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 Syarat dan Ketentuan Berburu 

Aktifitas berburu (al-ishthiyad) itu sendiri merupakan rukun keempat dari 
bab perburuan yang sedang kita pelajari. Tiga rukun lainnya adalah pemburu 
(al--shaaid), hewan yang diburu (al-mashiid) dan alat yang digunakan untuk 
berburu (aalat al-shaid). Aktifitas berburu ini meniscayakan halalnya daging 
hewan buruan meski tidak disembelih secara syar’i, sebab ia dikategorikan 
sebagai penyembelihan dalam keadaan darurat. 

Berburu (al-shaid) bisa juga dimaknai sebagai tindakan melukai (al-jarh) 
hewan buruan liar yang dimaksudkan secara khusus untuk mematikannya, 
sehingga halal dagingnya untuk dikonsumsi. Baik dilakukan dengan alat 
tertentu atau bisa menggunakan hewan yang sudah dilatih sedemikian rupa 
seperti anjing atau jenis burung ang khas. Sehingga di manapun luka itu 
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mengenai di bagian tubuh hewan buruan, ia halal dan sah untuk dimakan.1 

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa melukai hewan itu pada 
dasarnya bisa direalisasikan hanya jika menggunakan benda yang tajam. 
Sehingga hewan yang mati karena tercekik (munkhaniqah) atau terpukul 
dengan benda tumpul (mauquudzah) seperti dengan tongkat, batu, dll tidak 
masuk dalam pengertian ini. Sebab, ia dianggap tidak mematikan 
(mengalirkan darah) bagi hewan. 

Demikian pula jika hewan buruan itu mati karena ditabrak atau diterkam 
oleh hewan buas lainnya. Yang demikian juga membuatnya haram 
dikonsumsi karena dianggap sebagai bangkai, tersebab tidak adanya maksud 
atau niat dari pemburu untuk memburunya. 
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Niat atau maksud dari pemburu ini berperan penting dalam proses atau 
aktifitas perburuan hewan. Halal atau haramnya hewan buruan itu sedikit 
banya tergantung pada niat dan maksu dari si pemburu. Maka para ulama 
meyebutkan bahwa niat atau maksud dalam diri si pemburu setidaknya 
meliputi tiga hal; 

Pertama; meniatkan aktifitas berburu (qashdul-fi’l).  

Jika seseorang memegang sebilah pisau kemudian tidak sengaja 
menjatuhkannya ke tanah, kemudian pisau itu mengenai hewan dan 
mematikannya, maka hewan tersebut tidak halal untuk dimakan tersebab 
tidak adanya niat untuk berburu dan mematikan hewan tersebut. 

Contoh lainnya adalah seseorang yang menancapkan sebuah benda 
tajam ke tanah, kemudian benda tersebut mengenai hewan yang 
melintasinya dan melukainya hingga mati, maka daging hewan tersebut juga 
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haram untuk dikonsumsi karena tidak adanya niat sama sekali dari orang itu 
untuk melukai dan membunuhnya. 

Demikian pula jika seekor hewan pemburu yang terlatih berlari dan 
menerjang hewan buruan tanpa adanya perintah dari pemiliknya. Maka apa 
yang ditangkap oleh hewan pemburu itu haram dikonsumsi olehnya.  

Maka niat dan maksud dari si pemburu ini begitu penting karena ia 
menjadi syarat mutlak yang harus hadir yang kemudian meniscayakan 
halalnya hewan buruan.  

Sebagaimana misalnya seeorang yang berniat memburu seekor burung 
di pohon. Ia telah membidik burung tersebut dengan anak panahnya. Namun 
tembakannya tidak begitu kuat menyasar burung itu, akan tetapi tiba-tiba 
muncul angin yang berhembus kencang yang mendorong anak panah tadi 
dengan kuat dan mengenai burung itu hingga mematikannya. Maka dalam 
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gambaran kasus ini, burung tersebut halal untuk dikonsumsi karena adanya 
niat dan maksud yang sejak awal dihadirkan oleh si pemburu.1 

Kedua; meniatkan jenis hewan buruan (qashdu jinsil hayawan) 

Jika seseorang menembakkan anak panahnya ke langit atau ke area 
tertentu yang kosong untuk sekadar menguji kekuatan busur dan lainnya, 
namun kemudian justru mengenai hewan yang melintas hingga 
mematikannya, maka hewan tersebut haram untuk dikonsumsi, karena 
ketiadaan maksud untuk berburu. 

Begitu pula jika ia memerintahkan anjingnya yang terlatih untuk satu hal, 
kemudian menerjang hewan buruan dan mematikannya, maka hewan yang 
mati itu juga tidak halal dimakan, lagi-lagi karena tidak adanya niat untuk 
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menuju hewan tersebut. 

Tetapi uniknya, menurut madzhab syafii, jika seseorang melempar anak 
panahnya ke arah yang ia duga adalah hewan yang haram seperti babi atau 
hewan haram lainnya, namun ternyata setelah mengenainya dan didapati ia 
adalah hewan yang halal dimakan, misalnya kambing, maka kambing 
tersebut halal dimakan karena adanya niat untuk memburunya.1 

Ketiga; meniatkan hewan secara definitif (qashdu ainil hayawan) 

Jika seseorang melempar anak panahnya ke arah hewan buruan yang 
dilihatnya, atau yang tidak dilihatnya tetapi ia bisa merasakan kehadirannya 
di tengah gelap malam, atau di balik semak pepohonan, ke udian 
mengenainya dan mematikannya, maka hewan tersebut halal untuk 

 
1 almutamad fi fiqh syafii, 2/611 
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dikonsumsi. 

Akan tetapi jika ia tidak mengetahui atau merasakannya sama sekali, 
maka haram hukumnya karena tidak adanya niat berburu (qashdu).  

Jika seseorang melepas anjing pemburunya ke sekawanan rusa, 
kemudian anjing itu berhasil menangkap salah satunya, maka hukumnya 
halal. demikian juga jika membidik salah satunya dengan anak panah dan 
meniatkannya, namun justru mengenai selainnya, maka hukumnya boleh 
menurut pendapat yang lebih kuat.1 
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