْستََطابَْ إِذَا" فرمایا نے وسلم علیہ ہللا صلی ہللا رسول کہ ہیں کہتے عنہ ہللا رضی

 سے ہاتھ داہنے تو کرے استنجاء شخص کوئی جب "بِِشَماِلهِْ ْنجِِْليَْستَْ بَِيِمينِهِْ يَْستَِطبْْ فََلْ

ْ( 312رقم سننھا و الطہارۃ کتاب  ماجہ ابن سنن) کرے۔ سے ہاتھ بائیں بلکہ کرے، نہ

 کے گندگی کے طرح اس یا استنجاء تاکہ کہ ہے ہوسکتی یہ حکمت پیچھے کے اس  

 کاموں اچھے جیسے اس یا کھانے،پینے وہ ہے ہوا استعمال ہاتھ جو لیے کے کاموں

 صفائی کےلیےخوب پینے کھانے تاکہ  جائے کیا نہ استعمال لیے کے

 اختیارکیاجاسکے۔



 

 

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرسہْولہہہِ اَْعلَمِہ تَعَاٰلی َوہللاہِ  َوَسلَّم َوٰال ہِ  َعلَْیہِ  تَعَاٰلی ّللٰاہِ َصلَّی وَِ َعزَّ
 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Why is the right hand used for eating and the left for the washroom? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Why do Muslims use their right hand when eating and 

left to wash themselves when in the lavatory. Please could you also mention 

the logic to this; it would be very much appreciated. 

Questioner: Waqar from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  لھمال الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

It is established from the Sunnah of the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص that he ملسو هيلع هللا ىلص would use his 

blessed right hand to eat food, drink water and other acts such as these, and he ملسو هيلع هللا ىلص 

would also encourage others to do so also. 

Just as Sayyidunā abū Hurayrah, may Allāh be pleased with him, mentions that 

the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص stated that, 

 َيأُْكلُْ الش ْيَطانَْ فَِإنْ  بِيَِمينِِه، َوْليُْعطِْ بَِيِمينِِه، َوْليَأُْخذْْ بَِيِمينِِه، َوْلَيْشَربْْ بِيَِمينِِه، أََحُدُكمْْ ِليَأُْكلْْ"

 "بِِشَماِلهِْ َويَأُْخذُْ بِِشَماِلِه، َويُْعِطي بِِشَماِلِه، َويَْشَربُْ ِشَماِلِه،بِْ

“Each and every one of you should eat with the right hand, drink with the right 

hand, take with the right hand, give with the right hand. This is because Satan eats 

with the left hand, drinks with the left hand, gives with the left hand and takes with 

the left hand.” 

[Sunan Ibn Mājah, Hadīth no 3266] 

Similarly, Sayyidunā Jābir, may Allāh be pleased with him, mentions that the Noble 

Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص stated, 

َماِل، تَأُْكلُوا لَْ" َمالِْ َيأُْكلُْ الش ْيَطانَْ فَِإنْ  بِالش ِ  "ِبالش ِ

“Do not eat with the left hand because Satan eats with the left hand.” 

[Sunan Ibn Mājah, Hadīth no 3268] 

Likewise, the encouraging of the usage of the left hand for unsanitary matters, 

cleaning oneself in the lavatory, etc is present in Hadīths; this is why Muslims do 

so. 



 

 

Just as Sayyidunā abū Hurayrah mentions that the Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص stated, 

 "ِبِشَماِلهِْ ِلَيْستَْنجِْ بَِيِميِنهِْ َيْستَِطبْْ فََلْ أََحُدُكمْْ اْستََطابَْ إِذَا"

“Whenever someone cleans themselves in the washroom, they should not do so 

using the right hand. Rather, they should use the left hand.” 

[Sunan Ibn Mājah, Hadīth no 312] 

 

This wisdom behind this could be that the hand which is used for eating, drinking, 

and other similar good actions is not used for cleaning oneself in the washroom 

and other unsanitary matters, so that the utmost cleanliness can be undertaken 

when eating and drinking.  

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


