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 Syarat dan Ketentuan Hewan Buruan 

Para fuqaha memberikan syarat dan ketentuan hewan yang boleh 
diburu, sebagai berikut; 

1. hewan yang halal  
syarat pertama adalah hewan tersebut termasuk ke dalam golongan 
hewan yang halal atau boleh untuk dimakan dagingnya. Sebab daging 
hewan yang haram dimakan, menurut Syafiiyah dan hanabilah, 
tidaklah berpengaruh padanya proses perburuan, sebagaimana tidak 
berlaku proses penyembelihan. 

Ulama hanafiyah menyebut di antara penjelasan syarat pertama ini 
adalah hewan tersebut bukan hewan yang kuat gigi atau cakarnya; 
bukan pula termasuk hasyarat; dan bila ia jenis hewan air, maka yang 
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boleh diburu untuk kemudian dimakan adalah enis ikan saja, tidak 
selainnya. 

2. hewan liar 
syarat kedua adalah hewan yang diburu ini termasuk hewan liar, yang 
pada umumnya sulit ditangkap oleh manusia karena naluri 
alamiahnya.  

Ulama madzhab Maliki menyebut bahwa jika hewan tersebut asalnya 
termasuk hewan yang jinak, seperti unta, sapi atau kambing, 
kemudian ia menjadi liar, maka tidaklah halal untuk diburu.  

Namun Jumhur ulama tetap menghalalkannya untuk diburu, sebab 
dalam kondisi demikian perburuan bernilai sebagai sembelihan 
darurat, yang karena kedaruratannya itulah hukumnya halal, 
sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
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lanjut menurut malikiyah, jika hewan yang asalnya liar, kemudian 
menjadi jinak, lalu memberontak ketika hendak disembelih, atau lari 
dari pemiliknya, maka boleh memburunya dan dagingnya halal.  

Dari sini terlihat bahwa madzhab Maliki menjadikan keadaan asal 
hewan tersebut sebagai indikator utama. Hewan yang halal diburu 
hanya hewan yang asalnya liar. 

3. mati karena sesuatu yang tajam 
Syarat berikutnya dari hewan buruan yang kemudian boleh dan halal 
dikonsumsi ialah hewan tersebut mati oleh sesuatu yang tajam, 
seperti ujung tombak atau anak panah; atau jika menggunakan hewan 
sebagai alat berburu, maka serangan gigitan gigi atau cengkeraman 
cakar yang tajamlah yang membuat hewan buruan itu mati. 

Jumhur ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah dan hanabilah 
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menyatakan bahwa hewan buruan yang mati karena benturan benda 
tumpul, misalnya mati karena tertabrak oleh anjing buru, atau mati 
karena rasa takutnya diburu, hukumnya haram untuk dikonsumsi.  

Namun madzhab Syafii menyimpulkan hal yang berbeda. Mereka 
membolehkan memakan daging hewan buruan yang mati karena 
benturan benda tumpul, seperti misalnya jika anjing buru menabrak 
tubuh hewan buruan dengan kepalanya sehingga membuatnya mati 
(tanpa melukainya sama sekali); hukumnya sah dan halal. 

Sebagaimana disebut Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu Syarh 
Muhadzdzab. 

 ( 102/ 9) املهذب رشح  اجملموع
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َذا(  الَْخاِمَسة  ) َرحْ   لَمْ   ا  ْيدَ   الََْكْب    ََيْ َا  َمْشه وَرانِ   ققوالن  وصدمته  ِبثِقَِلِ   قَتََل    بَلْ   الصَّ َصن ِف    َذَكَرُه    الْم 

ه َما) ِبَدِليِلهَِما اِب  ِعْندَ ( َأََصُّ َّه   اْْلََْصَ لُّ  َأن لُّ  اَل (َوالثَّاِن ) ََيِ  ََيِ

(poin ke-5) apabila anjing buru tidak melukai atau merobek tubuh hewan 
buruan, tapi mematikannya dengan sesuatu yang tumpul seperti 
tubrukannya; maka ada dua pendapat masyhur dalam tubuh madzhab 
syafii, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh mushannif lengkap 
dengan dalilnya; pendapat pertama yang lebih sahih menurut ashab 
adalah halal dimakan. Pendapat kedua menyatakan tidak halal. 

Adapun dalil pengharamannya sebagaimana yang ditulis oleh Imam al-
Syiraziy adalah karena tombak, panah atau anjing buru itu termasuk alat 
berburu. Sehingga jika ia mematikan hewan buruan dengan bagian yang 
tumpul, maka tidaklah, persis seperti senjata untuk menyembelih yang 
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mengharuskan harus tajam. 

Adapun pendapat yang membolehkan adalah didasarkan pada hadis Adiy 
bin Hatim. Juga karena sulitnya -untuk tidak menyebut mustahil- melatih 
anjing untuk hanya melukai hewan buruan dengan gigitan atau 
cengkeraman saja. Karena kesulitan itulah maka syarat tersebut batal, 
sebagaimana bolehnya menyembelih dengan cara ‘aqr pada hewan yang 
tidak memungkinkan disembelih secara normal. 

Imam al-Syirazi menyebut; 

 (99/ 9) املهذب رشح  اجملموع

  للصيد   أ ةل  النه  َيل  ال   (أ حدهام)  قوالن  ففيه  بثقل  الصيد  فقتل  أ رسل  وان  يرسل  أ ن  فرشط
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ذا   اجلرح  الَكب  تعلمي ميكن ال والنه عدى حلديث  َيل (والثاىن) اكلسالح  َيل مل بثقل قتل فا 

 اذلاكة  حمل يف اكلعقر اعتباره  فسقط ادلم  واهنار

4. Yakin dengan hewan buruan  
syarat berikutnya adalah tidak adanya keraguan pada hewan buruan 
yang dituju -dalam konteks ia sempat tidak terlihat oleh pemburu. 
Misalnya seorang pemburu menargetnya burung tertentu, kemudian 
ia melempar anak panahnya dan mengenainya, namun burung 
tersebut masih sempat terbang dan menghilang dari pandangan 
pemburu, kemudian pemburu berusaha mengikutinya dan medapati 
seeokor burung yang mati tergeletak di tanah. 

Jika ia ragu apakah burung tersebut adalah burung yang tadi ia bidik 
atau bukan, maka tidak halal untuk dimakan. Termasuk juga jika ia 
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ragu apakah burung tersebut mati karena anak panahnya atau mati 
karena terjatuh dari atas pohon, maka juga haram untuk dikonsumsi. 
Hal ini didasari karena karena adanya keraguan di dalamnya apakah 
halal atau haram? sedang kaidahnya berbunyi ‘jika terkumpul dalam 
satu hal sisi haram dan halal, maka sisi haram-lah yang dimenangkan, 
sebagai bentuk kehati-hatian. 

Apabila burung tersebut menghilang dari pandangan pemburu hingga 
satu malam, dan keesokan harinya ditemukan dalam keadaan mati, 
maka tidak halal untuk dikonsumsi. Namun sebagian ulama 
membolehkannya dengan syarat pemburu tadi masih terus berusaha 
mencarinya atau tidak kemudian diselingi oleh hal lain, dan bisa 
dipastikan bahwa burung tersebut adalah burung buruannya. 

5. menyembelih hewan buruan yang masih hidup 
Syarat berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah 
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menyembelih hewan buruan jika didapati ia masih dalam keadaan 
hidup. Berdasarkan hadis Adiy bin Hatim ra, Nabi saw bersabda, 

ن أ دركته حيًا فاذحبه«   »وا 

“Jika kamu mendapatinya masih hidup, maka sembelihlah!” 

Dan sebaliknya, jika pemburu mendapati hewan buruannya sudah mati, 
atau hidup namun sekadar hayah madzbuh, atau tidak sempat 
menyembelihnya karena hal-hal yang tidak disengaja dan bukan karena 
kelalaian, hingga sampai hewan tersebut mati, maka hukumnya boleh 
dimakan, menurut kesepakatan para ulama (ijma), meski tidak 
disembelih. 

Madzhab Hanbali dengan tegas menyatakan apabila seorang pemburu 
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tidak membawa alat yang bisa digunakan untuk menyembelih, maka ia bisa 
memerintahkan hewan berburunya untuk terus menyerang atau menggigit 
hewan buruan sampai ia mati. Ini juga merupakan pendapat Ibrahim al-
Nakha’i, al-Hasan al-Bashri1 berdasarkan keumuman QS al-Maidah 4 

 أ مسكن عليك  فَكوا مما

“makanlah apa yang telah ditangkapnya untukmu..” 

 

 

 
1 al-bidayah wan nihayah, hal 445 
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