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ABSTRAK 

Kepesatan pembangunan teknologi dalam dunia moden kini turut menyaksikan 

berlakunya impak yang besar dalam industri perubatan. Pelbagai isu baru timbul 

rentetan dari perkembangan ini yang melibatkan perbincangan akademik dalam 

kalangan para sarjana termasuklah berhubung dengan persoalan etika dan 

hukum. Dalam konteks hukum Islam semasa , banyak ijtihad telah dilakukan oleh 

para ulama’ bagi menguraikan permasalahan halal haram bahan-bahan 

berkenaan ekoran timbulnya keraguan dan persoalan tentang status hukumnya. 

Antara hikmat Allah s.w.t yang mencipta manusia ini sangat lemah, seterusnya 

manusia ini terdedah kepada pelbagai jenis penyakit, atas sebab itulah Allah 

s.w.t menjadi setiap penyakit ada penawarnya, dan ini adalah rahmat Allah s.w.t 

kepada makhluk yang lemah iaitu manusia. Syariah Islam secara amnya 

membenarkan penggunaan ubatan yang dibuat daripada bahan-bahan yang 

halal, tetapi dengan kemunculan pelbagai jenis penyakit, maka terdapatlah  ubat-

ubatan yang dibuat daripada bahan-bahan terlarang. Di dalam artikel ini penulis 

akan fokus kepada hukum menggunakan ubatan yang diperbuat daripada bahan-

bahan yang dilarang oleh syariah Islam.    

 

Kata kunci: Perubatan, Industri Alkoho, air kencing Haiwan. 

 

PENGENALAN 

Industri perubatan yang menghasilkan produk gunaan halal berkembang pesat kesan 

permintaan yang tinggi dalam pasaran perubatan. alkohol, bahan-bahan khinzir dan air 
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kencing haiwan merupakan di antara bahan aditif dan penstabil yang banyak digunakan 

dalam penghasilan produk-produk perubatan yang digunapakai secara dalaman atau 

luaran. Akhir-akhir ini, timbul pelbagai isu berhubung dengan penggunaan bahan-

bahan tidak halal dalam produk gunaan perubatan itu. Isu ini timbul ekoran daripada 

salah faham terhadap pemahaman bahan-bahan tidak halal itu. Justeru, kertas kerja ini 

akan membincangkan konsep bahan-bahan tidak halal menurut perspektif hukum Islam 

dengan memberi pandangan fuqaha’ terhadap perkara ini. Kajian ini menggunakan 

kaedah induktif yang penyelidik menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan maknanya untuk 

mendapatkan idea yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini di samping 

menggunakan hadith-hadith yang sahih. 

 

DAPATAN KAJIAN & PERBINCANGAN  

 

Mengubati dengan bahan-bahan yang dilarang. 

Maksud bahan-bahan yang dilarang ialah baham-bahan yang diharamkan oleh syariat 

Islam seperti arak, khinzir dan jenis-jenis bahan keracunan. (Khalil.Ahmad, 2008) 

 

Menggunakan bahan-bahan yang dilarang untuk kesembuhan daripada segala penyakit, 

kadangkala menjadi haram atas sebab berlakunya pembaziran, kemewahan dan 

menunjuk-nunjuk atau ia menjadi haram atas sebab kenajisan bahan yang digunakan. 

Yang kedua itu lagi besar dosanya. (Taimiah, 2014). 

 

Hukum Perubatan ( Al-Tadawi). 

Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama’ fiqh antaranya: 

 

Pendapat pertama: dibenarkan secara mutlak ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan 

Syafie (Ali, 2015). 

 

Dalil-dali yang digunakan oleh pendapat ini: 

 

عن أسامة بن شريك قال شهدت األعراب يسألون النيب صلى هللا عليه وسلم أعلينا حرج يف 
كذا أعلينا حرج يف كذا فقال هلم عباد هللا وضع هللا احلرج إال من اقرتض من عرض أخيه 

ول هللا هل علينا جناح أال نتداوى قال تداووا عباد هللا شيئا فذاك الذي حرج فقالوا اي رس
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سول هللا ما خري ما أعطي فإن هللا سبحانه مل يضع داء إال وضع معه شفاء إال اهلرم قالوا اي ر 
 العبد قال خلق حس7  

 

Dalam hadis itu sangat jelas apabila baginda menjawab (  أي نعم  –تداووا عباد هللا
 bermakna ia boleh dan menjadi bukti yang kukuh bahawa perubatan ini adalah ( تداووا 

harus. 

عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجال يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابه جرح 
فاحتقن اجلرح الدم وأن الرجل دعا رجلني من بين أمنار فنظرا إليه فزعما أن رسول هللا صلى 

لم قال هلما أيكما أطب فقاال أو يف الطب خري اي رسول هللا فزعم زيد أن رسول هللا عليه وس
 8ءهللا صلى هللا عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل األدوا

 

Ini juga boleh jadi bukti keharusan pengamalan perubatan memandangkan baginda 

tidak inkar dalam hadis tersebut. 

 

Pendapat kedua: sebahagian daripada pengikut mazhab Syafie dan Hanafi bahawa 

pengamalan perubatan adalah wajib. 

Dalil yang digunakan oleh pendapat ini: 

 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم : " إينَّ اَّللََّ أَنْ زَ  ْرَداءي ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َواَء َعْن َأِبي الدَّ اَء َوالدَّ َل الدَّ
َرَام ٍٍ َوَجَعَل ليُكل ي َداٍء َدَواًء فَ َتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِبي  " . 

Pendapat ketiga: mazdhab hanbali berpendapat bahawa perubatan ini lebih baik 

meninggalkannya, ini yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, syiekh al-islam ibn 

taimiyah bersabda “ terdapat golongan daripada tokoh-tokoh ilmuan mereka 

meninggalkannya dan reda dengan apa yang telah ditutukan oleh Allah s.w.t. (Taimiah, 

2014).  

                                                           

7 Hadith riwayat ibn habban 13/426. Al-nisaie dalam buku al-kubra 5875. 
8 Hadith riwayat malik dalam bukunya al-mowatto’ 2/943 ( 1689 ). 
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HUKUM UBAT YANG DI CAMPUR DENGAN ARAK 

Arak dari segi suci dan najis 

Terdapat dua pendapat tentang arak sama ada ia najis atau suci: 

Pendapat pertama: mazdzhab hanafi, (Ali, 2015) maliki, (arab, 2008) syafie (nawawi, 

2014) dan hanbali (albakillani, 2016) berpendapat bahawa arak adalah najis aini . 

Dalil yang digunakan: 

 

                                         

       

 

Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan 

pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah 

(semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu 

menjauhinya supaya kamu berjaya. 

 

Pendapat kedua: Arak bukan najis aini, antara yang menyukong pendapat ini ialah 

rabi’ah guru kepada imam malik (alqurtubi, 2015), al muzni  (alqurtubi, 2015), dawod 

alzahiri (IbnHazm, 2014). 

 

Dalil yang digunakan: 

1- Kaedah feqah األصل في األشياء الطهارة  hukum asal segala benda yang ada di 

(bumi) kita adalah suci, dan arak pada asalnya suci dan tidat semestinya benda 

yang haram adalah najis, seperti ganja adalah haram tetapi ia suci, dan sama 

juga dengan pelbagai jenis dadah tiada bukti kenajisanya. (Alsana'ani, 2013). 

Tetapi setiap benda yang najis adalah haram, dan dilarang untuk 

menyentuhinya, lelaki Islam dilarang oleh syariah memakai baju yang dibuat 

dengan sutra juga dilarang memakai atau berhias dengan emas tetapi tidak 

haram untuk disentuh.  

2-  
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عن أنس رضي هللا عنه: أن اخلمر اليت أهريقت الفضيخ. وزادين حممد، عن أِب 9
 :النعمان قال

كنت ساقي القوم يف منزل أِب طلحة، فنزل حترمي اخلمر، فأمر مناداي فنادى، فقال أبو 
طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: أال إن اخلمر 

اذهب فأهرقها، قال: فجرت يف سكك املدينة. قال: وكانت مخرهم  قد حرمت، فقال يل:
يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي يف بطوهنم، قال: فأنزل هللا: "ليس على 

 .الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا"
Dulu aku pernah jadi penyuguh minuman (khamar) di rumah Abu Thalhah, dan 

turunlah ayat pengharaman minuman keras. Lalu diutuslah seseorang untuk 

menyerukan larangan ini. Abu Thalhah berkata, "Keluarlah dan lihat suara apakah itu". 

Lalu aku keluar, dan aku berkata: "Sungguh minuman keras telah diharamkan". Ia 

berkata kepadaku: "Pergi, dan tumpahkanlah". Anas berkata: "Aku pun keluar dan 

menuangkannya. Saat itu khamar mengalir di jalan-jalan Madinah. 

 

Ini bukti bahawa arak itu suci dan jikalau ia najis tidak akan di ditumpahkan sekitar 

bandar dan jalan awam oleh para sahabat. 

3-  

"عن عبد الرمحن ْبني وْعَلَة السََّبإيي ي من أهل مصر أنه سأل عبد هللا بَن عباس عما يعصر من 
العنب فقال ابُن عباس إين رجال أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم راوية مخر فقال له 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل علمت أن هللا قد حرمها قال ال فسار إينساان فقال له 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم مب ساررته فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شرهبا حرم ر 
 10بيعها قال ففتح املزادة حىت ذهب ما فيها"

 

Dari Abdurrahman bin Wa’lah as-Saba’i Rahimalullah dari penduduk Mesir, bahwa dia 

pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu tentang perasan 

anggur. Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu menjawab : Suatu ketika seorang laki-laki 

                                                           

 صحيح البخاري 869/2 9
 أخرجه مسلم حديث رقم 1579 10
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menghadiahkan sekantong khamr kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 

beliau pun bersabda kepadanya: Belum tahukah kamu bahwa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam telah mengharamkannya? Laki-laki itu menjawab, “Belum.” 

Kemudian dia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: Apa yang kamu bisikkan kepadanya? 

dia menjawab, “Saya memerintahkan supaya menjualnya.” Beliau bersabda: 

“Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan 

untuk menjualnya.” Abu Sa’id melanjutkan, “Kemudian laki-laki tersebut membuka 

kantung khamr dan menumpahkan isinya semua. (H.R. Muslim) 

 

Dalam hadis ini Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyuruh untuk mencuci 

bejana yang digunakan untuk menyimpan khamr, hal ini menunjukkan bahawasanya 

khamar tidaklah najis. 

 

Berkaitan sama ada arak najis aini/hissi atau maknawi , dalam ayat surah al maaiedah 

itu perkataan rijs رجس  ikut tafsir-tafsir salaf bermakna bahala سخط , dosa إثم  , dan 

kejahatan شر ini bukti ia adalah najis maknawi. 

 

Dan juga dari sedut uslub atau gaya ayat tersebut ia adalah maknawiyyah dan bukan 

hissiyyah perkara ini sangat jelas memandangkan arak disebut bersama dengan judi dan 

sebagainya. 

Hukum pengunakan ubatan yang mengandungi arak. 

 

Hukum pengunakan ubatan yang mengandungi arak terbahagi kepada dua bahagian: 

1- Perubatan tanpa darurat, ulamak fiqah berijmak ia adalah haram. 

2- Perubatan dengan adanya darurat, terdapat khilaf antara ulamak: 

• Sebahajian daripada ulamak Hanafi, Maliki, Syafiee dan Hambali 

berpendapat ia adalah haram walaupun dengan darurat.11 

• Madzhab ibnu hazm al zahiri, (IbnHazm, 2014) sebahagian ulamak 

madzhab alsyafiee dan ahnaf berpendapat ia halal untuk darurat. 

 

  

                                                           

 المبسوط، حاشية ابن عابدين، المغني، إعانة الطالبين، المجموع في شرح المهذب 11
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Hukum ubat yang di campur dengan najis selain arak 

Hukum air kencing haiwan 

Pendapat yang pertama: Madzhab Hanafi dan Syafiee berpendapat semua air kencing 

haiwan sama ada haiwan itu boleh makan atau tidak adalah haram. (Alkasani, 2016), 

(Taimiah, 2014). 

Dalil yang digunakan: 

"عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: مر النيب صلى هللا عليه وسلم بقربين فقال: 
إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري أما أحدمها: فكان ال يسترت من البول وأما اآلخر: فكان 

ميشي ابلنميمة, فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفني فغرز يف كل قرب واحدة فقالوا: اي رسول هللا 
 12علت هذا؟ قال: لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا"مل ف

 

Dari Ibnu ‘Abbas berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lewat di dekat dua 

kuburan, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan 

keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci 

setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba.” Kemudian beliau 

mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya 

menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan 

tersebut. Para sahabat pun bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan 

ini?” beliau menjawab: “Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon 

ini basah 

 

Air kencing yang disebutkan dalam hadis ini adalah umum termasuk manusia dan 

haiwan-haiwan lain. 

 

Pendapat yang kedua: Mazdhab Maliki, al-Zahiri dan Hanbali berpendapat air kencing 

haiwan yang halal dimakan adalah suci. 

Dalil yang digunakan:  

 

 عن الرباء قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ما أكل حلمه فال أبس ببوله ".
Maksud:  

Sabda Rasulullah s.a.w air kencing haiwan yang digingnya halal adalah harus. 

                                                           

 أخرجه البخاري حديث رقم 215 ومسلم حديث رقم 292 12
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Hukum ubat-ubat yang dicampur dengan air kencing haiwan 

Pendapat yang pertama:  

Madzhab alsyafie dan alzahiri: dalam kedaan darurat semua jenis air kencing haiwan 

sama ada yang halal dimakan atau tidak adalah halal. (nawawi, 2014). (IbnHazm, 

2014). 

 

Dalil yang digunakan: 

"                        " 119سورة األنعام 

Pendapat yang kedua: 

Madzhab hanafi dan maliki ubat yang mengandungi air kencing haiwan yang halal 

dimakan sahaja adalah harus. (Ibnhammam, 2010). (AlGharnati, 2012). 

Dalil yang digunakan: 

عن أنس بن مالك أن انسا من عرينة قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة "
فاجتووها فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة 

فتشربوا من ألباهنا وأبواهلا ففعلوا فصحوا مث مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن اإلسالم 
وساقوا ذود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبلغ ذلك النيب صلى 13هللا عليه وسلم فبعث يف 

.أثرهم فأيت هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم وتركهم يف احلرة حىت ماتوا"  
 

Mereka kiaskan unta dengan haiwan lain yang halal dimakan, serta air kencing haiwan-

haiwan ini adalah halal memandangkan dagingnya halal. 

 

Pendapat yang ketiga: 

Alsyafieyyah dan hanabilah (nawawi, 2014). (Albahuti, 2012) berpendapat bahawa 

hanya air kencing unta sahaja yang dibenarkan berdasarkan kepada hadis anas r.a itu, 

dan tidak boleh dikiaskan atas sebab di dalam hadis tersebut menjelaskan bahawa hanya 

air kencing unta sahaja yang boleh jadi ubat bukan haiwan lain. 

 

Pendapat yang keempat: 

Mazdzhab abu hanifah dan sebahagian ulama’ syafieyyah berpendapat bahawa semua 

air kencing haiwan tidak boleh digunakan sebagai ubat. 

                                                           

 رواه البخاري حديث رقم 4193 13
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Dalil yang digunakan: 

 

وهو  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أم سلمة قالت : نبذت نبيذا يف كوز ، فدخل رسول هللا 
صلى  - يغلي ، فقال : ما هذا ؟ قلت : اشتكت ابنة يل ، فنعت هلا هذا . فقال رسول هللا

 . هللا عليه وسلم : إن هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم
 

KESIMPULAN  

• Bukan semua alkohol itu adalah arak, tetapi arak adalah alkohol dan alkohol yang 

diproses pembuatan arak hukumnya najis dan haram. 

• Arak adalah najis maknawi  (suatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh) dan bukan 

najis hissi (suatu yang dapat disentuh dan dilihat). 

• Perubatan yang menggunakan arak adalah haram kecuali dengan dua syarat: 

- Pesakit yang dalam keadaan darurat dan tiada pilihan ubat yang lain dengan 

pengesahan pegawai perubatan bahawa ubat yang mengandungi arak sahaja 

yang boleh mendatangkan manfaat kepada pesakit. 

- Sekiranya kesan arak itu hilang dalam ubat hingga tiada rasa, warna dan bau, 

yang ini halal diguna walaupun tanpa darurat. 

• Minuman atau ubatan yang diproses atau dibuat untuk tujuan perubatan dan bukan 

untuk menghasilkan arak adalah harus. 

• Air kencing haiwan-haiwan yang halal dimakan boleh guna untuk tujuan 

perubatan. 

• Tidak  harus menggunakan ubat- ubat yang mengandungi unsur-unsur khinzir 

dengan adanya pilihan yang lain. 

 

PENUTUP 

Terdapat banyak bahan yang dilarang oleh syariah Islam yang diguna pakai dalam 

perubatan pada masa kini sama ad ia melibatkan produk kesihatan, kecantikan atau 

ubatan dan juga produk minuman, produk yang berasaskan ubatan sama ad pil-pil atau 

minuman lebih mendominasi isu yang mendasari polemik kenajisan terhadap pemilihan 

ubatan yang halal dalam kalangan pesakit atau pegawai perubatan. Dalam mendepani 

isu ini, para ulama’ fiqh telah menggariskan panduan yang jelas bersumberkan al-Quran 

dan al-Sunnah. Di samping itu diperkukuhkan lagi dengan beberapa fatwa dan pendapat 

semasa, justeru isi-isu berasaskan ubatan yang mengandungi bahan-bahan najis dapat 

ditangani dengan lebih tepat lagi. 
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