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 Masail Perburuan 

A. Potongan Bagian Tubuh Buruan 
Bagian tubuh yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup atau 

sebelum sempurna disembelih masuk kategori bangkai. Ia tidak halal 
dimakan. Jika penyembelihan telah tuntas setelah bagian tubuh itu 
dipotong, hewan ternak tersebut boleh dimakan, namun bagian tubuh yang 
terpotong tidak boleh dimakan. Sebab, potongan ini terpisah dari hewan 
yang belum disembelih. Bagian tubuh yang telah terpisah dari induknya 
tidak bisa disembelih. Dalilnya sebagai berikut: 

1. Firman Allah Ta'ala "Kemudian apabila telah rebah (mati), maka 
makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup 
dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang 
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meminta." (Al-Hajj: 36) Allah melarang memakan bagian dari binatang 
sebelum ia benar-benar mati. 

2. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi , ia berkata: "Nabi tiba di 
Madinah. Orang-orang di sana sering memotong punuk unta, dan 
memotong ekor kambing. Rasulullah lalu berkata, 'Sesuatu yang dipotong 
dari hewan ternak yang masih hidup, ia adalah bangkai." (HR. Abu Dawud, 
Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi dalam As-Sunan, redaksi Abu Dawud)1 

 
1 At-Tirmidzi menyatakan, "Hadits ini hasan gharib. Menurut ahli ilmu kita boleh 

mengamalkan hadits ini." Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Ibnu Umar, 
sementara Ath Thabarani, Al-Bazzar, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Tamim 
dengan sanad yang dha'if. Al Hakim menshahihkan hadits ini. Adz-Dzahabi menanggapi 
penilaian Al-Hakim, "Jangan engkau memaksakan diri (untuk menshahihkan hadits 
ini)." Hanya saja, Adz-Dzahabi memperkuat hadits ini dengan riwayat sebelumnya. Ass-
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3. Diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata, "Sembelihlah hewan 
ternak yang masih hidup, sampai benar-benar mati." Tidak ada seorang 
sahabat pun yang menyanggah pernyatan Umar.1 

 

Bagian Tubuh Buruan yang Terpotong setelah Terkena Benda Tajam 

Seandainya pemburu memanah buruan yang sedang berlari, atau 
memukulnya dengan pedang atau sejenisnya, lalu bagian tubuhnya 
terpotong, atau hewan pemburu mengerat sebagian dagingnya, kasus ini 
tidak lepas dari tiga kondisi berikut. 

 
Suyuthi memberi isyarat hasan terhadapnya. Lihat Faidh Al-Qadir dan Adz-Dzakhirah 
(4/183). 

1 Lihat Al-Muhalla (7/449). 
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Kondisi pertama: pemburu memenggal kepala buruan itu hinggga mati, 
atau membelahnya menjadi dua bagian hingga mati. Para ulama sepakat 
untuk membolehkan konsumsi seluruh bagian tubuh buruan tersebut jika 
dua potongan tersebut sama besar, atau bagian tubuh yang menempel 
dengan kepala lebih sedikit. Misalnya, pemburu memotong sepertiga tubuh 
buruan berikut kepalanya. Sebab, kondisi seperti ini menutup kemungkinan 
buruan ini masih hidup setelah terluka. Jadi, pemenggalan ini seperti 
penyembelihan.  

Para ulama berbeda pendapat jika bagian tubuh yang terpotong 
bersama kepala lebih banyak, sementara sisanya lebih sedikit, misalnya 
buruan ini terpotong menjadi sepertiga berikut ekornya:  

a) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam pendapatnya 
menyatakan, yang halal yaitu kepala dan bagian tubuh yang 
bersamanya, sedangkan potongan yang lain tidak halal. Dua pertiga 
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bagian tubuh yang berdekatan dengan kepala halal dimakan, 
sedangkan sepertiga sisanya yang berdekatan dengan ekor tidak 
boleh dimakan.  

Pendapat ini disokong oleh Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri. 
Mereka berargumen dengan hadits di muka. Menurut mereka, pesan 
hadits ini diarahkan pada yang masih hidup dalam pengertian 
sebenarnya ataupun dari segi hukum. Sebab, pembuluh darah 
merambat dari jantung sampai otak. Setengah bagian tubuh sampai 
leher yang dipenggal sama seperti penyembelihan, berbeda dari 
setengah lainnya.  

b) Jumhur ulama-di antaranya Imam Malik dalam riwayatnya, 
mayoritas ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Imam Ahmad 
dalam pendapat yang lebih shahih menurut para ulama Madzhab 
Hambali, dan Dawud-berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh 
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buruan tersebut halal.  

Semuanya boleh dimakan, baik potongannya sama besar maupun 
berbeda, baik kepalanya bersama bagian tubuh yang sedikit maupun 
bersama dengan yang banyak. Pendapat ini diriwayatkan dari 
Ikrimah, Qatadah, dan An Nakha'i.  

Jumhur ulama berargumen dengan: 

i) Setelah pemotongan itu tidak mungkin muncul dugaan buruan 
tersebut masih hidup, karena tindakan pemburu ini jelas telah melukai 
bagian tubuh yang vital. Acuannya adalah luka mematikan pada bagian 
yang vital. Jadi, penggalan ini seperti sembelihan, bukan potongan tubuh 
dari hewan yang masih hidup. 

ii) Bagian tubuh yang vital, yang buruan tidak akan hidup tanpanya, 
telah terpotong. Jadi, dalam kasus ini, buruan tersebut boleh dimakan, 
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seperti buruan yang terbelah dua. Sebab, sesuatu yang dikategorikan 
sembelihan untuk sebagiannya, menjadi sembelihan bagi seluruhnya, 
seperti bagian sembelihan yang telah disepakati ulama.1 

Kondisi kedua: ada anggota tubuh buruan yang terpotong, seperti kaki 
belakang atau kaki depan, dan mati seketika itu juga, atau nyawanya tidak 
stabil lagi (sudah meregang nyawa) akibat pukulan tersebut. Para ulama 
berbeda pendapat tentang hukum anggota tubuh yang terpisah dari 
buruan: 

 
1 Hadits riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Jika 

kamu memenggal lehernya atau perutnya, maka makanlah." Lihat Al-Khaliyah (3/362); 
Multaqa Al-Abhur (hlm. 251); Adz-Dzakhirah (4/183); Ad-Dasugi (2/369); Al-Kafi 
(1/433); Al-Majmu' (9/118); Al-Fath (9/749); Al-Anwar (2/270); Al-Mughni (8/557); Al-
Muharrar (2/194); dan Al Mahalli (7/465). 
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a) Sebagian ulama-di antaranya Imam Malik dalam satu riwayatnya, 
sebagian ulama Madinah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam 
pendapat yang paling masyhur-berpendapat seluruh bagian bubuh hewan 
ini halal. Pernyataan ini diriwayatkan dari Ali, Atha', Al-Hasan, dan Ikrimah. 
Mereka berargumen dengan dali berikut ini: 

i) Firman Allah Ta'ala "Maka makanlah apa yang ditangkapnya 
untukmu." (Al-Ma'idah: 4) dan firman-Nya "yang dengan mudah 
kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu." (Al-Ma'idah:94) 
Kedua ayat ini berlaku umum. Dan, kondisi kedua masuk kategori 
ayat ini. 

ii) Cara penyembelihan buruan adalah dengan melukainya. Anggota 
badan yang terpisah dari tubuh masuk kategori buruan yang 
telah dilukai. Sementara hadits Abu Waqid diarahkan pada 
hewan piaraan. 
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iii) Sesuatu yang dikategorikan sebagai sembelihan bagi sebagian 
tubuh buruan, ia pun sembelihan bagi seluruhnya, seperti buruan 
yang dipenggal menjadi dua.1 

 
1 Ikrimah menyatakan, "Jika buruan mati saat kamu memukulnya, maka makanlah 

seluruhnya." Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada bedanya antara buruan yang dibelah 
menjadi dua atau tidak, jika ia mati seketika oleh pukulan tersebut, karena anggota 
badan ini tidak terpisah dari hewan yang hidup. Lain halnya jika pukulan ini dilakukan 
berulang kali, karena bisa jadi anggota yang terputus itu berasal dari buruan yang 
masih hidup; dan sembelihan tersebut terpenuhi oleh pukulan yang kedua." Lihat Al-
Bidayah (6/269); Al-Majmu' (9/117); Al-Anwar (2/270); Al-Mughni (8/557) Al-Muharrar 
(2/194); dan Al-Fath (9/749. Dalam Al-Fath disebutkan, Ibnu At-Tin berkata, "Jika 
anggota tubuh buruan terpotong yang diperkirakan tidak akan hidup setelahnya, 
seolah pemburu melukainya dengan pukulan tersebut, maka ia berfungsi sebagai 
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b) Para ulama lain-di antaranya Imam Abu Hanifah berikut para 
pendukungnya, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain-
berpendapat buruan ini boleh dimakan selain bagian yang terpotong 
darinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Ibrahim, dan Alqamah.1 

 
sembelihan. Demikian ini. pendapat masyhur madzhab Malik. Lihat Al-Kafi (1/433 dan 
Hasyiyah Ad-Dasuqi (2/369. 

1 Al-Hasan dan Ibrahim menyatakan, "Jika kamu menebas buruan hingga kaki depan 
atau kaki belakangnya terputus, maka jangan makan anggota tubuh yang terputus. 
Makanlah selebihnya." Al-Hafizh menyatakan dalam Al-Fath (9/794, "Keterangan yang 
dialamatkan dari Al-Hasan dimaushulkan oleh Abu Syaibah dengan sanad yang shahih. 
Al-Hasan berpendapat tentang orang yang memukul buruan hingga kaki depan atau 
kaki belakangnya terputus sementara ia masih hidup kemudian ia mati, "Jangan kamu 
memakannya. Jangan pula memakan anggota tubuh yang terpotong darinya, kecuali 
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Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut: 

 

i) Hadits Abu Waqid di muka, "Apa yang terpotong dari hewan 
ternak yang masih hidup, adalah bangkai." Hidup dalam hadits ini 
diarahkan pada pengertian hidup secara hakiki atau secara 
hukum. 

ii) Atsar Umar sebelumnya: "Sembelihlah hewan yang bernyawa 
hingga mati." Mereka berpendapat kedua riwayat tadi mencakup 
binatang yang jinak dan binatang liar. Jadi, dalil ini 
mengkhususkan hukum buruan yang bersifat umum. 

 
jika kamu memukulnya, lalu ia terpotong dan mati seketika itu juga. Jika demikian 
adanya, maka makanlah." 
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iii) Hasyim menyatakan, "Hushain mengabarkan kepada kami bahwa 
keponakan Masruq bertanya kepada Ibnu Umar tentang buruan 
dengan perangkap sabit. ia bertanya, 'la dapat memotong bagian 
tubuh dari buruan yang masih hidup?' Ibnu Umar berkata, 
'Bagian tubuh yang terpotong darinya sementara buruan itu 
masih hidup, jangan dimakan; dan makanlah selain itu."1 

iv) Al-A'masy menyatakan dari Zaid, "Seekor keledai milik seorang 
pria keluarga Abdullah lepas dan sulit ditangkap. ia menyuruh 
orang-orang untuk menebasnya di saat memungkinkan. Ia 
berkata, *Tinggalkan apa yang terpotong darinya, dan makanlah 
ia." (HR. Al-Bukhari secara mu'allaq)  

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya dari Zaid bin Wahab, ia 
 

1 Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 
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berkata, "Ibnu Mas'ud ditanya tentang orang yang menebas 
keledai liar, lalu ada bagian tubuhnya yang terpotong. Ibnu 
Mas'ud menjawab, 'Tinggalkan apa yang terpotong, sembelihlah 
apa yang tersisa dan makanlah."" 

v) Terpisahnya anggota tubuh dari badan biasanya tidak sampai 
menyebabkan kematian binatang. Karena itu, bagian tubuh 
buruan yang terpisah tidak boleh dimakan, seperti kasus 
pemburu yang mendapati nyawa buruannya masih stabil (tidak 
meregang nyawa).1 

Kondisi ketiga: pemburu berhasil melukai buruan dengan luka yang 
 

1 Al-Kafi (1/433); Al-Bidayah (6/269); Adz-Dzakhirah (4/183); Al-Mughni (8/557); Al-

Muharrar (2/194); dan Al-Muhalla (7/388). 
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tidak mematikan, ada anggota tubuh seperti kaki depan atau kaki belakang 
yang terputus dan nyawanya masih stabil (tidak meregang nyawa).  

Dalam kondisi demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa 
anggota tubuh yang terpotong itu haram.  Jika pemburu menemukan 
buruan tersebut dan menyembelihnya, maka ia halal selain bagian yang 
terpotong. Mereka barargumen dengan; 

i) Hadits Abu Waqid di muka dan sejumlah atsar sahabat 4. Mereka 
menyatakan, "Ia diarahkan pada hidup dalam pengertian 
sebenarnya atau secara hukum. Dan, buruan ini masih hidup." 

ii) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, 
Ibrahim, Atha', dan Abu Tsaur, "Jika pemburu memanah buruan 
lalu ia tertangkap dalam keadaan hidup dan ada anggota 
tubuhnya yang terpotong, maka seluruh bagian tubuhnya boleh 
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dimakan kecuali anggota tersebut. Jika buruan mati saat itu juga, 
seluruh bagian tubuhnya boleh dimakan."1 

Ibnu Al-Mundzir menyatakan, "Dalam masalah ini para ulama 
berbeda pendapat. Ibnu Abbas dan Atha' berpendapat, 'Jangan 
makan anggota tubuh darinya; sembelihlah buruan itu dan 
makanlah.' Ikrimah berkata, 'Jika buruan itu masih hidup setelah 
anggota tubuhnya terpotong, maka jangan makan anggota 
tersebut; sembelihlah buruan itu dan makanlah." 

iii) Pemburu belum mengenai bagian tubuh yang vital, dan luka 
tersebut tidak mematikan. Buruan tersebut masih hidup, dan 
memungkinkan ia untuk tetap hidup setelah itu. 

 
1 Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 
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Catatan Penting 

1. Apabila pemburu tidak berhasil membidik bagian tubuh yang vital, ia 
hanya dapat memutus anggota tubuhnya dan melumpuhkannya dengan 
bidikan tersebut, sementara nyawa buruan masih stabil (tidak meregang 
nyawa), lalu ia memanahnya dengan anak panah yang lain dan mengenai 
bukan bagian sembelihan, maka seluruh bagian tubuh buruan ini tidak halal 
dimakan. Sebab, ia telah menjadi hewan yang bisa dikendalikan, sementara 
penyembelihan hewan seperti ini adalah bagian tenggorokan dan pangkal 
dada. Jika pemburu belum berhasil melumpuhkannya dengan pukulan yang 
pertama, buruan tersebut halal kecuali anggota yang terputus. 

2. Seandainya pemburu berhasil memotong anggota tubuh buruan 
namun tidak terputus: ia masih menempel dengan badannya, maka jika 
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anggota tersebut masih bisa direkatkan dan disambung kembali dengan 
pengobatan atau semisalnya, anggota tersebut juga boleh dimakan. Sebab, 
ia luka yang ada pada si buruan dan tidak terpisah darinya. Akan tetapi, jika 
anggota tersebut tidak mungkin direkatkan kembali, misalnya ia 
menggantung pada kulit atau pada sedikit daging tubuh, maka ia tidak 
bedanya dengan anggota yang terputus. Artinya, ia tidak boleh dimakan, 
bagian tubuh lainnya boleh dimakan.1 

 

B. Buruan Bersembunyi Setelah Terluka 

 
1 At-Tabyin (6/59); Al-Khaniyyah (3/362); Multaqa Al-Abhur (him. 251); Ad-Dasugi 

(2/269); Adz Dzakhirah (4/183); Al-Kafi (1/433); Al-Bidayah (6/269); Al-Majmu' (9/117); 
Al-Anwar (2/270); Al-Fath (9/749); Al-Mughni (8/557); Al-Muharrar (2/194); dan Al-
Muhalla (7/465). 
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Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perburuan ialah 
luka mematikan yang diarahkan pada binatang liar tertentu dan bisa dilacak 
keberadaannya mesti dalam keadaan mati. Demi kehalalan buruan, 
pemburu disyaratkan untuk tidak menunda-nuda pencarian terhadap 
buruan setelah memanah atau melepas hewan pemburu. Bahkan, ia harus 
mengikuti jejak buruan dan hewan pemburu sampai menemukannya, jika ia 
tersembunyi. 

Seandainya seorang pemburu memanah buruan dan mengenainya 
hingga terluka namun tidak sampai melumpuhkannya; atau melepas anjing 
atau burung elangnya, lalu ia menerkamnya tanpa bisa melumpuhkannya; 
kemudian membuntuti larinya namun ia berhasil bersembunyi, atau 
berusaha menyergapnya namun ia menghilang dari pandangan, tidak 
berselang lama pemburu menemukan buruan itu sudah mati, apakah 
buruan ini halal? 
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Para ulama berbeda pendapat dan mempunyai penjelasan lebih lanjut 
berkenaan masalah tadi. 

a) Para ulama Madzhab Hanafi dan Imam Malik dalam satu 
pendapatnya menyatakan, demi kehalalan buruan disyaratkan buruan tidak 
bersembunyi dari si pemburu, dan jika ia bersembunyi setelah dipanah 
pemburu tidak boleh berpangku tangan, tanpa berusah mencarinya. Sebab, 
pemburu tidak akan bisa mencegah buruan bersembunyi, terlebih jika ia 
berada di rimba, pepohonan, dan sebagainya. Jadi, kondisi ini dimaafkan. 
Akan tetapi, pemburu disyaratkan untuk terus mencari dan tidak 
disibukkan oleh hal lain sebelum menemukannya. 

Jika anak panah mengenai buruan, lalu pemburu mengikutinya begitu 
selesai memanah, tetapi buruan ini mempertahankan diri dan menghilang 
dari pandangannya, namun ia terus mencari atau melepas hewan pemburu 
untuk melacaknya; tapi keduanya justru bersembunyi dan pemburu tetap 
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mencari mereka tanpa menunda-nunda, setelah beberapa lama akhirnya ia 
menemukan buruan itu telah mati terbunuh; maka jika pada tubuhnya 
hanya terdapat luka anak panah, atau ia mendapati di dekatnya ada anjing 
atau burung elang miliknya, dan tidak ada bekas luka lain di tubuhnya, 
maka ia halal dimakan berdasarkan dalil istihsan. 

Jika pemburu menemukan luka lain di luar luka panah tersebut, atau 
menemukan buruan itu telah mati dan diseret oleh hewan pemburunya, 
maka ia tidak boleh dimakan. Demikian halnya jika pemburu mendapati 
hewan pemburu ada di samping buruan dan terdapat luka lain yang tidak 
diketahui, apakah itu luka akibat gigitan anjingnya atau luka lain, maka ia 
tidak halal. Jika pemburu tidak melakukan pelacakan buruan dan sibuk 
dengan hal lain, kemudian ia mencarinya dan menemukan buruan itu 
sudah tidak bernyawa, maka ia tidak halal. 

Para ulama ini mensyaratkan pencarian buruan secara langsung dan 
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berkelanjutan hingga pemburu berhasil menemukannya dan tidak terdapat 
sesuatu yang menimbulkan keraguan terhadap penyebab lain kematiannya. 
Mengenai pensyaratan lari saat mencari buruan, mereka berbeda 
pendapat, Mereka berargumen: 

i) Diriwayatkan Ziyad bin Abu Maryam, ia berkata: Seorang pria 
menemui Nabi lalu berkata, "Saya memanah buruan kemudian ia 
menghilang, lalu saya menemukannya telah mati." Rasulullah bersabda, 
"Binatang berbisa itu sangat banyak. "Beliau tidak menyuruh orang itu 
untuk memakannya.1 

 
1 Hadits riwayat Abu Dawud dalam Al-Marasiil. An-Nawawi dalam Al-Majmu' (9/115: 

hadits Ziyad gharib. Ziyad seorang tabi'i, berasal dari suku Quraisy klan Umawi, maula 
Utsman. Dalam Al-Muhalla (7/464, disebutkan: hadits ini tidak shahih, karena masuk 
kategori mursal. 
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ii) Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia berkata: Seorang badui 
menemui Ibnu Abbas dan aku berada di dekatnya. Orang itu bertanya, "Aku 
sering memanah buruan, aku kadang melihatnya dan kadang 
kehilangannya, bagaimana menurutmu?" Ibnu Abbas menjawab, 
"Makanlah buruan yang terbunuh dan engkau melihatnya; dan tinggalkan 
buruan yang tidak engkau ketahui kematiannya." (HR. Al-Baihaqi)1 
Maksudnya, makanlah buruan yang dapat engkau lacak keberadaannya, 
bukan buruan yang hilang. 

iii) Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Adi, ia berkata: Rasulullah 

 
1 An-Nawawi menyatakan dalam Al-Majmu' (9/115: Riwayat ini dipermasalahkan. Al-

Baihaqi meriwayatkan hadits ini berikut sanadnya. Dalam sanadnya terdapat perawi 
yang tidak dikenal dari Maimun. Ibnu Hazm mendha'ifkan hadits ini dalam Al-Muhalla 
(7/463. 
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bersabda kepadaku, "Jika kamu memanah buruan lalu kamu 
menemukannya sehari atau dua hari kemudian dan hanya terdapat bekas 
panahmu di tubuhnya, maka makanlah; jika ia masuk dalam air, jangan 
dimakan." (HR. Al-Bukhari [hadits no. 5484] dan Ahmad) 

Berdasarkan beberapa riwayat tadi dapat dipahami bahwa pemburu 
harus membuntuti jejak buruan tersebut. Jika ia tidak menemukan bekas 
luka lain selain luka panahnya, ia boleh memakannya. ia tidak halal 
memamakan buruan tersebut jika masih ragu (apakah ia mati akibat 
tembakan panahnya atau oleh penyebab lain). 

iv) Jika buruan itu menghilang dari pandangan pemburu dan ia tidak 
segera mencarinya, bisa jadi ia mati akibat penyebab lain. Sesuatu yang 
diasumsikan haram sama seperti barang yang benar-benar haram, ia perlu 
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memerhatikan kondisi yang tidak bisa dihindari.1 

 

b) Para ulama Madzhab Maliki juga berpendapat tentang syarat 
melacak buruan dan mencarinya jika ia hilang. Seandainya ia menunda-
nunda untuk mengikuti hewan pemburu setelah ia melepasnya akibatnya ia 
mendapati buruan tersebut telah mati, maka ia tidak boleh dimakan.  

Sebab, mungkin ia sempat menyembelih buruan itu kalau langsung 
menemukannya. Lain halnya, jika pemburu yakin tidak akan 
menemukannya dalam keadaan hidup, meski dengan sungguh-sungguh. 

 
1 At-Tabyin (6/57); Al-Hindiyyah (5/421); Al-Bazzaziyah (7/297); Al-Khaniyyah (3/363 dan 

365); Al-Muhalla (7/664); Al-Fath (9/756-757); Adz-Dzakhirah (4/179); dan Al-Kafi 
(1/433. 
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Misalnya, hewan pemburu tersebut mengejar buruan sampai ke tempat 
yang jauh dan mendaki.  

Demikian halnya jika pemburu menemukan anak panah mengenai 
bagian tubuh yang vital, dan menembusnya, maka buruan ini tidak boleh 
dimakan karena mungkin saja anak panah ini tertekan ke bagian tubuh 
yang vital akibat gerakan buruan di tengah kelambanan pemburu dalam 
melacak dan menemukannya. 

Hanya saja, dalam kondisi pemburu yang tidak lamban melacak buruan, 
para ulama membedakan antara buruan yang hilang selama semalam dan 
buruan yang hilang kemudian ditemukan pada hari itu juga, tanpa 
bermalam. Jika buruan tersebut hilang selama semalam (dan ditemukan 
dalam keadaan mati), ia tidak boleh dimakan, meskipun lukanya mengenai 
bagian tubuh yang vital atau anak panah itu menancap di tubuhnya.  
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Jika buruan menghilang tanpa bermalam, ia boleh dimakan asalkan 
masih dikenali, baik di samping buruan itu ada burung elang atau 
anjingnya, atau masih tertancap anak panahnya, atau tidak ada indikator 
apapun. Jika buruan yang ditemukan ini tidak dikenali dan tidak terdapat 
anak panah yang menancap di tubuh dan di dekatnya tidak terdapat hewan 
pemburunya. Sementara di dekatnya ada buruan yang diragukan asalnya.1 

Mereka berargumen tentang syara melacak dan mencari buruan di 
muka, dan perbedaan hukum antara buruan yang hilang semalaman dan 

 
1 Al-Kafi (1/433); Ad-Dasugi (3/179); Az-Zarqani (3/401); Al-Bidayah (6/263-265); Al-

Muhalla (7/474); At-Tabyin (6/57. Pendapat Malik, kutipan, dan pentarjihan pendapat 
ini sangat beragam. Dalam satu kesempatan Malik menyatakan, "Tidak berdosa 
memakan buruan yang menghilang dari tempat kejadian, jika kamu menemukan bekas 
cengkeraman anjingmu, atau anak panahmu menancap di tubuhnya, dan ia tidak 
hilang semalaman. Jika ia hilang semalaman, ia makruh dimakan." 
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tidak, dengan: 

i)  Diriwayatkan dari Atha' bin As-Saib dari Amir Asy-Sya'bi bahwa 
seorang badui menghadiakan seekor landak kepada Rasulullah. Beliau 
bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan binatang ini?" ia menjawab, 
"Aku memanahnya kemarin, lalu mencarinya namun aku tidak berhasil 
menemukan hingga petang hari, lalu aku pulang. Pada pagi harinya aku 
mengikuti jejaknya, dan aku temukan ia di dalam goa-atau di bebatuan. Ini 
anak panahku bersarang di tubuhnya, aku mengenalinya." Beliau bersabda, 
"Ia menghilang darimu semalam. Ia tidak bisa terhindar dari sengatan 
binatang berbisa yang membantumu (untuk menangkapnya). Aku tidak 
menginginkannya." (HR. Abu Dawud dalam al-Maraasil)1 

ii) Diriwayatkan dari Abu Razin, ia berkata: Seorang lelaki menghampiri 
 

1 An-Nawawi dalam Al-Majmu' (9/117-118 menyatakan, "Hadits ini mursal 
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Nabi dengan membawa buruan, lalu berkata, "Aku memanahnya tadi 
malam lalu ia menghilang dariku; dan aku mendapati anak panahku 
menancap di tubuhnya tadi pagi. Aku sungguh mengenal anak panahku." 
Beliau bersabda, "Malam adalah satu dari sekian banyak makhluk Allah 
yang agung. Mungkin sesuatu telah membantumu (untuk membunuhnya). 
Singkirkan ia dariku." (HR. Abu Dawud dalam Al-Maraasil)1 

iii) Mungkin saja buruan tersebut mati akibat penyebab lain, seperti 
benturan benda keras atau tindakan hewan pemburu tanpa melukai 
Misalnya, hewan pemburu menerjang buruan lalu melemparkannya hingga 
ia terguling-guling dan mati; atau terkadang kematiannya dibantu oleh 

 
1 Dalam Al-Majmu (9/117-118, disebutkan: Al-Baihaqi berkata, "Abu Razin nama aslinya 

adalah Alaihissalam-Saib perawi yang dha'if. Mas'ud maula Syaqiq bin Salamah, 
seorang tabi'i. Haditsnya mursal. Demikian ulasan Al-Bukhari. 
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sengatan serangga dan hewan berbisa.1 

 

c) Para ulama Madzhab Syafi'i, sebagian besar ulama Madzhab Maliki, 
Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dan para ulama Madzhab Zhahiri juga 
mensyaratkan pelacakan oleh pemburu. Namun, mereka membedakan 
antara luka dan cedera tersebut mengakibatkan gerakan meregang nyawa 
atau tidak sampai demikian. 

Apabila luka ini menimbulkan gerakan meregang nyawa, misalnya luka 
tersebut engenai bagian sembelihan, atau salah satu bagian tubuh yang 
vital, atau pencederaan itu mematikan buruan kemudian ia menghilang. 
lalu pemburu mengikutinya dan mendapatinya telah mati, maka ia halal 

 
1 Al-Kafi (1/433); Ad-Dasugi (2/364); dan Adz-Dzakhirah (4/179. 
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dimakan. Lama atau tidaknya waktu menghilang dari pantauan pemburu 
tidak memengaruhi kehalalan buruan, sekalipun ia hilang semalaman. 
Sebab, secara lahir ia mati akibat luka tersebut, karena tidak diketahui ada 
penyebab lain.  

Demikian pula jika pemburu menemukan buruan di dalam air atau 
mengelinding dari bukit. Alasannya, jika bagian tubuh yang vital terluka 
oleh anak panahnya atau cedera oleh hewan pemburu dan ia meyakini hal 
ini, ini artinya ia tahu kematian buruan ini oleh perbuatannya, bukan oleh 
faktor lain. 

Mereka berargumen dengan: 

i) Hadits Asy-Sya'bi dari Adi 4 di muka: "Jika kamu memanahkan anak 
panahmu maka sebutlah Nama Allah padanya. Jika kami menemukannya 
(buruan) telah mati, maka makanlah, kecuali jika kamu menemukannya 
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telah masuk dalam air, tentu kamu tidak tahu apakah ia mati akibat air atau 
oleh anak panahmu." (Muttafaq Alaih) hadits ini mengindikasikan bahwa 
jika buruan mati akibat anak panah, ia halal dikonsumsi, karena tidak ada 
penyebab lain. 

ii) Sisa hidup yang dimiliki buruan ini tidak mungkin dapat bertambah. 
Jadi, secara hukum ia telah mati. Kematiannya dalam kasus ini tidak bisa 
dikaitkan dengan air atau jatuh, seperti halnya buruan yang masuk air atau 
menggelinding setelah jelas-jelas mati."1 

Jika buruan tidak sampai masuk kondisi meregang nyawa artinya, luka 
atau cedera tersebut bisa menyebabkan ia mati dan bisa juga tidak 
mengakibatkan kematian-kemudian pemburu menemukannya mati dan 

 
1 Demikian ini pendapat yang rajih dan masyhur menurut para ulama Madzhab Syafi'i, 

seperti diungkapkan dari Al-Majmu' (9/117-118) dan Al-Anwar (2/374). 
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anak panahnya menancap di tubuhnya, atau hewan pemburu atau buruan 
tersebut hilang dari pandangan pemburu, kemudian ia mendapati buruan 
tersebut telah mati dan di sampingnya ada hewan pemburu miliknya; ia 
tidak ragu terhadap bentuk buruan yang telah ditembaknya, atau terhadap 
serangan hewan pemburunya, hanya kehilangan jejak tempat kematiannya; 
maka para ulama Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dalam mentashih 
masalah ini. Demikian halnya ulama madzhab yang lain. 

 

d) Para ulama Madzhab Syafi'i dalam pendapat yang shahih dan 
masyhur yang dikemukakan oleh mayoritas Para ulama Madzhab Syafi'i, 
Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dan Dawud, berpendapat buruan ini 
tidak halal. Mereka berargumen dengan: 

i) Hadits Ziyad bin Abu Maryam di muka, pernyataan Ibnu Abbas 
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Radhiyallahu Anhu, dan argumen yang dikemukakan oleh para ulama 
Madzhab Maliki tentang buruan yang hilang dari tempat perburuan selama 
semalam. 

ii) Ada kemungkinan kematian buruan ini oleh faktor lain, mungkin saja 
ia terkena luka lainnya. Sesuatu yang diasumsikan haram, ia seperti benar-
benar haram.1 

 
1 Dalam Al-Majmu (9/117-118, disebutkan: Jika luka tersebut tidak sampai 

mengantarkan buruan meregang nyawa-cedera itu bisa mematikan dan bisa juga tidak 
mematikan-maka jika pemburu menemukannya di dalam air, atau terdapat bekas 
benturan, luka lain, atau sejenisnya, maka buruan ini tidak halal, baik di sampingnya 
ada anjing pemburu miliknya maupun tidak ada. Sebab, ia tidak tahu bagaimana 
kematiannya. Jika pada tubuhnya tidak ditemukan bekas luka lain, maka dalam hal ini 
ada tiga pendapat: pertama, mutlak halal. Kedua, mutlak haram. Namun, pendapat 
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e) Para ulama Madzhab Syafi'i dalam pendapat yang tidak masyhur-
pendapat kedua menurut Para ulama Madzhab Syafi'i dan dishahihkan oleh 
sebagian mereka -menyatakan, jika anjing pemburu dan buruan 
bersembunyi dari orang yang melepas (pemburu), kemudian ia 
menemukannya telah mati, dan tidak ada bekas luka yang lain, maka ia 
halal dimakan.  

Pun halnya jika pemburu memanah buruan, setelah itu setelah 
beberapa lama ia menemukan buruan tersebut telah mati dan di tubuhnya 
tertancap anak panah dan tidak ada luka lain.  

 
yang lebih masyhur dari dua pendapat tersebut, yang dishahihkan oleh sebagian 
ulama, adalah hukum haram. 
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Pendapat senada dikemukakan para ulama Madzhab Hanafi-jika 
pemburu tidak berpangku tangan begitu selesai memanah atau melepas 
hewan pemburu-, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam pendapat 
masyhur. Demikian ini pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Mereka 
berargumen dengan dalil berikut: 

i) Hadits Adi di muka berikut beberapa riwayatnya, terutama sabda 
beliau "Jika kamu memanah buruan lalu kamu menemukannya setelah satu 
atau dua hari dan tidak ada bekas luka lain selain bekas anak panahmu, 
maka makanlah. " dan sabdanya, "Jika kamu menemukan anak panahmu di 
tubuhnya (buruan), dan kamu tidak menemukan bekas hewan buas, dan 
kamu yakin anak panahmu telah membunuhnya, maka makanlah." 

ii) Alasan bolehnya mengonsumsi buruan ialah luka yang ditimbulkan 
dari anak panah tersebut. Dalam kasus ini, pemburu secara yakin 
menemukan anak panahnya pada tubuh buruan atau mendapati anjing 
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pemburu ada di dekatnya, dan ia tidak menemukan bekas luka lain. 
Keyakinan ini tidak bisa digugurkan oleh keraguan atau oleh kemungkinan 
yang tidak berdasar.1 

Ulama yang mengharamkan buruan dalam kasus ini, menafsirkan hadits 
hadits yang memperbolehkan ini pada kondisi jika luka tersebut 
mengakibatkan gerakan meregang nyawa. Beberapa keterangan dari 
berbagai sumber terpercaya temperkuat hadits-hadits ini, bahwa pemburu 
yakin atau menduga kuat hanya a yang membunuh buruan itu.  

Sementara itu, ulama yang memperbolehkan buruan dalam kasus ini 
dan mensyaratkan pemburu tidak berpangku tangan pasca pelepasan 
tembakan atau hewan pemburu serta tidak ada jeda waktu yang lama, 

 
1 Al-Majmu (9/117-118); Al-Bidayah (6/263-264); Al-Mughni (8/553 dan 555); dan Ar-

Raudh ma'a Al-Hasyiyah (7/57. 
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menafsirkan beberapa hadits yang melarang buruan, itu jika pemburu 
tinggal diam dan tidak berusaha mencari buruan, karena mungkin saja ia 
mati akibat penyebab lain, dan menafsirkan hadits-hadits yang 
memperbolehkan, itu jika pemburu tidak tinggal diam dan mencarinya.  

Dalam hal ini pemburu perlu memerhatikan medan yang tidak bisa 
dihindari. Sebab, sesuatu yang diasumsikan sebagai hal haram seperti hal 
yang jelas-jelas haram. Ketentuan ini menggugurkan kondisi yang tidak bisa 
dihindari karena darurat.1 

An-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mendha'ifkan sejumlah 
hadits yang dijadikan hujjah oleh ulama yang mengharamkan buruan dalam 
kasus ini. Dua ulama ini juga menjelaskan alasan kedha'ifannya. An-Nawawi 
dalam Al-Majmu' menyatakan, "Perlu diketahui, larangan makan buruan 

 
1 960 At-Tabyin (6/57); dan Al-Majmu' (9/118. 
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yang telah dilukai lalu menghilang kemudian ditemukan dalam kondisi tidak 
terdapat bekas luka lain, tidak shahih dari Nabi. Keterangan ini mengacu 
pada beberapa hadits dha'if. Di antaranya atsar dari Ibnu Abbas yang perlu 
dikaji ulang." 

An-Nawawi menanggapi penafsiran ulama yang membatasi bolehnya 
konsumsi buruan dalam kasus ini dengan adanya gerakan meregang nyawa. 
Menurutnya, penafsiran ini dha'if. An-Nawawi mengutip dua pendapat 
Imam Asy-Syafi'i: pendapat ashah menurut Imam Asy-Syafi'i 
mengharamkannya; sedangkan menurut Al-Baghawi dan Al-Ghazali dalam 
Al-Ihya menghalalkannya. Demikian pendapat yang shahih atau benar, 
mengingat hadits-hadits di muka berkualitas shahih dan tidak kontradiktif.1

 

 
1 Al-Majmu (9/115); Al-Muhalla (7/464); Al-Fath (9/756); dan Al-Anwar (2/374 


