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FIQIH KETIKA SAKIT 

 

idalam kehidupan dunia ini 

senantiasa berputar antara 

kesenangan dan kesulitan. Sesuatu 

yang menyenangkan hendaknya disikapi 

dengan bersyukur, sedangkan sesuatu yang 

dirasa berat dan menyulitkan hendaknya 

disikapi dengan bersabar. Dan tidak bisa 

melakukan kedua, kecuali seorang muslim. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Shuhaib y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُّ َخْيٌس  ُِ ُكهُّ ٌَّ أَْيَس ٍِ ِإ ْؤِي ًُ َعَجًثا ِِلَْيِس اْن
 ٌْ ٍِ ِإ ْؤِي ًُ َنْيَس َذاَك ِِلََحٍد ِإَّلَّ ِنْه َٔ

 ٌْ ِإ َٔ  ُّ ٌَ َخْيًسا َن ُّ َسَساُء َشَكَس َفَكا أََصاَتْر
 ُّ ٌَ َخْيًسا َن ُّ َ َساُء َصَثَس َفَكا  .أََصاَتْر

D 
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“Sungguh menakjubkan urusan seorang 

mukmin (karena) seluruh urusannya adalah 

baik. Dan yang demikian itu tidak (terjadi), 

kecuali bagi seorang mukmin. Jika 

dikaruniai kesenangan ia bersyukur, dan 

hal itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan 

ia bersabar, dan hal itu baik baginya”
1
  

 

Diantara bentuk kemudahan Islam 

adalah adanya rukhshah (keringanan) dalam 

syari‟at bagi orang yang sakit. Berikut ini 

kami bawakan risalah ringkas tentang fiqih 

yang dapat diamalkan ketika dalam kondisi 

sakit.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 HR. Muslim Juz 4 : 2999. 
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1. Disunnahkan Untuk Berwudhu 

Setelah Muntah 

Apabila seorang muntah, maka  

disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak 

melakukan shalat. Hal ini sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadits dari Abu 

Darda‟ y; 

 

َسهََّى َقاَء  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصهَّٗ اَّللَّ َل اَّللَّ ْٕ ٌَّ َزُس أَ
 َ َّ َٕ  َف َْفَ َس َفَر

 

”Bahwasanya Nabi a muntah lalu beliau 

berbuka dan berwudhu.”
2
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 HR. Tirmidzi Juz 1 : 87 dan dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 111. 
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2. Bertayammum Untuk Bagian yang 

Luka 

Apabila seorang yang memiliki luka 

pada sebagian anggota tubuhnya dan luka 

tersebut akan terasa sakit jika terkena air, 

maka ia bertayammum untuk bagian yang 

luka, dan tetap membasuh anggota wudhu 

yang tersisa.
3
 

 

3. Mengusap Perban 

Apabila seseorang mempunyai luka 

yang terbuka (tidak diperban), maka harus 

dibasuh dengan air. Jika hal tersebut 

berbahaya, maka luka tersebut cukup diusap 

dengan air. Tetapi jika hal tersebut tidak 

mungkin untuk dilakukan, maka beralih 

kepada tayammum. Dan apabila luka 

tersebut tertutup (diperban), maka cukup 

diusap dengan air. Namun jika hal tersebut 

tidak mungkin untuk dilakukan, maka 

                                                 
3 Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-‟Utsaimin t. 
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beralih kepada tayammum.
4
 Tidak 

disyaratkan mengikat perban dalam 

keadaan suci dan tidak ada batasan waktu 

dalam mengusap perban.
5
  

 

4. Tayammum Sebagai Ganti Wudhu 

dan Mandi 

Apabila seorang yang sakit tidak 

mampu untuk menggunakan air, maka 

diperbolehkan baginya melakukan 

tayammum sebagai ganti wudhu dan mandi. 

Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir y ia 

berkata; 

 

َُا ِفْي َسَفٍس َف ََصاَب َزُجًًل ِيَُّا  َخَسْج
 ثُىَّ اْحَرَهَى، َفَس ََل 

ِّ ُِ ِفْي َزْأِس َحَجٌس َفَشدَّ
                                                 

4 Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
5 Ini adalah pendapat Syaikh Sa‟id bin „Ali bin Wahf 

Al-Qahthani 2 
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ُّ َفَ اَل  ٌَ ِنْي َزْخَصًح :  أَْصَ اَت ْٔ ْم َذِجُد َْ
ا ْٕ ِى؟ َفَ انُ ًُّ ََِجُد َنَك َزْخَصًح :  ِفي انرََّي َيا 

اَخ،  ًَ اِء، َفاْغَرَسَم َف ًَ ََْد َذْ ِدُز َعَهٗ اْن أَ َٔ
 ِّ ُ َعَهْي َُا َعَهٗ انَُِّثي ِ َصهَّٗ اَّللَّ ا َقَدْي ًَّ َفَه

َسهََّى أُْخِثَس ِتَرِنَك َفَ اَل  ُى :  َٔ ُٓ ُِ َقَرَه ْٕ َقَرُه
ا ِشَفاُء  ًَ ا، َفِئََّ ْٕ ًُ ا ِإْذ َنْى َيْعَه ْٕ ُ، أَََّل َس َنُ اَّللَّ
ىَ  ًَّ ٌْ َيَرَي ِّ أَ ٌَ َيْكِفْي ا َكا ًَ َؤاُل، ِإََّ  انِعي ِ انسُّ

 

“Kami sedang mengadakan safar, ada 

seorang sahabat kami yang tertimpa batu 

hingga terluka kepalanya, lalu ia mimpi 

basah. Ia bertanya kepada para sahabatnya, 

“Apakah kalian memandang ada keringanan 

padaku untuk bertayammum?” Mereka 

menjawab, “Kami tidak mendapatkan 

keringanan untukmu, selama engkau 
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mampu menggunakan air.” Diapun mandi 

lalu meninggal dunia. Ketika kami datang 

kepada Nabi a, beliau dikabarkan dengan 

peristiwa tersebut, maka beliau bersabda, 

“Mereka telah membunuhnya, semoga 

Allah mematikan mereka. Mengapa mereka 

tidak bertanya ketika mereka tidak 

mengetahuinya? Karena obat kejahilan 

adalah bertanya. Sesungguhnya cukup bagi 

(orang tersebut) untuk bertayammum.”
6
 

Seorang yang junub dalam kondisi 

sakit dan bertayammum, ketika ia telah 

mampu menggunakan air, maka ia wajib 

mandi (lagi).
7
  

 

 

 

 

 

                                                 
6 HR. Abu Dawud : 336, lafazh ini miliknya, Ibnu 

Majah : 572. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Shahihul Jami’ : 4363. 
7 HR. Bukhari Juz 1 : 337. 
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5. Shalat Tanpa Thaharah 

Apabila seorang yang sakit sama 

sekali tidak mendapatkan air atau debu, 

maka dia diperbolehkan baginya untuk 

mengerjakan shalat semampunya, dan ia 

tidak wajib mengulangi shalatnya.
8
 

 

6. Shalat dengan Duduk 

Apabila seorang yang sakit tidak 

mampu melakukan shalat fardhu dengan 

berdiri, maka diperbolehkan baginya 

melakukan shalat dengan duduk. Dan 

hendaknya posisi duduk tersebut seperti 

duduk tasyahud (awal), karena inilah yang 

utama. Walaupun diperbolehkan 

melakukannya dengan bersila, jika ada 

udzur. Tidak diperbolehkan duduk dengan 

kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali 

                                                 
8 Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Ghanim As-

Sadlan 2. 
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dalam keadaan darurat.
9
 Jika ia mampu 

untuk melakukan sujud, maka hendaknya ia 

melakukannya. Dan jika ia tidak mampu 

untuk melakukannya, maka cukup dengan 

berisyarat. Dan isyarat sujud lebih rendah 

dari ruku‟.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 

2. 
10 HR. Thabrani dalam Al-Kabir 12/270 dan 

dishahihkan oleh Al-Albani t dalam As-Silsilah 

Ash-Shahihah Juz 1 : 323. 
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7. Shalat dengan Berbaring 

Apabila seorang tidak mampu 

melakukan shalat dengan duduk, maka 

diperbolehkan melakukan shalat dengan 

berbaring. Dan dianjurkan untuk berbaring 

kesebelah kanan. Karena tidur yang 

disunnahkan, adalah dengan berbaring 

kesebelah kanan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Al-Bara‟ bin Azib y, 

beliau berkata, Nabi a bersabda; 

 

َءَك  ْٕ  ُ ُٔ   ْ َّ َٕ ِإَذا أََذْيَد َيْضَجَعَك َفَر
 ٍِ ًَ َك اِْلَْي ًَلِج ثُىَّ اْ َ ِجْ  َعَهٗ ِش  ِ  ِنهصَّ

”Jika engkau mendatangi tempat tidurmu 

(hendak tidur), maka berwudhulah seperti 

wudhumu untuk shalat. Kemudian 

berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang 

kanan.”
11

  

                                                 
11 HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 4 : 2710. 
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8. Mengqadha’ Shalat 

Apabila seorang kehilangan akalnya 

karena tidur atau mabuk, maka ia wajib 

mengqadha’ shalat yang terlewatkan. 

Tetapi jika akalnya hilang dengan 

sendirinya, tanpa usahanya (seperti; 

pingsan, dalam kondisi koma), maka ia 

tidak wajib mengqadha’ shalat yang 

terlewatkan.
12

 

 

9. Tidak Diperbolehkan Berbuka Puasa 

Karena Sakit Ringan 

Apabila seorang mengalami sakit 

ringan, yaitu sakit yang tidak memberikan 

pengaruh terhadap puasa, demikian pula 

berbuka tidak memberikan keringanan 

kepadanya (seperti; flu yang ringan, pusing 

yang ringan, sakit gigi, dan semisalnya), 

                                                 
12 Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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maka dalam kondisi seperti ini seorang 

tidak diperbolehkan untuk berbuka.
13

 

 

10. Jika Sakit Bertambah Parah 

Dianjurkan Berbuka 

Jika sakit yang ringan tersebut 

bertambah parah dan seorang merasa berat 

untuk melakukan puasa, akan tetapi puasa 

tersebut tidak berdampak negatif terhadap 

kesembuhan, maka dalam kondisi seperti 

ini seorang dianjurkan untuk berbuka.
14

 

 

11. Sakit yang Berat Wajib Berbuka 

Dan jika seorang mengalami sakit 

yang berat, yaitu sakit yang menyebabkan 

seseorang merasa berat melakukan puasa 

dan berpuasa dapat berakibat buruk 

terhadap kondisi seseorang, bahkan dapat 

mengantarkan kepada kematiannya, maka 

                                                 
13 Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 

2. 
14 Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 

2. 
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dalam kondisi seperti ini seorang 

diwajibkan berbuka, dan haram untuk 

berpuasa. Dan ia berkewajiban untuk 

mengganti puasa (wajib tersebut) pada hari-

hari yang lain. Sebagaimana firman Allah 

q; 

 

 ٍْ جٌ ِي ْٔ َعَهٗ َسَفٍس َفِعدَّ ٌَ َيِسْيًضا أَ ٍْ َكا َي َٔ
 أَيَّاٍو أَُخسَ 

 

“Dan yang barangsiapa sakit atau dalam 

perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah 

baginya berpuasa sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu) pada hari-hari yang 

lain.”
15

  

 

 

 

                                                 
15 QS. Al-Baqarah : 185 
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KHATIMAH 
 

 

emikianlah yang dapat kami 

haturkan. Semoga risalah sederhana 

ini bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca. Dan kita memohon kepada Allah 

q agar semua musibah dan penyakit yang 

menimpa kita, menjadi penghapus dosa-

dosa kita. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, dari Nabi a beliau 

bersabda;  

 

َصٍة  َٔ ََّل  َٔ َََصٍة   ٍْ ْسِهَى ِي ًُ َيا يُِصْيُة اْن
ََّل َغى ٍ  َٔ ََّل أََذٖ  َٔ  ٌٍ ََّل ُحْز َٔ ى ٍ  َْ ََّل  َٔ

 ٍْ ا ِي َٓ ُ ِت َس اَّللَّ ا ِإَّلَّ َكفَّ َٓ َكِح يَُشاُك ْٕ َحرَّٗ انشَّ
 .َخَ اَياُِ 

 

D 
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”Tidak ada sesuatu pun yang menimpa 

seorang muslim baik berupa; kelelahan, 

sakit, kecemasan, kesedihan, penyakit, 

kesusahan, hingga duri yang menusuknya, 

kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya 

dengannya.”
 16
  

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 

Dari Akhukum Fillah, 

Abu Hafizhah 

01 Rabi’ul Akhir 1433 H 

 

 
***** 

 

 

                                                 
16 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5318, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2572.  
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1. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Ismai‟l Al-Bukhari. 

2. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

3. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

4. Asy-Syarhul Mumti’ ‘Ala Zaadil 

Mustaqni’, Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin. 

5. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma 

Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin 

min Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim.  

6. Hisnul Muslim min Adzkaril Kitabi 

was Sunnah, Sa‟id bin „Ali bin Wahf 

Al-Qahthani. 

7. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 
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8. Mukhtasharul Fiqhil Islami, 

Muhammad bin Ibrahim bin „Abdullah 

At-Tuwaijiri. 

9. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu 

wa Taudhih Madzahib Al-A’immah, 

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

10. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

11. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

12. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 

13. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

14. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-

Sadlan. 

15. Tuhurul Muslimi fi Wudhuil Kitabi 

was Sunnati Mafhumun wa Fadhailu 

wa Adabun wa Ahkam, Sa‟id bin „Ali 

bin Wahf Al-Qahthani. 

16. Zadul Atqiya’ fi Shahihidz Dzikri wad 

Du’a, Ahmad bin ‟Abdullah Isa. 


