
 

 

  

  

KAIDAH FIQH 

ُد َوالْـَجاِهُل َوالنَّاِسي   اإِلْتََلُف َيْسَتِوْي ِفْيِه الـُمتَـَعمِّ

Sama saja antara orang yang merusak milik orang lain 

baik dengan sengaja, tidak tahu, ataupun lupa  

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه هللا 

  
  
  
  
  
 
  

  
  
  

  Publication: 1439 H_2018 M   
 

Kaidah Fiqh:   Perihal Merusak Milik Orang Lain   
Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf  حفظه هللا 

  
Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam 

Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 286-293 
 

Download > 1000 eBook di www.ibnumajjah.com 

 

 

javascript:alert(%22Hyperlinks%20are%20disabled%20under%20Preview%20mode./n/nhref:%20http://www.ibnumajjah.com/%22);


 

MAKNA KAEDAH 

 

ُد َوالْـَجاِهُل َوالنَّاِسي فُ اإِلْتََل  َيْسَتِوْي ِفْيِه الـُمتَـَعمِّ  

Sama saja antara orang yang merusak milik orang lain 

baik dengan sengaja, tidak tahu, ataupun lupa 

 

اإِلْتََلفُ    Adalah merusak milik orang lain, baik yang dirusak 

itu nyawa (yang biasa diistilahkan dengan membunuh) 

ataupun merusakkan harta benda maupun lainnya. 

Jadi makna kaedah ini adalah bahwa orang yang 

membunuh, melukai orang lain maupun merusak milik orang 

lain dengan cara apapun, itu sama saja hukumnya baik 

dilakukan secara sengaja, ataupun karena tidak tahu juga 

karena lupa. Yaitu sama-sama wajib untuk menanggung 

beban menggantinya sesuai dengan aturan syar'i.  

Namun perlu difahami bahwa letak kesamaan di sini 

adalah untuk hukum dunia, adapun untuk hukum akhirat, 

dalam artian apakah yang melakukan pengrusakan itu 

berdosa atukah tidak? maka jawabannya bahwa orang yang 

melakukan sengaja maka dia berdosa sedangkan kalau tidak 

sengaja maka dia tidak berdosa.  



 

Berdasarkan firman Alloh  ّعّزوجل: 

 َأْخطَْأنَ  َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تـَُؤاِخْذنَ  لَ  رَبَـَّنا

“Ya Robb kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami 

lupa atau salah.” (QS. Al Baqarah/2: 286)  

ُهَما هللاُ  َرِضيَ  َعبَّاس اْبنِ  َعنِ  : قَالَ  وسلم عليه هللا َصلَّى هللاِ  َرُسْولَ  َأنَّ  َعنـْ

 َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنِّْسَيانَ  اْلَْطَأَ : أُمَِّت  َعنْ  ََتَاَوزَ  هللاَ  ِإنَّ 

Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rosululloh bersabda: 

“Sesungguhnya Alloh mengampuni umatku terhadap apa 

yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa. ” 

(HR. lbnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad Shohih, 

lihat Misykah Mashobih: 6294)  

 

CONTOH MASALAH 

 

Jika seseorang membunuh orang lain, maka dia wajib 

untuk menanggung beban perbuatan tersebut baik dia 

lakukan karena sengaja maupun bukan. Karena membunuh 

ada tiga macam: 

 



 

1.  Membunuh sengaja 

Membunuh sengaja adalah kalau seseorang sengaja 

mengenai korban dengan alat yang biasanya digunakan 

untuk membunuh. Misalkan pisau, senapan dan lainnya.  

Pelakunya di hukum qishoh, kecuali kalau ahli waris 

terbunuh memaafkannya, maka dia hanya berkewajiban 

membayar diyat, namun jika ahli waris tidak meminta diyat, 

maka itu adalah hak mereka.  

Alloh  ّعّزوجل berfirman:  

 اْلَقتـَْلى ِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها يَ 

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian 

qishash dalam pembunuhan ” (QS. Al Baqoroh: 178)  

Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص bersabda:  

 َقادُ يُـ  َوِإمَّا َدىوْ يُـ  َأنْ  ِإمَّا النََّظَرْينِ  َخْيِ ِـ ب فـَُهوَ  قَِتيلٌ  َلهُ  قُِتلَ  َوَمنْ 

"Barangsiapa ada yang terbunuh, maka dia bisa memilih, 

mungkin bisa minta diyat atau mengqishosh. " (HR. 

Bukhori, Muslim 1305) 

 

  



 

2.  Salah dalam membunuh  

Salah dalam membunuh adalah kalau seseorang tidak 

sengaja mengenai korban, baik dengan alat yang biasa 

digunakan untuk membunuh maupun tidak. 

Misalkan: seorang pemburu yang mengarahkan senapan 

anginnya ke seekor kijang namun ternyata mengenai orang 

sehingga dia meninggal dunia  

Pelakunya tidak di qishash namun hanya wajib membayar 

diyat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris terbunuh  

Alloh  ّعّزوجل berfirman:  

 أَن ِإلَّ  َأْهِلهِ  ِإَل  مَُّسلََّمةٌ  َوِديَةٌ  مُّْؤِمَنةٍ  َرقـََبةٍ  فـََتْحرِيرُ  َخطَئاً  ُمْؤِمناً  قـََتلَ  َوَمن

 َوِإن مُّْؤِمَنةٍ  َرقـََبةٍ  فـََتْحرِيرُ  ْمْؤِمنٌ  َوُهوَ  لَُّكمْ  َعُدوٍّ  قـَْومٍ  ِمن َكانَ  فَِإن َيصَّدَُّقواْ 

َنُكمْ  قـَْومٍ  ِمن َكانَ  نَـُهمْ  بـَيـْ يثَاقٌ  َوبـَيـْ  َرقـََبةٍ  َوََتْرِيرُ  أَْهِلهِ  ِإَل  مَُّسلََّمةٌ  َفِديَةٌ  مِّ

دْ  ّلَّْ  َفَمن مُّْؤِمَنةً   اللِّ  مِّنَ  تـَْوبَةً  ُمتَـَتابَِعْيِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ  َيَِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang orang mukmin 

karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 

hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang 

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 

jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 



 

terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia 

mukmin maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan 

hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) 

dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 

mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh 

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 

mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka 

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-

turut sebagai cara taubat kepada Alloh.” (QS. An Nisa': 

92)  

3.  Membunuh yang mirip dengan sengaja.  

Maksudnya adalah kalau seseorang menyengaja 

mengenai orang lain, namun dengan sesuatu yang tidak 

biasanya untuk membunuh.  

Seperti: Orang yang melempar orang lain dengan kapur 

tulis, namun ternyata menyebabkan dia meninggal dunia.  

Pelakunya pun tidak di qishoh, namun hanya di wajibkan 

membayar diyat, kecuali kalau di maafkan oleh ahli waris 

yang terbunuh.  



 

 اْلَْطَإِ  قَِتيلُ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنْ  َعْمرٍو ْبنِ  اللَِّ  َعْبدِ  َعنْ 

ِبلِ  ِمنْ  ِمائَةٌ  اْلَعَصا َأوْ  ِِبلسَّْوطِ  اْلَعْمدِ  ِشْبهِ  َها أَْربـَُعونَ  اإْلِ  ُبُطوِِنَا ِف  ِمنـْ

 َأْوَلُدَها

Dari Abdullah bin Amr dari Rosululloh bersabda: “Orang 

yang terbunuh karena salah setengah sengaja yaitu 

dengan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor unta, 

empat puluh diantaranya empat puluh ekor untuk yang 

sedang bunting. ” (HR. Abu Dawud 4547, Nasa’i 8/41, 

lbnu Majah 2627 dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat 

lrwa': 2197)  

 

PENERAPAN KAEDAH 

 

Kaedah ini berlaku umum, baik berhubungan dengan 

masalah nyawa sebagaimana keterangan di atas, maupun 

berhubungan dengan masalah harta benda maupun lainnya.  

Syaikh As Sa’di berkata: “Kaedah ini mencakup merusak 

jiwa, harta benda dan hak-hak. Maka barangsiapa yang 

melakukan itu semua tanpa cara yang dibenarkan syar'i, 

maka wajib di ganti baik dilakukan secara sengaja, tidak 

tahu ataupun lupa. Oleh karena itu Allah  ّعّزوجل mewajibkan 



 

diyat pada pembunuhan yang salah, masalah ini hanya 

dibedakan antara yang sengaja dan tidak dari sisi dosanya 

saja, juga apakah dia terkena hukuman dunia akhirat 

ataukah tidak.” (Al Qowa'id hlm: 43)  

Contoh:  

1. Orang yang menyembelih kambing milik orang lain, 

karena dia menyangka bahwa kambing itu miliknya, 

maka dia wajib mengganti, meskipun karena salah 

sangka.  

2. Barangsiapa yang memakan makanan orang lain karena 

lupa, maka ia wajib mengantinya.  

3. Barangsiapa yang membunuh seseorang yang dia sangka 

kafir harbi, namun ternyata dia seorang muslim, maka 

wajib membayar diyat.  

 

PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN 

SESEORANG YANG BELUM MUKALLAF 

 

Kalau seseorang yang belum mukallaf yaitu anak kecil 

belum baligh ataupun orang yang gila melakukan 

pengrusakan jiwa atau harta, maka hukumnya dianggap 

sebagai pembunuhan karena tersalah, maka wajib 

membayar diyat dalam pembunuhan dan wajib mengganti 



 

barang yang dirusaknya tersebut. Dan yang menggantinya 

adalah wali (yang mengurusi) dari keduanya. (Lihat Syarah 

Qowa’id As Sa’diyyah hlm. 128)  

 

ANTARA SECARA LANGSUNG 

DAN HANYA MENJADI SEBAB 

 

Orang yang melakukan pengrusakan secara langsung, 

maka hukumnya insya Alloh jelas sebagaimana keterangan 

di atas. Namun pengrusakan ini bisa terjadi tanpa dilakukan 

secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab terjadinya 

pengrusakan tersebut.  

Contoh:  

1.  Seseorang yang menyuruh pembunuh bayaran untuk 

membunuh orang lain.  

2.  Orang yang secara sengaja melepaskan kambingnya ke 

tanaman orang lain.  

3.  Seseorang yang menggali sumur di tengah jalan, lalu ada 

seseorang yang jatuh.  

Semua contoh ini adalah pengrusakan yang tidak 

dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab. 

Maka hukumnya sama dengan kalau dia melakukannya 

secara langsung.  



 

PENGECUALIAN KAEDAH 

 

Kalau sebuah pengrusakan dilakukan secara benar, maka 

tidak ada kewajiban mengganti.  

Misal:  

1. Seseorang yang berzina, lalu dirajam, maka yang 

merajam tidak di qishosh maupun dikenakan diyat.  

2.  Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban membayar 

zakat, maka boleh bagi pemerintah muslim untuk 

mengambil harta zakatnya sekaligus separoh hartanya. 

Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk 

menggantinya.  

Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:  

 َمنَـَعَها َوَمنْ  َأْجُرَها فـََلهُ  َهاـبِ  ِجرًاـُمْؤتَ  اْلَعََلءِ  اْبنُ  قَالَ  ُمْؤَتًَِرا َأْعطَاَها َمنْ 

  َوَجلَّ  َعزَّ  رَبَِّنا َعَزَماتِ  ِمنْ  َعْزَمةً  َمالِهِ  َوَشْطرَ  آِخُذوَها فَِإنَّ 

“Barangsiapa yang membayar zakat demi mendapatkan 

pahala, maka dia akan mendapatkannnya, namun 

barangsiapa yang menahannya, maka kami akan 

mengambilnya sekaligus separoh hartanya sebagai salah 

satu kewajiban dari Robb kami.” (HR. Ahmad, Abu Dawud 

dengan sanad shahih)  

Wallahu a'lam.[] 


