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1) Hakikat dan Majaz

2) Tiga Macam Dalalah :

 Dalalah Muthaabaqah, 

 Dalalah Tadhammun

 Dalalah Iltizam

POKOK BAHASAN



HAKIKAT DAN MAJAZ



HAKIKAT DAN MAJAZ

أوالهلوضعفيماالمستعملاللفظهيالحقيقة

اللغةفي

Hakikat (Makna Hakiki) adalah lafazh (kata)
yang digunakan menurut makna yang
ditetapkan baginya pertama kalinya dalam
bahasa.

Misal : kata األسد (singa) digunakan untuk
pengertian سالحيوان المفتر (hewan yang
menerkam)



HAKIKAT DAN MAJAZ

وضعغيرمافيالمستعملاللفظهووالمجاز
اللغةفيأوالله

Majaz (Makna Majazi / Kiasan / metaphor)
adalah lafazh (kata) yang digunakan tidak
menurut makna yang ditetapkan baginya
pertama kalinya dalam bahasa.

Misal : kata األسد (singa) digunakan untuk
pengertian الشجاعالرجل (laki-laki pemberani)

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshyyah Al Islamiyyah, 3/137



HAKIKAT DAN MAJAZ

Makna hakiki tidak dipindahkan kepada makna
majazi, kecuali jika terdapat 2 (dua) kriteria sbb :

 Pertama, adanya indikasi (qarinah) yang
mencegah penggunaan makna hakiki.

 Kedua, adanya hubungan (‘alaaqah) antara
makna hakiki dan makna majazi.

‘Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ilal Ushul, hlm. 123.



HAKIKAT DAN MAJAZ

Contoh, dalam kalimat sbb :

رأيت أسدا في الحديقات الحيوانات

Kata al asad (singa) dlm kalimat tsb, diartikan
menurut makna hakikinya.

Namun dalam kalimat berikut :

المجاهدينأماميخطبأسدارأيت

Kata al asad (singa) dlm kalimat tsb, diartikan
menurut makna majazinya.



HAKIKAT DAN MAJAZ

Mengapa kata al asad dalam kalimat :

المجاهدينأماميخطبأسدارأيت
diartikan menurut makna majazinya?

Karena :

1. Terdapat indikasi (qarinah) yang mencegah
makna hakikinya, yaitu adanya kata
yakhtubu (berkhutbah).

2. Adanya hubungan (‘alaaqah) antara makna
hakiki dan majazi, yaitu musyaabahah
(kemiripan).



HAKIKAT DAN MAJAZ

Hubungan (‘alaaqah) antara makna hakiki dan
majazi, ada banyak macamnya, a.l :

(1) As Sababiyyah = menyebutkan sebab tapi
yang dimaksud adalah akibat.

Misal kalimat : السحابنزل (telah turun
mendung/awan)

Maksudnya : المطرنزل (telah turun hujan)

Mendung /awan = sebab

Hujan = akibat



HAKIKAT DAN MAJAZ

Misal hadits Abu Hurairah RA :

مرعلىوسلمعليههللاصلىهللارسولأن

عهأصابفنالت.فيهايدهفأدخل.طعامصبرة

قالالطعام؟صاحبياهذامافقال.بلال

تهجعلأفالقالهللارسولياالسماءأصابته

فليسغشمنالناسيراهكيالطعامفوق

مسلمرواهمني



HAKIKAT DAN MAJAZ

Dari Abu Hurairah RA bahwa, “Bahwa Rasulullah
SAW melewati seonggok makanan. Lalu Rasulullah
SAW memasukkan tangannya ke dalam onggokan
makanan itu hingga jari beliau menyentuh makanan
yang basah.

Rasulullah SAW bertanya, ”Apa ini wahai penjual
makanan?” Penjual makanan menjawab, ”Itu kena
hujan wahai Rasulullah SAW.”

Rasulullah SAW berkata, ”Mengapa tak kamu
letakkan yang basah itu di atas supaya dapat dilihat
orang-orang? Barangsiapa yang menipu maka ia
bukan golongan kami.” (HR Muslim, no 164)



HAKIKAT DAN MAJAZ

(2) Al Musabbabiyyah = menyebutkan akibat tapi
yang dimaksud adalah sebab.

Misal orang yg sakit menjelang matinya
mengucapkan kalimat : ي  

الموتأصابن 

Digunakan kata : الموت (kematian)

Tapi yg dimaksud : المهلكالمرض (penyakit yg
mematikan)

Al maut = akibat

Al Maradh Al Muhlik = sebab



HAKIKAT DAN MAJAZ

(3) Al Musyaabahah = menyerupakan.

Misal orang yang pemberani diserupakan
dengan singa (lihat contoh sebelumnya).

Majaz yang hubungannya keserupaan
(musyaabahah), mempunyai nama khusus,
yaitu Isti’aarah.

Sedang Majaz yang hubungannya bukan
keserupaan, dinamakan Majaz Mursal.

(‘Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ilal Ushul, hlm. 123.)



HAKIKAT DAN MAJAZ

(4) Al Juz`iyyah = menyebutkan sebagian tapi
yang dimaksud seluruhnya.

Misal kalimat : مؤمنةرقبةفتحرير (QS 4:92)

Di sini digunakan kata : رقبة (leher budak)

Tapi yang dimaksud adalah tubuh budak.

Raqabah (leher) = sebagian

Tubuh budak = seluruhnya.



HAKIKAT DAN MAJAZ

(5) Al Kulliyah = menyebutkan seluruhnya tapi
yang dimaksud sebagiannya.

Misal kalimat : آَذانِِهمْ يفِ أََصابِعَُهمْ يَْجعَلُونَ  (QS
2:19)

Di sini digunakan kata : أََصابِعَ  (jari2)

Tapi yang dimaksud adalah أنامل (ujung jari2).

أََصابِعَ  (jari-jari) = seluruhnya

أنامل (ujung jari-jari) = sebagiannya.



HAKIKAT DAN MAJAZ

(6) Al Mudhaadah ( =(المضادة menamai
sesuatu dengan nama yang sebaliknya.

Misal kepada orang yang bakhil dikatakan :

حاتمأنت

“Kamu seperti Hatim (nama orang
dermawan).”

Atau kepada orang yang pengecut / penakut
( (الجبان dikatakan : أسدأنت

“Kamu seperti singa (pemberani)”



HAKIKAT DAN MAJAZ

(7) Tasmiyyatus syai`i bi’tibaari maa kaana
‘alaihi ( عليهكانماباعتبارالشيءتسمية ) =
menamai sesuatu dengan kondisi
terdahulu / sebelumnya pada sesuatu itu.

Misal menggunakan kata “budak” (العبد)

padahal yang dimaksud “orang merdeka /
dulunya budak” .(العتيق)

Menggunakan kata “orang yang memukul”
(الضارب) padahal yg dimaksud “orang yang

sudah selesai memukul” ( الضربمنفرغمن )



HAKIKAT DAN MAJAZ

Misal dalam QS An Nisaa` : 2 :

أَْمَوالَُهمْ اْليَتَاَمىَوآتُوا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang
sudah baligh) harta mereka.”

Digunakan kata “anak2 yatim” (اْليَتَاَمى)

Padahal yang dimaksudkan “orang yang
dulunya anak yatim, yakni sekarang sudah
baligh”.



HAKIKAT DAN MAJAZ

Misal sabda Rasulullah SAW :

،هللابكتابيقودكمعبدعليكماستعمللو

وأطيعوالهفاسمعوا

“Kalau sekiranya yang memimpin kalian adalah
seseorang (yang dulunya) budak yang
memimpin kalian dengan Kitabullah, maka
dengarkanlah dia dan taatilah dia.”

HR Muslim no. 1838.



HAKIKAT DAN MAJAZ

(8) Tasmiyyatus syai`i bi’tibaari maa sayakuunu

‘alaihi ( عليهسيكونماباعتبارالشيءتسمية ) =
menamai sesuatu dengan kondisi yang akan
datang (nantinya) pada sesuatu itu.

Misal dlm QS Yusuf : 36 ( َخْمرا  أَْعِصرُ أََرانِيإِن ِي )

Artinya : “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa
aku memeras anggur.”

Jadi digunakan kata “khamr” padahal yang
dimaksud “anggur / sesuatu yang nantinya akan

menjadi khamr” .(العنب)



HAKIKAT DAN MAJAZ

Demikian sekilas beberapa contoh hubungan
(‘alaaqah) antara makna hakiki dan majazi.

Menurut sebagian ulama, jenis hubungan ini
jumlahnya ada 25 macam. Sebagian ulama
lainnya mengatakan jumlahnya ada 32 macam.

Dalam masalah ini Imam Taqiyuddin An
Nabhani berkata :

نمتكونأنبدالالمعنيينبينالعالقةوهذه
الولكنالعرب،استعملتهاالتيالعالقةأنواع
ربالعاستعملهقدالتعبيريكونأنيشترط



HAKIKAT DAN MAJAZ

“Hubungan di antara dua makna ini [hakikat
dan majaz] harus termasuk jenis hubungan
yang digunakan orang Arab, tapi tidak
disyaratkan ungkapannya sudah digunakan oleh
orang Arab.”

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah.,
3/138).



HAKIKAT DAN MAJAZ

Sebuah kata pada asalnya harus diartikan
menurut makna hakikinya, sesuai kaidah
ushuliyah :

الحقيقةالكالمفياألصل
“Yang merupakan asal dalam [mengartikan]
ucapan adalah makna hakikinya.”

Taqiyuddin An Nabhani, Asy Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, 3/141



HAKIKAT DAN MAJAZ

Jika sebuah kata dimungkinkan mempunyai
makna hakiki dan makna majazi, bagaimana
mengartikannya?

Menurut kaidah ushuliyah :

لىعفحملهوالمجازالحقيقةبيناللفظدارإذا
الراجحهوالحقيقة

“Jika sebuah kata mungkin diartikan makna
hakiki dan majazi, maka membawanya kepada
makna hakiki adalah kemungkinan yang kuat
(rajih).” (Taqiyuddin An Nabhani, Asy Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, 3/142).



HAKIKAT DAN MAJAZ

Macam-macam Makna Hakiki

(1) Makna Hakiki Menurut Bahasa (al haqiqah al
lughawiyah)

(2) Makna Hakiki Menurut ‘Urf (al haqiqah al
‘urfiyyah)

(3) Makna Hakiki Menurut Syara’ (al haqiqah al
syar’iyyah)

Contoh al haqiqah al lughawiyah, kata “Sholaat”
yang artinya : doa.

Contoh al haqiqah al syar’iyyah, kata “Sholaat” yang
artinya : sekumpulan ucapan (doa) dan perbuatan
yang diawali dgn takbir dan diakhir dengan salam.



HAKIKAT DAN MAJAZ

Contoh al haqiqah al lughawiyah, kata “daabbah”
yang artinya : setiap binatang yang melata di
muka bumi (termasuk manusia).

Contoh al haqiqah al ‘urfiyyah, kata “daabbah”
yang artinya : setiap binatang yang berkaki empat
(tidak termasuk manusia).

Contoh al haqiqah al lughawiyah, kata “al
ghaa`ith” yang artinya : setiap tempat yang
rendah di muka bumi (utk buang air besar).

Contoh al haqiqah al ‘urfiyyah, kata “al ghaa`ith”
yang artinya : kotoran yang dikeluarkan saat
buang air besar (al khaarij al mustaqdzir).



HAKIKAT DAN MAJAZ

Perbedaan Majaz dan Kinaayah

Dalam majaz, makna yang dipakai adalah makna baru,
sedang makna asal tidak digunakan lagi.

Adapun dalam kinaayah ,(كناية) makna yang
dimaksud adalah makna baru, sebagai konsekuensi

logis dari makna asal ( المعنىالزم ), tapi makna asal
tetap dapat digunakan.

Misal : rumah Zaid banyak abunya ( رمادهكثيرزيدبيت )

Maksudnya : banyak tamunya, sehingga sering
memasak untuk tamu. Tapi makna asal tetap dapat
berlaku/digunakan (banyak abunya).



HAKIKAT DAN MAJAZ

Majaz Aqli

بالغيلغرضالحقيقيفاعلهلغيرالفعلإسنادهوالعقليالمجاز

Majaz Aqli adalah menyandarkan perbuatan bukan
kepada pelakunya yang sebenarnya untuk tujuan
ungkapan sastra (balaghah).

Contoh : المسجداألميربنى

”Pemimpin itu telah membangun masjid.”

Disebut pelaku pembangunan adalah “pemimpin”

Padahal yang membangun masjid sebenarnya adalah para
tukang bangunan.



DALALAH MUTHAABAQAH, 
DALALAH TADHAMMUN,
DAN DALALAH ILTIZAM



ARTI DALALAH

Kata داللة dapat dibaca dalaalah, atau
dilaalah.

Arti dalaalah :

إطالقهعنديقتضيهما:اللفظداللة
Dalaalah dari suatu kata : adalah apa-apa yang
dimaksud oleh kata itu pada saat kata itu
diucapkan.

Dalaalah = makna = pengertian (dari kata).



MACAM DALALAH

Dalaalah dalam lafazh-lafazh Bahasa Arab
meliputi 3 (tiga) macam dalalah:

(1) Dalaalah Muthaabaqah

(2) Dalaalah Tadhammun

(3) Dalaalah Iltizam.



DALALAH MUTHABAQAH

مسماهتمامعلىاللفظداللةهيالمطابقةداللة

Dalalah Muthabaqah adalah makna dari suatu
kata yang cakupannya sama persis (utuh)
dengan makna kata itu.

Contoh : mengucapkan kata اإلنسان

Untuk menunjukkan makna الناطقالحيوان

(hewan / makhluk yang dapat berbicara).



DALALAH TADHAMMUN

المسمىجزءعلىاللفظداللةهيالتضمنداللة
Dalalah Tadhammun adalah makna dari suatu
kata yang cakupannya hanya sebagian dari
makna kata itu.

Contoh : mengucapkan kata اإلنسان

Untuk menunjukkan makna الحيوان saja, atau

الناطق saja.



DALALAH ILTIZAM

الزمهعلىاللفظداللةهياإللتزامداللة

Dalalah Iltizam adalah makna dari suatu kata
untuk menunjukkan konsekuensi logis dari kata
itu.

Contoh : mengucapkan kata األسد

Untuk menunjukkan makna الشجاعة



CONTOH APLIKATIF

(1) Firman Allah SWT :

َواألَذَىن ِ بِاْلمَ َصَدقَاتُِكمْ واتُْبِطلُ الآَمنُواالَِّذينَ أَيَُّهايَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si
penerima).” (QS 2 : 264)

Kata Shadaqah dalam ayat ini maksudnya adalah
semua shadaqah, baik yang wajib (zakat) maupun
shadaqah sunnah (tathawwu’).

Shadaqah dlm ayat ini => dalaalah muthaabaqah.



CONTOH APLIKATIF

(2) Firman Allah SWT :

َدقَاتُ إِنََّما لَْيَهاعَ َواْلعَاِمِلينَ َمَساِكينِ َوالْ ِلْلفُقََراءِ الصَّ
قُلُوبُُهمْ َواْلُمَؤلَّفَةِ 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya.” (QS 9 : 60)

Kata Shadaqah dalam ayat ini maksudnya adalah
zakat (shadaqah wajib) bukan semua shadaqah, jadi
tidak termasuk shadaqah sunnah (tathawwu’).

Shadaqah dlm ayat ini => dalaalah tadhammun.



CONTOH APLIKATIF

(3) Firman Allah SWT :

أُف   لَُهَماتَقُلْ فاَل
“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada keduanya (ayah ibu) perkataan ‘ah’.” (QS
17 : 23)

Dari ayat ini, ada larangan mengucapkan “ah”
kepada ayah ibu.

Konsekuensi logisnya, memukul keduanya lebih
tidak boleh lagi.

Keharaman memukul ayah ibu => dalaalah iltizam.



CONTOH APLIKATIF

(4) Sabda Rasulullah SAW :

زكاةالسائمةالغنمفي
“Pada kambing yang digembalakan ada
zakatnya.” (HR Abu Dawud & Al Baihaqi)

Hadits tsb menunjukkan adanya kewajiban zakat
pada kambing yang digembalakan.

Konsekuensi logisnya, kambing yang dikandang
(tak digembalakan), tak ada zakatnya.

Tak adanya zakat pada kambing yg dikandang =>
dalalaah iltizaam.



CONTOH APLIKATIF

(5) Firman Allah SWT :

ا بِ ِمنْ َكانَ إِنْ َوأَمَّ ال ِينَ ينَ اْلُمَكذ ِ الضَّ
“Dan adapun jika dia termasuk golongan yang
mendustakan lagi sesat.” (QS Al Waa’qi’ah [56] :
92)

Kata “golongan yang sesat” ال ِينَ ) (الضَّ dlm ayat ini
mencakup semua orang kafir.

Kata ال ِينَ ) (الضَّ dlm ayat ini => dalalah
muthaabaqah.



CONTOH APLIKATIF

(6) Firman Allah SWT :

ال ِينَ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم وَ  ال الضَّ
“Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan
(pula jalan) mereka yang sesat.” (QS Al Fatihah
[1] : 7)

Kata “orang yang sesat” ال ِينَ ) (الضَّ dalam ayat ini
artinya adalah orang-orang Kristen (Nashara),
tidak mencakup semua orang kafir.

Kata ال ِينَ ) (الضَّ dlm ayat ini => dalalah
tadhammun.



CONTOH APLIKATIF

(7) Firman Allah SWT :

ثُمَّ َجِميعا  ألَْرِض افِيَمالَُكمْ َخلَقَ الَِّذيُهوَ 
َسَماَوات  َسْبعَ اُهنَّ فََسوَّ السََّماءِ إِلَىاْستََوى

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang
ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak
(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh
langit.” (QS Al Baqarah [2] : 29)

Kata “langit” (السََّماءِ ) dalam ayat ini mencakup
semua langit => dalalah muthaabaqah.



CONTOH APLIKATIF

(8) Firman Allah SWT :

َوُشُهبا  يدا  َشدِ َحَرسا  ُمِلئَتْ اَهافََوَجْدنَ السََّماءَ لََمْسنَاَوأَنَّا

“Dan sesungguhnya kami telah mencoba
mengetahui (rahasia) langit, maka kami
mendapatinya penuh dengan penjagaan yang
kuat dan panah-panah api.” (QS Al Jin [72] : 8)

Kata “langit” (السََّماءِ ) dalam ayat ini hanyalah
langit dunia, tak mencakup semua langit =>
dalalah tadhammun.



CONTOH APLIKATIF

(9) Firman Allah SWT :

 َعذَاِب اْلَحِميِم ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمنْ 
“Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya
siksaan (dari) air yang amat panas.” (QS Ad
Dukhaan [44] : 48)

Kata “kepalanya” (َرأِْسهِ ) dalam ayat ini adalah
kepala seluruhnya => dalalah muthaabaqah.



CONTOH APLIKATIF

(10) Firman Allah SWT :

ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم مِ  أْ قَاَل َرب  ُس َشْيبا  ن ِي َواْشتَعََل الرَّ

“Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah
lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban.” (QS
Maryam [19] : 4)

Kata “kepala” أْسُ ) (الرَّ dalam ayat ini
maksudnya adalah hanya rambut kepala, bukan
kepala seluruhnya => dalalah tadhammun.



CONTOH APLIKATIF

Demikian contoh-contoh dalaalah, baik dalaalah
muthaabaqah maupun dalaalah tadhammun,
yang dikutip dari kitab Taisiir Al Wushuul Ilal
Ushuul, karya Syekh ‘Atha` bin Khalil, hlm. 158-
159.

Contoh-contoh dalalatul iltizam akan diberikan
pada saat pembahasan mafhum (yaitu
pembahasan manthuq dan mafhum).

.



أعلم بالصواباهلل و

Wallahu a’lam bish-shawabi
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