
HUKUM ANJING PENJAGA RUMAH 

 

Soal: 

Jika ada orang yang memiliki anjing 

penjaga rumah, apa hukumnya? 

 

Jawab: 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin  رمحه

 :menjawab اهلل

Pada dasarnya memelihara anjing itu 

hukumnya haram karena Nabi صلى اهلل عليه وسلم 

bersabda:  

 َماِشَية   أو َحر ث   أو َصي د   َكل بَ  ِإَّل  َكل ًبا اق  تَ َن  َمن  

رِهِ  ِمن   ان  تَ َقصَ  ِقريَاط   يَ و م   ُكلَ  َأج   



“Siapa saja yang memiliki anjing kecuali 

anjing pemburu, penjaga tanaman atau 

penjaga hewan ternak berkurang 

pahalanya setiap harinya sebesar satu 

qirath [gunung besar]” 

Akan tetapi Nabi صلى اهلل عليه وسلم 

mengecualikan tiga jenis anjing, anjing 

pemburu, penjaga tanaman dan penjaga 

hewan piaraan. Hal tersebut dikarenakan 

adanya kebutuhan terhadap anjing pemburu 

yang dipergunakan untuk berburu, anjing 

penjaga hewan piaraan yang bertugas 

menjaga hewan ternak dari gangguan 

serigala serta anjing penjaga tanaman yang 

menjaga tanaman dari gangguan binatang 

yang hendak merusaknya. 

Kebutuhan yang semisal dengan tiga 

kebutuhan di atas hukumnya sama dengan 

tiga kebutuhan di atas yaitu boleh karena 



syariat Islam tidak akan membedakan hukum 

dua hal yang sama. 

Andai ada orang yang bertempat tinggal 

di pinggir kampung sehingga dia memerlukan 

anjing yang bertugas menjaga rumahnya 

dengan membangunkan pemilik rumah jika 

ada musuh, pencuri atau semacam itu yang 

hendak datang mendekat. Orang semisal ini 

serupa dengan pemilik tanaman, hewan 

ternak dan pemburu. Tidak mengapa bagi 

orang semisal itu untuk memelihara anjing 

dengan tujuan sebagaimana di atas. 

Sedangkan orang yang memelihara 

anjing karena sekedar hobi sebagaimana 

kelakuan sebagian orang bodoh yang 

membebek orang-orang kafir baik dari timur 

atau pun dari barat, mereka adalah orang 

yang merugi dunia dan agama. Mereka rugi 

agama karena setiap hari pahalanya 

berkurang sebesar satu gunung besar. 



Sedangkan kerugian dunia adalah karena 

biasanya perlu uang dalam nilai yang besar 

untuk bisa memiliki anjing tersebut kemudian 

para pemilik anjing kesayangan ini 

memberikan perhatian luar biasa terhadap 

anjing tersebut melebihi perhatian mereka 

terhadap badan dan anak mereka sendiri. 

Ada orang yang bercerita bahwa para 

pemilik anjing kesayangan tersebut setiap 

hari memandikan anjing peliharaannya 

dengan sabun dan memberikan minyak 

wangi padanya. Di samping itu, mereka 

membeli makanan yang enak-enak demi si 

anjing. Ini adalah sebuah ketololan. Andai 

anda mandikan anjing dengan menggunakan 

air lautan dan semua sabun dan pembersih 

yang ada di bumi ini sebagai pembersih 

badannya, anjing tersebut sama sekali tidak 

akan berubah menjadi bersih karena anjing 

itu sendiri adalah najis dan benda najis tidak 



akan berubah menjadi suci selama benda 

najis tersebut tetap eksis. 

Oleh karena saya nasihatkan kepada 

saudaraku kaum muslimin agar bertakwa 

kepada Allah dan menjaga tindakan yang sia-

sia, yang tidak memberi manfaat selain dosa, 

kerugian dunia dan kerugian akherat. [] 

Sumber: UstadAris.com yang menyalinnya 
dari albaidha.net 
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