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STATUS HUKUM PENYEMBUHAN PENYAKIT 

DENGAN PERKARA NAJIS 

I. Latar Belakang 

 Menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan 

disyari'atkan hukum Tuhan. Oleh karenanya, wajib bagi 

kita sebagai umat-Nya untuk selalu mempertahankan jiwa 
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kita dari segala ancaman bahaya baik itu datang dari 

orang lain maupun kecorobohan diri kita sehingga kita 

terjangkit akan bibit-bibit penyakit yang tidak jarang akan 

membahayakan jiwa kita sendiri. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa kesehatan diri merupakan suatu 

hal yang sangat penting karena dengan raga  yang sehat 

kita akan merasa nyaman dan semangat dalam 

melaksanakan tujuan kita sebagai makhlukNya yakni 

menghamba pada-Nya. 

 Namun demikian, betapapun kita telah berusaha 

semaksimal mungkin dalam menjaga kesehatan diri dari 

ancaman penyakit yang membawa pada terancamnya jiwa 

, terkadang masih juga kita tidak bisa menghindari dari 

terjangkit akan sejenis penyakit sehingga membutuhkan 

berbagai alternatif pengobatan. Karena pada dasarnya, 

setiap penyakit pasti ada obatnya. Hal ini sebagaimana 

yang telah diriwayatkan oleh imam muslim bahwa setiap 

penyakit pasti ada obatnya. Maka apabila obat tersebut 

menyentuh penyakit kita akan menjadi sebab kesembuhan 

kita dengan izin Allah.
1
 

 Namun, yang menjadi problematika masyarakat ialah 

manakala ditemukan alternatif obat yang menggunakan 

perkara najis dan dilarang syariat tetapi diyakini bahwa 

obat tersebut jauh lebih efektif sebagai penyembuhan. 

Sedangkan kita ketahui bahwa mengkonsumsi perkara 

haram dalam hal ini pengobatan ialah tidak dibenarkan 

oleh syari'at Islam sebagimana yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad dan Imam Muslim,  

 إُ هللا أّشه اىداء ٗاىدٗاء؛ ٗجعو ىنٌ داء دٗاء فتداٗٗا ٗال تتداٗٗا تحزاً

Artinya, "Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan 

telah menjadikan untuk setiap penyakit obatnya, maka 

                                                           
1
 K.H Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, Lkis, 295 
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ambilah obat tersebut dan jangan berobat dengan 

perkara haram".
2
 Tetapi dalam Alquran dinyatakan 

bahwa 

  (581فَِ اضطز غٍز تاغ ٗال عاد فال اثٌ عئٍ اُ هللا غف٘ر اىزحٌٍ )اىثقزج 

Artinya "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa atau 

memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak 

pula melampaui batas, mata tidak ada dosa baginya 

sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 

penyayang".
3
 

 Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa 

mengkonsumsi dalam hal ini pengobatan dengan perkara 

najis atau haram itu diperbolehkan dengan syarat dalam 

keadaan terpaksa atau dharurat. Akan tetapi kita 

memerlukan penafsiran yang mendetail mengenai batasan 

dharurat yang bagaimanakah yang dibenarkan oleh syariat 

mengingat dharurat dalam ayat tersebut terkesan masih 

begitu global. Maka dari itu, penulis membuat tulisan ini 

agar masyarakat lebih hati-hati dalam memilih alternatif 

pengobatan serta mengikis adanya salah sangka dalam 

memahami status dharurat yang sesuai dengan syariat. 

II. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat yang mengandung 

perkara najis? 

b. Bagaimana batasan dharurat dalam kebolehan 

mengonsumsi obat yang mengandung najis? 

III. Tujuan Pembahasan 

a. Mengetahui hukum mengkonsumsi obat yang 

mengandung perkara najis. 

b. Mengetahui batasan dharurat dalam kebolehan 

mengonsumsi obat yang mengandung najis. 

                                                           
2
 Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqhu ‘ala Madzahib Al-Arba’ah : V, 33 

3
 Al Qur’an, surat Al-Baqarah, 185 
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IV. Hukum Mengkonsumsi Obat yang Mengandung 

Perkara Najis 

 Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian 

dari perlindungan dan perawatan kesehatan. Dalam ikhtiar 

mencari kesembuhan diwajibkan menggunakan alternatif 

pengobatan yang tidak melanggar syariat. Oleh karena itu, 

obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib 

menggunakan bahan yang suci dan halal. Penggunaan 

bahan najis atau haram dalam pengobatan hukumnya 

haram. Sebagimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 

dan Imam Muslim,  

 ٗجعو ىنٌ داء دٗاء فتداٗٗا ٗال تتداٗٗا تحزاً ،دٗاءإُ هللا أّشه اىداء ٗاى

Artinya, "Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan 

telah menjadikan untuk setiap penyakit obatnya, maka 

ambilah obat tersebut dan jangan berobat dengan 

perkara haram". 

Hadist ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang 

mengatakan bahwa : 

إُ هللا ىٌ ٌجعو أٍتً شفاء أٍتً فٍَا حزً عيٌٍٖ
4

 

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan pada umatku obat 

dari sesuatu yang diharamkan bagi mereka” (Hadist 

riwayat Abu Dawud). 

 Perkembangan zaman menuntut adanya 

perkembangan tekhnologi yang semakin maju dan 

cangggih. Tidak terkecuali di dalam dunia medis atau 

kedokteran. Dewasa ini ditemukan berbagai macam 

alternatif pengobatan baik sarana prasarana ataupun 

produk obat yang lebih memberikan kemaslahatan bagi 

masyarakat. Akan tetapi, menjadi sebuah problematika 

manakala produk obat yang diberikan dokter sendiri 

ternyata mengandung perkara najis. Lantas apakah kita 

                                                           
4
 إبن حجر، فتح الباري، الشاملة 
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sebagai masyarakat diperbolehkan menggunakan obat 

yang ditawarkan oleh dokter tersebut? 

 Allah Swt telah bersabda dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqoroh ayat 185 bahwa : 

 .فَِ اضطز غٍز تاغ ٗال عاد فال اثٌ عئٍ اُ هللا غف٘ر اىزحٌٍ  

Artinya "Barang siapa dalam keadaan terpaksa atau 

memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak 

pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya 

sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 

penyayang" 

Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa 

mengkonsumsi perkara najis sebagai alternatif pengobatan 

diperbolehkan selama dalam keadaan terpaksa atau 

dharurot. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fiqh 

yang mengatakan bahwa : 

 اىضزٗرج تثٍح اىَحظ٘راخ

“Keadaan dharurot memperbolehhkan sesuatu yang 

dilarang”. 

Selain itu, untuk mempertahankan hidupnya, dalam 

keadaan dharurat, seorang diperkenankan bahkan 

diwajibkan memakan benda yang diharamkan dalam 

keadaan normal (dalam keadaan terpaksa yang dilarang 

menjadi diperbolehkan). Hal ini juga selaras dengan 

kaidah lain dalam fiqh yaitu aldhararu yuzal (kemlaratan 

atau perkara yang negatif dihilangkan).
5
 

 

V. Batasan Dharurat Kebolehan Pengobatan dengan 

Perkara Najis 

Dharurat menurut Imam Zarkasyi yakni : 

رب ماىَضطز ىألمو ٗاىيثاص تحٍث ى٘ تزك اتي٘غٔ حدا إُ ىٌ ٌأخذ ٕيل أٗ ق

 ٕيل أٗ تيف ٍْٔ عض٘

                                                           
5
 K.H Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, Lkis, 298 
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“Dharurat ialah sampainya seseorang pada suatu kondisi 

yang mana jika tidak mengambil hal tersebut, maka akan 

mengakibatkan kerusakan atau mendekati kerusakan, 

seperti halnya seorang yang terpaksa makan perkara 

najis (haram), dan menggunakan pakaian yang 

diharamkan( seperti sutra bagi seorang laki-laki), ketika 

tidak mengkonsumsinya ataupun memakaianya maka 

akan terjadi kerusakan pada tubuhnya.”
6
 

 Dalam Kitab Al Fawaid al-Janiyah, Syeh Yasin al-

Fadani mengaktegorikan Dharurat dalam beberapa 

kondisi, yakni ketika di hawatirkan terjadi kematian, sakit 

yang kronis atau bertambah parah, lamanya sembuh, 

terputus dari rombongan, atau Lemah berjalan.
7
  

 Dari penjelasan di atas, lamanya sembuh merupakan 

salah satu keadaan dimana di perbolehkannya 

mengkonsumsi obat dengan perkara najis. Akan tetapi, 

mengetahui keadaan tersebut (lamanya sembuh) tidak 

semerta-merta hanya asumsi setiap masyarakat saja, 

melainkan harus yakin bahwa obat tersebut memang lebih 

efektif digunakan sebagai alternatif pengobatan dalam 

artian petunjuk dokter wajib dipertimbangkan.  Hal ini 

selaras dengan yang diungkapkan oleh Syaih Al- Amadi 

dalam kitabnya Mughni al-Mukhtaj  : 

ِْ فٍََُجُ٘س  ٍِ ِٗي  ِٔ اىتََّدا ا ٌَْحُصُو تِ ََّ ٍِ  ُٔ ٍَ قَا ٍَ  ًُ ا ٌَقُ٘ ٍَ َْْد فَْقِد  ِٔ ِع ِٗي تِ اىتََّدا

ِٗي تَِذىَِل ىِتَْعِجٍِو  َُ اىتََّدا ْ٘ َما ىَ َٗ ٍه ،  ْ٘ تَ َٗ ٌِ َحٍٍَّح  ِٗي تََِْجٍض َميَْح َِٕزاِخ َماىتََّدا اىطَّا

ٌٍ َعْدٍه تِذَ  ْسيِ ٍُ ِٗي تِِٔشفَاٍء تَِشْزِط إْخثَاِر َطثٍٍِة  ِٔ ىِيتََّدا ْعِزفَتِ ٍَ  ْٗ  ىَِل أَ

“Diperbolehkan berobat dengan perkara yang 

diharamkan ketika memang tidak ada obat suci selain hal 

tersebut seperti halnya berobat dengan perkara najis 

seperti daging ular, air kencing, Jika pengobatan dengan 

hal tersebut bisa mempercepat penyembuhan  dengan 

                                                           
6
312جالل الدٌن السٌوطً، األشباه والنظائر، دار السالم،    

7
313محمد ٌاسٌن الفاطانً، الفوائد الجنٌة، البراٌة،    
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syarat harus ada petunjuk dokter yang islam, adil atau 

mengetahui tentang obat tersebut”
8
 

Dalil ini juga diperkuat oleh Imam „Alaudin bin 

muhammad Amin Abidin dari kalangan Hanafiah yang 

mengatakan dalam kitabnya Al-hidayah al-„alaiyah : 

قٍْا أُ فٍٔ شفاء ٗال ٌقً٘ غٍزٓ ٍقأٍ أٍا ٌزج إُ عيٌ ٌَج٘س اىتداٗي تاىَح

 تاىظِ فال ٌج٘س ٗق٘ه اىطثٍة ال ٌحصو تٔ اىعيٌ

“Diperbolehkan berobat dengan perkara yang 

diharamkan jika memang diyakini bahwa hal tersebut 

merupakan obat dan tidak ada perkara lain yang bisa 

dijadikan alternatif pengobatan, adapun jika hanya 

sekedar asumsi saja maka tidak diperbolehkan dan dokter 

tidak memberikan saran atas obat tersebut”
9
 

 Melihat problematika yang terjadi di masyarakat 

yang masih ragu dalam menggunakan obat yang 

mengandung perkara najis, dalil-dalil ini bisa dijadikan 

landasan bagi mereka. Artinya masyarakat diperbolehkan 

mengkonsumsi perkara najis sebagai alternatif pengobatan 

selama dokter memang menyarankan hal tersebut. 

VI. Kesimpulan 

 Melakukan berbagai alternatif penyembuhan 

merupakan salah satu dari menjaga fungsi maqosid asy-

syariah. Dalam hal ini yakni menjaga jiwa. Dalam 

prakteknya, Syari‟ menganjurkan bagi kita untuk 

menggunakan alternatif obat dengan bahan yang suci dan 

halal. Akan tetapi memang ada saat kita diberbolehkan 

menggunakan alternatif obat yang tidak menggunakan 

bahan halal (haram) dengan syarat pada keadaan terdesak 

(dharurat) sesuai dengan kaidah fiqh adhorurotu tubihu 

al-mahdhurot. Selain itu salah satu hal yang termasuk 

pada kategori dharurat ialah lamanya sembuh. Sehingga 

ketika terdapat obat walaupun menggunakan perkara 

                                                           
8
، اىشاٍيحاىحسِ تِ تشز تِ ٌحٍى اٍَديمغنى المحتاج،    

9
محمد أمٌن عابدٌن، الشاملةداٌة العالئٌة، محمد عالء الدٌن بن اله   
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najis, akan tetapi lebih efektif dan mempercepat 

penyembuhan maka dalam hal ini diperbolehkan. Selain 

itu diharuskan juga adanya resep atau petunjuk dari 

dokter. Artinya jika hanya sebatas asumsi maka tetap 

tidak diperbolehkan.  
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