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 Masail Perburuan 

A. Apakah Disyaratkan Harus Melukai dan Mengeluarkan Darah? 
Hukum dasar menyebutkan, kematian buruan harus disebabkan oleh 

luka dan keluarnya darah secara meyakinkan. Pelepasan hewan pemburu 
dan luka nematikan oleh hewan pemburu pada bagian tubuh hewan liar 
manapun, nenggatikan fungsi penyembelihan pada selain buruan. Apabila 
orang yang diperbolehkan penyembelihannya melepas hewan pemburu 
yang terlatih untuk nenangkap buruan, lalu ia melukai, membuatnya 
berdarah, dan membunuhnya dengan kuku, taring, atau paruhnya, maka 
ulama sepakat buruannya halal. Para ahli fikih berbeda pendapat, jika 
buruan itu mati tanpa ada luka, misalnya karena erbentur, terkena benda 
tumpul, tercekik, atau sebab desakan dan kelelahan. 
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a) Imam Abu Hanifah dalam riwayat yang zhahir menurut para ulama 
Madzhab Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i dalam 
satu pendapatnya, Al-Muzani dari para ulama Madzhab Syafi'i, dan Ibnu Al-
Qasim dari para ulama Madzhab Maliki, berpendapat buruan tersebut tidak 
halal, kecuali jika ia mati sebab luka pada bagian tubuh manapun. Jadi, 
buruan yang mati sebab tercekik, terbentur, remuk, atau menghembuskan 
nafas terakhir karena kaget, kelelahan, dan sebagainya, tidak halal dimakan. 
Mereka berargumen dengan dalil-dalil di bawah ini: 

i) Firman Allah "dan (buruan yang ditangkap) oleh hewan pemburu yang 
telah kamu latih untuk berburu" (Al-Ma'idah: 4) Maksudnya. buruan yang 
mati sebab luka. Tujuan perburuan ialah mengeluarkan darah yang mengalir 
dari tubuh. Darah tersebut biasanya keluar sebab luka. Tidak ada yang 
menyangkal hal ini, selain pendapat yang sangat langka. Melukai dengan 
hewan pemburu berfungsi sebagai penyembelihan, seperti dalam 
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penyembelihan dalam kondisi normal dan memanah dengan anak panah. 
Mengalirkan darah bertujuan membuang darah yang rusak. Ketika buruan 
mati akibat benda tumpul atau benturan, tujuan ini tidak tercapai. Jadi, ia 
seperti hewan yang mati tercekik, meskipun hewan pemburu menangkap 
untuk tuannya. 

ii) Hadits Rafi' bin Khudaij & di muka: "Binatang yang dialirkan darahnya 
dan disebutkan Nama Allah padanya, maka makanlah ia." (Muttafaq Alaih, 
diriwayatkan oleh lima imam hadits) Pesan hadits ini mengindikasikan bahwa 
hewan yang mati tidak dengan mengalirkan darah, tidak boleh dimakan. 

iii) Mengqiyaskan hewan pemburu dengan anak panah berujung tumpul 
(mi'radh) atau benda tumpul lainnya. Jika alat ini dapat mengoyak 
sasarannya, buruannya boleh dimakan; jika ia justru menghancurkannya, 
buruan ini tidak boleh dimakan. Anjing seperti alat. Jika ia membunuh 
buruan dengan bagian tubuhnya yang tidak tajam, buruannya tidak halal, 
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seperti halnya senjata. 

iv) Hukum dasar menyebutkan, seluruh hewan tidak halal dimakan 
kecuali dengan jika disembelih secara syar'i. Tujuan penyembelihan ini untuk 
menyucikan hewan, dengan cara mengeluarkan darahnya. Hal ini tidak 
mungkin dilakukan pada buruan, maka cukup dengan melukai yang berfungsi 
sebagai penyembelihan karena darurat. Jika tidak ditemukan luka pada 
buruan, ia menjadi bangkai. 

v) Pensyaratan adanya luka pada perburuan dengan binatang, 
merupakan bentuk pengamalan terhadap suatu yang meya kinkan.1 

 
1 Multaqa Al-Abhur (hlm. 250); At-Tabyin (6/50 dan 52); Al-Khaniyyah (3/363); Al-

Hindiyyah (5/424-425); Al-Bazaziyyah (6/296); Al-Bidayah (6/268); Al-Kafi (1/434); Ad-
Dasuqi (2/359); Adz-Dzakhirah (4/182-184); Al-Majmu' (9/94, 101-103); Kifayah Al-
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b) Para ulama Madzhab Syafi'i dalam pendapat yang lebih shahih, Imam 
Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam riwayat mereka, Imam Malik dan Imam 
Ahmad dalam riwayat mereka, dan Asyhab dari para ulama Madzhab Maliki, 
berpendapat tentang tidak disyaratkannya melukai. Jadi buruan anjing yang 
mati karena hancur, benturan, atau cekikan, tetap halal dimakan. Pendapat 
ini didukung oleh Asy-Sya'bi. Mereka berargumen dengan dalil-dalil bi bawah 
ini: 

i) Pesan tekstual firman Allah "Maka makanlah apa yang ditangkapnya 
untukmu."" (Al-Ma'idah: 4) Buruan ini ditangkap untuk kita. 

 

 
Akhyar (2/139); Al-Anwar (2373); Al-Mughni (8/545); Al-Muharrar (2/194); Al-Fath 
(9/749); dan Al-Muhalla (7/469). 
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ii) Hadits Adi di muka: "Jika kamu melepas anjingmu yang terlatih lalu ia 
menangkap (buruan) untukmu, maka makanlah. Saya berkata, "Meskipun ia 
membunuhnya?" Beliau menjawab, "Meskipun ia membunuhnya." 
(Muttafaq Alaih) 

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Muslim disebutkan. Adi berkata, 
"Aku bertanya kepada Rasulullah tetang buruan anjing. Beliau lalu 
menjawab, 'Buruang yang ditangkap untukmu dan ia tidak memakannya, 
maka makanlah; karena sembelihannya itu (dengan cara) menangkapnya." 
Redaksi Al-Bukhari berbunyi, "Makanlah buruan yang ditangkap untukmu, 
karena tangkapan " anjing sama seperti penyembelihan. 

Rasulullah memerintahkan Adi untuk memakan buruan yang dibunuh 
oleh anjing yang terlatih. Beliau memberitahukan bahwa penyembelihan 
buruan itu dengan menangkapnya, tanpa mensyaratkan adanya pelukaan 
dan lainnya. Semua ini mengindikasikan kemubahan buruan, baik anjing 
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tersebut membunuhnya dengan cara melukai atau menjerat, karena nas-nas 
ini bersifat umum. 

iii) Melatih anjing agar menangkap buruan dengan cara melukai bukan 
hal mudah, bahkan kita tidak bisa mengajarkan cara melukai dan 
mengalirkan darah kepada anjing. Jadi, gugurlah pertimbangan tentang luka, 
seperti pada penyembelihan yang seharusnya dilakukan pada pangkal 
tenggorokan (dekat dagu) tetapi malah dilakukan pada dasar leher (dekat 
dada).1 

 
1 Al-Hindiyyah (5/425); Al-Khaniyyah (3/365); Al-Bazaziyyah, (6/296); Al-Bidayah (6/268); 

Al Kafi (1/434); Adz-Dzakhirah (4/184); Al-Majmu' (9/101); Kifayah Al-Akhyar (2/139); Al-
Amwar (2/370); Al-Mughni (8/545); Al-Muharrar (2/194); Al-Muhalla (7/469); An-Nail 
(9/9); dan Al-Fath (9/745). Dalam Al-Majmu (9/102) disebutkan: "Jika anjing mengejar 
buruan hingga ia kelelahan dan mati karena letih, maka ia tidak halal dimakan dalam 
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B. Ragu terhadap Penyebab Kematian Buruan  
Disyaratkan dalam berburu, buruan mati akibat luka hunjaman panah 

atau serangan anjing, tidak ada penyebab lain yang terlibat dalam 
kematiannya. Hal ini agar buruan halal dimakan. Jika ada faktor lain yang 
berpengaruh terhadap kematian buruan, misalnya setelah buruan terkena 
tembakan ia terpelanting dari tempatnya, terjebur ke air, atau terkena luka 
lain yang diduga menyebabkan ia mati, apakah semua ini berimbas buruk 
terhadap buruan? Menanggapi masalah ini para ulama berbeda pendapat 
dan mengulasnya dalam beberapa kasus. Sebab, bisa jadi buruan terluka 
parah yang tidak mungkin selamat, atau sekadar terkena luka ringan yang 

 
satu pendapat. Sebab, is mati bukan karena suatu tindakan, mirip hewan yang mati 
terjatuh." Dalam Kifayah Al-Akhyar (2/139), disebutkan: "Sebagian ulama mengarahkan 
dua pendapat ini pada kasus buruan yang mati terkejut oleh hewan pemburu, mungkin 
ia sama seperti hewan yang mati kelelahan, yang tidak halal dimakan." 
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memungkin ia tetap hidup. Dan, dalam kondisi tersebut mungkin hewan ini 
terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dihindari, atau dalam sesuatu yang 
bisa dihindari. 

Jika Pemburu Melukai Buruan yang Tidak Mungkin Selamat  

Jika bidikan pemburu mengenai bagian tubuh yang vital dan 
mencederainya misalnya mengenai jantung, memotong tenggorokan, 
saluran makanan, memburaikan usus, atau sebagainya, dan sehingga buruan 
tersebut hampir mati seperti hewan yang disembelih, kemudian ia 
terjerembah dalam air, menggelinding dari atas bukit, atau jatuh 
menyangsang di dahan pohon, atau terkait di dinding sumur, maka apakah 
kondisi ini memengaruhi kehalalan mengonsumsinya? 

a) Imam Abu Hanifah dalam riwayatnya, Imam Ahmad dalam 
pendapatnya yang masyhur-pemahaman tekstual pendapat Al-Khiraqi-
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berpendapat, buruan tersebut tidak halal dimakan. Pendapat ini 
diriwayatkan dari Atha', Thawus, Ikrimah, dan Sya'bi. Mereka berargumen 
dengan dalil berikut: 

i) Pesan umum firman Allah "yang jatuh", karena mungkin saja kamatian 
buruan tersebut karena jatuh atau tenggelam di air bukan karena luka 
mematikan yang mengenai tubuhnya. 

ii) Hadits Asy-Sya'bi dari Adi, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah 
tentang berburu. Beliau menjawab, "Jika kamu membidikkan panahmu maka 
sebutlah Nama Allah padanya; lalu jika kamu menemukannya (buruan) telah 
mati, makanlah, kecuali jika kamu mendapatinya jatuh dalam air. Sebab, 
kamu tidak tahu apakah air atau panahmu yang telah membunuhnya." 
(Muttafaq Alaih, redaksi Muslim) 
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Dalam riwayat lain dari Muslim disebutkan, "Jika kamu mendapatinya 
tenggelam dalam air, jangan dimakan." Menurut Al-Bukhari dan Ahmad 
redaksinya berbunyi, “Jika kamu memanahkan anak panamu, maka 
makanlah. Jika ia jatuh dalam air, jangan dimakan." 

iii) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Jika seorang dari kalian 
memanah burung yang ada di bukit lalu ia terjatuh dan mati, jangan 
dimakan, karena aku khawatir ia mati karena terjatuh; atau ia masuk dalam 
air, maka jangan dimakan, karena akau khawatir ia mati akibat air. 

iv) Demikian ini beberapa penyebab yang mematikan. Tenggelam dan 
sejeninya dapat mematikan, tetapi ia tidak bisa dipercaya untuk membantu 
proses keluarnya nyawa. Jadi, dalam kasus ini, nyawa buruan ini keluar oleh 
dua sebab: yang memperbolehkan dan yang mengharamkan. Kasus ini 
serupa dengan kasus, jika kedua hal tersebut ditemukan secara bersamaan; 
atau seorang Muslim dan Majusi memanah buruan hingga mati, maka sisi 
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laranganlah yang dominan. 

b) Jumhur ulama-di antaranya Abu Yusuf, Muhammad, dan seluruh 
kalangan Hanafiyah, Imam Malik dalam pendapat masyhur madzhabnya, 
para ulama Madzhab Syafi'i, dan sebagian besar ulama mutaakhirin dari para 
ulama Madzhab Hambali-berpendapat, jika pemburu berhasil melukai 
buruan pada bagian tubuh yang vital dan mengantarkannya pada gerakan 
meregang nyawa, maka kematian tersebut disebabkan olehnya. Artinya, 
penyebab lain yang terjadi di luar itu tidak berpengaruh, seperti jatuh, 
benturan, tenggelam di air, dan sebagainya. Ini bunyi tekstual p Ibnu Mas'ud, 
Atha', Rabi'ah, Ishaq, dan Ibnu At-Tin. Mereka berargumen dengan dalil di 
bawah ini:  

i) Hadits Adi di muka, "karena kamu tidak tahu, air atau panahmu yang 
membunuhnya." hadits ini mengindikasikan, jika pemburu tahu panahnya 
lah yang membunuh buruan itu, maka ia halal Sebab, jika luka ini 
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mengantarkan buruan pada gerakan hewan yang disembelih, berarti 
penyembelihannya telah sempurna; dan luka tersebut berfungsi sebagai 
penyembelihan. Jadi, tidak ada kemungkinan penyebab yang lain. 

ii) Tarikan nafas yang masih tersisa setelah luka tersebut tidak bisa 
dialihkan pada penyebab lain. Jadi, secara de jure buruan tersebut telah 
mati. Sama halnya jika buruan itu jatuh setelah ia mati, karena kematian 
dalam kondisi demikian tidak bisa dikaitkan dengan faktor lain, seperti 
terjatuh atau air.1 

 

 
1 At-Tabyin (6/53); Al-Hindiyyah (5/427); Al-Khaniyyah (3/362 dan 366); Al-Bidayah (6268) 

Al-Kafi (1/433); Adz-Dzakhirah (4/180); Al-Majmu' (9/113); Al-Anwar (2/370-371); Al-
Mughni (8/555, 575-578); dan Al-Muharrar (3/193. 
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Luka yang Tidak Lekas Mematikan dan Keraguan yang Baru Muncul 

Apabila panah mengenai buruan pada bagian tubuh yang tidak vital dan 
menimbulkan luka yang tidak lekas mamatikan: tidak mengantarkannya 
pada gerakan meregang nyawa, bahkan memungkinkan ia masih hidup, 
kemudian ia jatuh ke tanah, menggelinding dari bukit, atau masuk dalam air, 
dan pemburu meragukan penyebab kematiannya, dalam kasus ini terdapat 
penjelasan lebih rinci dan perbedaaan antara ulama. Para ulama memilah 
kasus ini dalam beberapa sub-kasus. Pertama, sesuatu yang tidak bisa 
dielakkan, misalnya buruan jatuh ke tanah, atau terlempar ke atas batu, atau 
jatuh ke atas permukaan sesuatu atau dataran tinggi yang umumnya tidak 
mematikan. Buruan ini halal dimakan. Kedua, sesuatu yang bisa dielakkan, 
seperti buruan yang masuk dalam air, jatuh dari bukit, jatuh ke tembok, ke 
batu bata yang telah dipasang, atau benda lain yang benturannya bisa 
dihindari, bukan suatu yang lazim dan tidak umum. Dalam kasus ini 
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buruannya haram dimakan, karena tidak diketahuinya penyebab kematian 
yang pasti dan dominasi sisi yang haram.1 

C. Menemukan Buruan sebelum Mati 
Jika seorang pemburu membidikkan anak panah atau sejenisnya pada 

buruan, atau melepas hewan pemburu yang terlatih, lantas ia 
menangkapnya lalu membunuhnya dan mati sebelum pemburu sampai di 
tempat buruan itu, atau menemukan bahwa dia sudah mati, maka 
permainan itu halal berdasarkan ijma'. 

Hunjaman anak panah atau terkaman anjing terhadap buruan merupakan 
penyembelihan syar'i, seperti penyembelihan hewan jinak. 

 
1 Al-Fatawa Al-Hindiyyah (5/427); Al-Bazaziyyah (6/299); Hasyiyah Ad-

Dasuqi (2/363); dan Al-Majmu' (9/112-113) 
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Demikian hal ini sesuai dengan hadits Adi dalam menghadapi “binatang 
yang ditangkap oleh anjingmu untukmu, dan ia tidak ikut memakannya, 
maka makanlah, karena penyembelihannya adalah tangkapannya." 

Seandainya pemburu menemukan buruannya masih hidup, maka dalam 
kasus ini ada dua kemungkinan: bisa jadi buruan itu masih mempunyai 
kesempatan hidup beberapa lama (belum meregang nyawa) atau nyawanya 
sudah tidak stabil (meregang nyawa). Penjelasannya sebagai berikut. 

Jika pemburu menemukan nyawa buruannya sudah tidak stabil, yakni 
hanya menyisakan gerakan seperti gerakan hewan yang meregang nyawa 
dalam kondisi tidak bisa lagi diharapkan hidup-atau lebih parah dari itu; 
yaitu, pemburu berhasil melukai bagian tubuh yang vital dan mematikan, 
seperti memotong tenggorokan, saluran napas, merobek perutnya hingga 
usunya terkoyak, atau isi perutnya keluar; maka ulama sepakat, buruan ini 
boleh dimakan tanpa disembelih. Demikian ini sejalan dengan pesan umum 
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sabda Nabi "karena sembelihannya adalah tangkapannya", dan karena 
tindakan penyembelihan ini sebenarnya telah terpenuhi sebelum dilakukan. 
Di samping itu, kondisi hidup seperti ini tidak akan membaik. Jadi, secara 
hukum buruan tersebut telah mati, dan penyembelihan tidak akan berarti 
apa pun. Hanya saja, sebagian besar ulama menganjurkan untuk memotong 
tenggorokan, dua urat leher, dan kerongkongannya dengan pisau untuk 
mempercepat proses kematian.933 

Jika pemburu menemukan bahwa kehidupan mangsanya masih stabil 
(tidak meregangkan kehidupan), yaitu mangsanya terluka tetapi tidak pada 
bagian tubuh yang vital: ia memiliki peluang untuk bertahan hidup selama 
sisa hidupnya - menjulurkan hewan, sehingga memungkinkan untuk 
disembelih, maka dia harus disembelih sebagaimana proses penyembelihan 
hewan jinak. Hal ini sesuai dengan hadits Adi sebelumnya. Dalam beberapa 
riwayat Adi yang bersumber dari Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad 
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disebutkan: “Jika dia menangkap untukmu, lalu kamu mendapatinya masih 
hidup, maka sembelihlah.” 

Hadits ini menegaskan bahwa hewan buruan yang ditemukan masih 
hidup maka pemburu harus menyembelihnya sebelum mati, karena 
menurut hukum dasar boleh disembelih sebelum tujuan penyembelihan 
alternatif tercapai. dimakan kecuali dengan menyembelih hewan yang 
diperbolehkan untuk disembelih. 

Buruan yang Memungkinkan untuk Disembelih dan Beberapa Kondisinya 

Yang dimaksud buruan yang memungkinkan untuk disembelih yaitu 
buruan yang bisa disembelih secara normal setelah ia tertangkap, meskipun 
karena kelelahan saat memberikan perlawanan dalam perburuan. Demikian 
ini ada dua kondisi dan rincian berikut: 
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Kondisi pertama: setelah ditangkap masih ada waktu yang lama (sampai 
permainan mati) dan cukup waktu untuk menyembelih, tetapi pemburu 
tidak menyembelihnya, malah membiarkannya sampai mati, atau menunda 
dan menemukannya mati. , maka dilarang makan . Hal ini sejalan dengan 
hadits Abu Tsa'labah sebelumnya "Binatang yang kamu dapatkan dengan 
anjingmu yang tidak terlatih, kemudian kamu sempat menyembelihnya, lalu 
memakannya." (Muttafqaun Alaih) Karena dengan demikian berarti 
pemburu telah meninggalkan penyembelihan yang biasa selama ia bisa 
melakukannya. 

Setiap buruan yang diambil dari paruh burung elang atau dari mulut 
anjing kemudian dibiarkan hingga mati, tangkapan ini tidak halal dimakan. 
Demikian pula buruan yang tidak bisa dilepaskan sama sekali dari cakar 
burung elang atau mulut anjing, hanya saja ia bisa disembelih. Buruan seperti 
ini masuk kondisi tadi. Maka, pemburu membiarkan buruan itu dibunuh 
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burung elang atau anjing tersebut. Buruan seperti ini tidak halal dimakan, 
karena hanya hewan yang tidak bisa disembelih secara normal yang boleh 
dimakan dengan cara dilukai. Begitu halnya buruan yang ditembak dengan 
anak panah lalu pemburu mendapatinya dalam keadaan hidup, namun ia 
tidak langsung menyembelihnya hingga mati, karena ia mengabaikan proses 
penyembelihan padahal memungkinkan.1 

Seandainya pemburu berhalangan menyembelih buruan karena 
keteledorannya, misalnya ia tidak mempunyai golok atau alat untuk 
menyembelih lainnya, atau alat itu hilang, atau ia sibuk mengasahnya hingga 
tangkapan tersebut mati, maka ia tidak halal. Misalnya, buruan jatuh 

 
1 At-Tabyin (6/53); Al-Hindiyyah (5/427-428); Al-Khaniyyah (3/365); Multaqa Al-Abhur 

(hlm. 252) 1 765); Al-Kafi (1/434); Adz-Dzakhirah (4/179-180); Ad-Dasugi (7/457); al-
majmu (9/116) 
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menggelinding dari tempat yang tinggi namun ia tidak langsung 
menyembelihnya hingga mati. Dalam kasus ini, sebenarnya pemburu bisa 
menyembelihnya, namun ia teledor. 

Kondisi kedua, pemburu berhalangan menyembelihnya tanpa sikap 
teledor hingga buruan mati, karena tidak tersisa lagi waktu yang cukup untuk 
menyembelihnya. Misalnya, pemburu sampai ke tempat buruan tepat di 
saat ia mati. Seperti kasus pemburu yang sibuk mengambil alat 
penyembelihan, lalu buruan mati sebelum sempat disembelih, atau buruan 
tersebut berontak dengan sisa tenaganya lalu mati sebelum memungkinkan 
untuk disembelih, atau ia membelakanginya hingga tubuhnya perlu 
dibalikkan, atau pemburu tidak bisa melepaskannya dari hewan pemburu 
dan ia menyebelihnya hingga mati, atau kondisi semisalnya. Apakah buruan 
ini halal dimakan? 
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a) Imam Abu Hanifah dalam pesan tertulis riwayatnya — fatwanya 
merujuk pada pendapat ini — berpendapat bahwa jika permainan itu ada di 
tangan pemburu dan masih memiliki sisa kehidupan yang melebihi hewan 
yang memperpanjang hidupnya, tetapi tidak bisa menyembelih itu, maka itu 
tidak boleh dimakan. Sebab, pemburu itu mendapati bahwa bagian tubuh 
yang vital itu tidak terluka, dan hidupnya masih stabil (tidak meregangkan 
nyawanya), sehingga ia tidak boleh memakannya sehubungan dengan 
penyembelihan, seperti dalam kasus yang masih ada. lama. Jadi, seperti 
orang yang lalai. Hal ini sesuai dengan firman Allah “kecuali hewan yang telah 
kamu sembelih”. Pengecualian ini berlaku mutlak, tanpa spesialisasi. Ini 
mencakup semua hewan hidup. Juga berdasarkan hadits “Apa yang kamu 
temukan dalam keadaan hidup, maka disembelih.” 

b) Mayoritas ulama – termasuk Imam Abu Hanifah dalam sejarahnya, 
Abu Yusuf, ulama Mazhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali – 
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berpendapat bahwa buruan ini halal untuk dimakan karena ada alasan: si 
pemburu tidak dapat menyembelihnya tanpa kelalaian. Jika tidak ada cukup 
waktu untuk menyembelih, maka lukanya menjadi sembelihannya seperti 
buruan yang dibunuh. Sama seperti pemburu yang tidak mampu melepaskan 
mangsa dari predator tanpa lalai. Pendapat ini juga mengacu pada pesan 
umum hadits “karena menyembelih adalah tangkapannya.” Pendapat ini 
didukung oleh Al-Hasan dan An-Nakha'i. 

Dari uraian masalah di atas dapat disimpulkan, acuan dalam mencari 
buruan sebelum mati dan kewajiban menyembelihnya adalah stabil atau 
tidak stabilnya kehidupan buruan. 

Imam Malik mengungkapkan hal ini dengan istilah 'mengenai bagian vital 
yang mematikan. Jika kehidupan permainan masih stabil (tidak meregang) 
atau tidak menyentuh bagian tubuh yang vital — maka acuan berikutnya 
tersedia atau tidak pada waktunya untuk menyembelihnya.  
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Jadi, buruan yang terkena panah dan tidak punya waktu untuk 
menyembelihnya tanpa kelalaian sampai dia mati; atau mangsa yang diambil 
dari mulut anjing atau paruh elang yang hidup tetapi terluka, dan pemburu 
itu tidak sempat menyembelihnya bukan karena kelalaiannya sampai mati, 
maka mangsa ini boleh dimakan. Sebaliknya, jika pemburu lalai dalam hal ini 
berikut ketersediaan waktu untuk menyembelihnya, maka buruan ini tidak 
halal untuk dimakan. 

Perlu diperhatikan, pemburu tidak boleh menunda-nunda untuk mencari 
buruan yang terkena panah atau tertangkap anjingnya.  


