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MANTHUQ DAN MAFHUM

Hubungan pembahasan manthuq dan mafhum
dengan macam-macam Dalalah Lafazh adalah
sbb :

Dalalah lafazh (makna yang ditunjukkan oleh
kata), ada 3 (tiga) macam :

1. Dalalah Al Muthabaqah

2. Dalalah At Tadhammun

3. Dalalah Iltizam



MANTHUQ DAN MAFHUM

Dalalah Al Muthabaqah dan Dalalah At
Tadhammun => termasuk Manthuq

Sedang Dalalah Iltizam => termasuk ke dalam
mafhum.

Termasuk juga ke dalam Dalalah Iltizam :

1. Dalalah Iqtidha`

2. Dalalah Tanbih wa Iimaa`

3. Dalalah Isyarah

Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ilal Ushul, hlm. 154-155.
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MANTHUQ DAN MAFHUM

ْطِق قَْطعًا فِي َمَحل ِ الن  ُهَو َما فُِهَم ِمْن اللَّْفظِ اْلَمْنُطوق
Manthuq adalah apa yang dipahami dari lafazh 
(kata) secara pasti pada saat lafazh itu diucapkan.

Contoh : larangan mengucapkan “ah/huh” kepada
orang tua dari firman Allah SWT :

ٍّ فَََل  تَقُْل لَُهَما أُف 
“Janganlah kamu mengatakan ‘Ah’ kepada
keduanya (ayah ibu).” (QS 17:23).



MANTHUQ DAN MAFHUM

 الن ْطِق ْفِظ فِي َغْيِر َمَحل ِ ُهَو َما فُِهَم ِمْن اللَّ اْلَمْفُهومُ 

Mafhum adalah apa yang dipahami dari lafazh
(kata) bukan pada saat lafazh itu diucapkan.

Contoh : larangan memukul kedua orang tua

Dari firman Allah SWT :

أففَل تقل لهما 

“Janganlah kamu mengatakan ‘Ah’ kepada
keduanya (ayah ibu).” (QS 17:23).



MANTHUQ DAN MAFHUM

Kaidah Ushul fiqih terkait dengan makna Manthuq
dalam nash-nash syariah (Al Qur`an dan As Sunnah) :

Jika suatu kata (lafazh) dalam nash-nash syariah
menunjukkan makna manthuq-nya, maka :

1. Kata itu diartikan lebih dulu menurut makna
hakikinya menurut syariah (al haqiqah al syar’iyyah).

2. Jika kata itu tidak dapat diartikan menurut makna
hakikinya menurut syariah (al haqiqah al syar’iyyah),
maka kata itu diartikan menurut makna hakikinya
menurut ‘urf (al haqiqah al ‘urfiyyah) yang terdapat
pada masa Nabi SAW.
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3. Jika kata itu tidak dapat diartikan menurut makna
hakikinya menurut ‘urf (al haqiqah al ‘urfiyyah) maka
kata itu diartikan menurut makna hakikinya secara
bahasa (al haqiqah al lughawiyah).

4. Jika kata itu tetap tak dapat diartikan menurut makna
hakikinya (yang tiga tersebut), maka kata itu diartikan
menurut makna majazi-nya.

Jadi urutan (tertib) pemaknaan nash syariah adalah : makna
syar’i => makna ‘urfi => makna lughawi => makna majazi.

(Keterangan : makna syar’i, ‘urfi, dan lughawi => semuanya adalah
makna hakiki).

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/180-181.



MANTHUQ DAN MAFHUM

Imam Taqiyuddin An Nabhani berkata :

فِياْْلَْصلُ فَيَُكون...ةتَْشِريِعيَّ أَْلفَاظالشَّْرِعيَّةفالنصوص
ِ اْلَمْعنَىُهوَ َدََللَتَِها اْلَمْعنَىثُمَّ ،اْلعُْرفِي  اْلَمْعنَىثُمَّ ،الشَّْرِعي 
 ِ ِ اْلَمجَ َعلَىُحِملَ الثَََّلثقاْلَحقَائِ تَعَذََّرتْ فَِإذَا...الل غَِوي  اِزي 

“Nash-nash syara’ (Al Qur`an dan As Sunnah) adalah
lafazh-lafazh tasyri’iyyah (untuk menjelaskan hukum
syariah)... Maka makna yang asal dari nash-nash syara’
adalah makna syar’i, lalu makna ‘urfi, lalu makna lughawi...
Dan jika tiga makna hakiki tersebut tidak memungkinkan,
diartikan menurut makna majazi.”

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/180-181).



MANTHUQ DAN MAFHUM

Contoh firman Allah SWT :

االصََّلةُمونَ َويُِقيبِاْلغَْيبِ يُْؤِمنُونَ الَِّذينَ  اُهمْ َرَزْقنَ َوِممَّ
يُنِفقُونَ 

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki
yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS Al Baqarah :
3).

Kata “sholat” dlm nash tsb diartikan menurut makna syar’i
untuk sholat, yaitu sekumpulan perbuatan dan doa yang
diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. (tidak
diartikan menurut makna lughawinya, yaitu “doa”).
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Tetapi dlm firman Allah SWT :

رُ َصَدقَةً أَْمَواِلِهمْ ِمنْ ُخذْ  يِهمْ ُهمْ تَُطه ِ َعلَْيِهمْ َصل ِ وَ بَِهاَوتَُزك ِ
ُ لَُهمْ َسَكن  َصَلتَكَ إِنَّ  ٌ  سَ َوّللاَّ َعِليم  ِمي

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya
doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.” (QS At Taubah : 103).
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Kata “sholat” dlm nash tsb tidak memungkinkan
diartikan menurut makna syar’i-nya, maka kata
sholat di dalam ayat tersebut kemudian diartikan
menurut makna lughawinya, yaitu “doa”.

Demikian pula kata “sholat” dalam firman Allah
SWT :

ِ َعلَىيَُصل ونَ َوَمَلئَِكتَهُ ّللاََّ إِنَّ  آَمنُواالَِّذينَ اأَي هَ يَاالنَّبِي 
ً تَْسِليمَوَسل ُِمواَعلَْيهِ َصل وا ا
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“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya
bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” (QS Al
Ahzab [33] : 56).

Kata “sholat” dlm nash tsb juga tak memungkinkan
diartikan menurut makna syar’i-nya, maka lalu
diartikan menurut makna lughawinya, yaitu “doa”.

(Allah bershalawat kpd Nabi : artinya memberi
rahmat, malaikat bershalawat kpd Nabi : artinya
memintakan ampunan, orang mukmin bershalawat
kpd Nabi : artinya mendoakan Nabi).
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Contoh firman Allah SWT :

ِشيَرتُُكمْ َوعَ َوأَْزَواُجُكمْ ْخَوانُُكمْ َوإِ َوأَْبنَاُؤُكمْ آبَاُؤُكمْ َكانَ إِنْ قُلْ 
تَْرَضْونََهاَوَمَساِكنُ َكَساَدَهاَشْونَ تَخْ َوتَِجاَرة  اْقتََرْفتُُموَهاَوأَْمَوال  
َحتَّىُصوافَتََربَّ َسبِيِلهِ فِيِجَهادٍّ وَ َوَرُسوِلهِ ّللاَِّ ِمنْ إِلَْيُكمْ أََحبَّ 
ُ يَأْتِيَ  ُ بِأَْمِرهِ ّللاَّ اْلفَاِسِقينَ اْلقَْومَ يَْهِديَلَوّللاَّ

“Katakanlah, ’Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara,
isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu
usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari
Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya...“ (QS
At Taubah : 24).
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Kata “jihad” dlm nash tsb diartikan menurut makna syar’i-nya,
yaitu “bersungguh-sungguh berperang di jalan Allah.”

Tidak dapat diartikan menurut makna lughawi dari “jihad”, yaitu
“bersungguh-sungguh”.

Jihad menurut makna syariah adalah:

ٌِ بَْذلُ ُهوَ اْلِجَهادُ  ُمعَاَونَةً وْ أَ ُمبَاَشَرةً للاِ َسبِْيلِ يفِ اْلِقتَالِ فِياْلُوْس
َذِلكَ ْيرِ غَ أَوْ َسَوادٍّ تَْكثِْيرِ أَوْ َرأْيٍّ أَوْ بَِمالٍّ 

“Jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam perang di
jalan Allah, baik secara langsung berperang, maupun dengan
memberikan bantuan untuk perang, misalnya bantuan berupa
harta, pendapat, memperbanyak pasukan perang, dan lain-lain.”
(Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah, 2/145;
Hasyiyah Ibnu Abidin, 3/336).
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Tetapi kata “jihad” firman Allah SWT :

َ َوإِنَّ ُسبُلَنَامْ لَنَْهِديَنَّهُ فِينَااَجاَهُدوَوالَِّذينَ  ٌَ لَ ّللاَّ اْلُمْحِسنِينَ َم
“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di (jalan)
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka
jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar
beserta orang-orang yang berbuat baik“ (QS Al Ankabuut
[29] : 69).

Kata “jihad” dlm ayat tsb tidak dapat diartikan dalam
makna syar’i-nya (perang), tetapi diartikan menurut
makna lughawinya, yaitu “bersungguh-sungguh”

Karena ayat tsb ayat Makkiyah.



MAFHUM MUWAFAQAH 
DAN 

MAFHUM MUKHALAFAH



MAFHUM MUWAFAQAH

فِيظِ اللَّفْ َمْدلُولُ ُكونُ يَ َماُهوَ اْلُمَوافَقَةِ َمْفُهومُ 
ْطقِ الن  َمَحل ِ فِيْدلُوِلهِلمَ ُمَوافِقًاالس ُكوتِ َمَحل ِ 

Mafhum Muwafaqah adalah makna dari suatu kata
pada saat diamnya, yang sejalan / searah dengan
makna kata itu pada saat diucapkan.

Mafhum Muwafaqah disebut juga “fahwa al
khithab”, atau “tanbih al khithab”.

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 3/186).



MAFHUM MUWAFAQAH

Contohnya firman Allah SWT :

ٍّ لَُهَماتَقُلْ فََلَ  أُف 
“Janganlah kamu mengatakan “Ah” kepada
keduanya (ayah ibu).” (QS 17:23).

Dalam ayat tsb terdapat mafhum muwafaqah
“haramnya mencaci maki orang tua”, juga
“haramnya memukul orang tua.”

Karena tindakan mencaci atau memukul orang tua,
sejalan (muwafiq) dengan mengucapkan “ah”.
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Contoh lain firman Allah SWT :

ً تَاَمىاْليَ أَْمَوالَ يَأُْكلُونَ الَِّذينَ إِنَّ  فِيُكلُونَ يَأْ إِنََّماُظْلما
يراً َسعِ َوَسيَْصلَْونَ نَاراً بُُطونِِهمْ 

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak
yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api
sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api
yang menyala-nyala (neraka).” (QS An Nisaa` : 10).

Ayat ini menurut manthuq, mengharamkan memakan
harta anak yatim scr zalim.

Mafhum muwafaqahnya, haram juga merusaknya.
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Contoh lain firman Allah SWT :

إِلَْيكَ هِ يَُؤد ِ بِِقنَطارٍّ َمْنهُ تَأْ إِنْ َمنْ اْلِكتَابِ أَْهلِ َوِمنْ 
هِ َلارٍّ بِِدينَ تَأَْمْنهُ إِنْ َمنْ َوِمْنُهمْ  إِلَْيكَ يَُؤد ِ

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu
mempercayakan kepadanya harta yang banyak
(qinthar), dikembalikannya kepadamu; dan di
antara mereka ada orang yang jika kamu
mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak
dikembalikannya kepadamu ...” (QS Ali ‘Imran : 75).
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Mafhum muwafaqah dari ayat tsb :

1. Ada Ahli Kitab yang mengembalikan titipan
(amanah) yang lebih sedikit daripada Qinthar
(harta yang banyak)

2. Ada Ahli Kitab yang tidak mengembalikan titipan
(amanah) yang kurang dari satu dinar.
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Contoh lain sabda Rasulullah SAW :

اليرددها إلَْيه إذَا َوَجَد أََحُدُكْم َعَصا أَِخيِه فو 
“Jika seseorang dari kalian menemukan tongkat
saudaranya (sesama muslim) maka hendaklah dia
mengembalikan tongkat itu kepadanya.” (HR
Ahmad)

Mafhum Muwafaqah-nya : jika yang ditemukan
lebih mahal daripada tongkat, juga harus
dikembalikan.

Begitu pula jika yang ditemukan nilainya sama atau
lebih murah daripada tongkat.



CATATAN PENTING MAFHUM MUWAFAQAH

(1) Tidak selalu mafhum muwafaqah menunjukkan
makna al aulawiyah, atau tanbiih minal adnaa ila
al a’la (min baabi aula).

Al aulawiyah adalah makna mafhum yang lebih
besar/luas/banyak daripada makna manthuq-nya.

Memang kadang menunjukkan al aulawiyah, spt
larangan memukul ayah ibu, yang diambil dari
larangan manthuq mengucapkan “ah” (QS Al Isra` :
23).
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Namun, mafhum muwafaqah tidak terbatas pada
makna al awlawiyah.

Mafhum muwafaqah juga dapat mencakup makna
yang sama atau lebih rendah dari makna manthuq-
nya.

Misal : kewajiban mengembalikan harta temuan
yang nilainya kurang atau sama dengan nilai tongkat
(dari HR Ahmad di atas).

(Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, 3/188-189).



CATATAN PENTING MAFHUM MUWAFAQAH

2. Para ulama sepakat untuk mengamalkan
mafhum muwafaqah, kecuali ulama Zhahiriyyah
(penganut mazhab Zhahiri), seperti Imam Ibnu
Hazm.

‘Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Ushul, hlm. 166.



MAFHUM MUKHALAFAH

فِيظِ اللَّفْ َمْدلُولُ ُكونُ يَ َماُهوَ اْلُمَخالَفَةِ َمْفُهومِ 
ْطقِ الن  َمَحل ِ فِيْدلُوِلهِلمَ ُمَخاِلفًاالس ُكوتِ َمَحل ِ 

Mafhum Mukhalafah adalah makna suatu lafazh
pada saat diamnya, yang berlawanan (mukhalif)
dengan makna lafazh itu pada saat diucapkan.

Mafhum Mukhalafah disebut juga “Dalil Al Khithab”
atau “Lahnul Khithab”.

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, 3/186).



MAFHUM MUKHALAFAH

Contohnya firman Allah SWT :

تَبَيَّنُوافَ بِنَبَإٍّ فَاِسق  ُكمْ َجاءَ إِنْ آَمنُواالَِّذينَ أَي َهايَا
“Hai orang-orang yang beriman jika datang
kepadamu seorang yang fasik dengan membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti
(tabayyun).” (QS Al Hujurat : 6).

Mafhum mukhalafah-nya : jika yang membawa berita
bukan orang fasik, tidak wajib tabayyun (memeriksa
berita dgn teliti).

(‘Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 168).



MACAM-MACAM
MAFHUM MUKHALAFAH



MAFHUM MUKHALAFAH

Para ulama berbeda pendapat apakah sah mengamalkan
mafhum mukhalafah untuk menafsirkan nash-nash syariah.

Pendapat yang shahih adalah, terdapat empat macam
Mafhum Mukhalafah yang shahih dan dapat diamalkan,
yaitu :

(1) Mafhum Shifat,

(2) Mafhum Syarat,

(3) Mafhum Ghayah, dan

(4) Mafhum ‘Adad.

Mafhum Mukhalafah selain yang empat itu tidak sah
diamalkan. ‘Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 168.



MAFHUM SHIFAT

Mafhum Shifat adalah mengaitkan hukum dengan
adanya sifat dzat.

Jika sifat dzat itu ada, maka hukum ada. Sebaliknya jika
sifat dzat tidak ada, maka hukum tidak ada.

Contohnya : tak wajibnya tabayyun thd berita yang
dibawa oleh orang yang tidak fasik.

Itu merupakan mafhum shifat dari QS Al Hujurat : 6
(lihat contoh sebelumnya).



MAFHUM SHIFAT

Contoh lainnya, sabda Rasulullah SAW :

َزَكاة  فِي اْلغَنَِم السَّائَِمِة 
Pada kambing yang digembalakan, ada zakatnya.” (HR 
Al Baihaqi)

Mafhum mukhalafah berupa mafhum shifat dari sabda
Rasulullah SAW tsb, tidak ada kewajiban zakat pada
kambing yang dipelihara dalam kandang (tidak
digembalakan).



MAFHUM SYARAT

Mafhum syarat adalah mengaitkan hukum dengan kata
syarat “jika” (Arab : in) dan kata syarat yang lainnya (spt
idzaa, man, dll).

Jika syarat ada maka hukum ada, dan jika syarat tidak
ada maka hukum tidak ada.

Contoh sabda Rasulullah SAW :

ُجوهَخْلِقهوِدينَهُ تَْرَضْونَ َمنْ أَتَاُكمْ إِذَا فََزوَّ
“Jika datang kepadamu orang (pelamar) yang kamu
ridhai agama dan akhlaqnya, maka nikahkanlah dia.”
(HR Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim)



MAFHUM SYARAT

Mafhum syarat dari hadits tsb adalah “jika yang
datang melamar anak gadismu adalah orang yang tak
kamu ridhai agama dan akhlaqnya, janganlah kamu
nikahkan dia.”

Lihat ‘Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul,
hlm. 170.



MAFHUM GHAYAH

Mafhum ghayah adalah mengaitkan hukum dengan
suatu tujuan (al ghaayah), menggunakan kata “ilaa”
atau “hatta” yang berarti sampai/hingga.

Jika tujuan terwujud maka hukum ada, dan jika
tujuan tak terwujud maka hukum tidak ada.

Contohnya firman Allah SWT :

اْلَمَرافِقِ إِلَىَوأَْيِديَُكمْ ُوُجوَهُكمْ فَاْغِسلُوا
“... maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai

siku.” (QS Al Maa`idah : 6)



MAFHUM GHAYAH

Mafhum ghayah dari ayat tsb, membasuh yang di
atas siku, tidak wajib.

Contoh lain firman Allah SWT :

واثُمَّ  يَامَ أَتِم  لِ اللَّيْ إِلَىالص ِ
“Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam
hari.” (QS Al Baqarah : 187).

Mafhum ghayah dari ayat ini, jika puasa sudah
sampai malam hari, tak ada lagi kewajiban puasa.



MAFHUM ‘ADAD

Mafhum ‘Adad adalah mengaitkan hukum dengan suatu
bilangan (al ‘adad).

Jika bilangan tertentu telah disebutkan untuk sesuatu
hukum, maka hukumnya ada. Jika bilangannya tak terwujud,
hukumnya tidak ada.

Contohnya firman Allah SWT :

انِيَةُ  انِيالزَّ ةٍّ َجْلدَ ِمائَةَ ِمْنُهَمااِحدٍّ وَ ُكلَّ فَاْجِلُدواَوالزَّ
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka
cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali
cambukan.” (QS An Nuur : 2)

Mafhum ‘Adad dari ayat itu adalah haram hukumnya
mencambuk pezina lebih dari 100 kali cambukan.



CATATAN PENTING TENTANG MAFHUM MUKHALAFAH

1. Mafhum mukhalafah yang sah hanya empat macam
yang telah dijelaskan.

2. Mafhum mukhalafah selain empat itu, tidak sah
diamalkan, misalnya Mafhum Isim (baik isim jenis
atau isim ‘alam / nama), termasuk yang semakna
dgnnya, yaitu Mafhum Laqab dan Kuniyah.

Contoh : dari kalimat “Zaid berdiri” ( قائمزيد ) tidak
dapat diambil mafhum mukhalafah, bahwa orang yang
namanya bukan Zaid tidak berdiri.

Zaid disebut isim ‘alam (nama orang) => tak ada mafhum
mukhalafahnya.



CATATAN PENTING MAFHUM MUKHALAFAH

Contoh lain : dari hadits Nabi SAW, ”Pada kambing
yang digembalakan, ada zakatnya.” tidak dapat
diambil mafhum mukhalafah, bahwa selain
kambing, tak ada zakatnya.

Kambing (ghanam) disebut isim jenis => tak ada
mafhum mukhalafah-nya

Contoh : dari ayat “Muhammad adalah Rasulullah”
(QS Al Fath : 29)

Tidak dapat diambil mafhum mukhalafah, bahwa
selain Muhammad tidak ada Rasululah (utusan
Allah).



CATATAN PENTING MAFHUM MUKHALAFAH

Contoh : dari hadits “Al A`immah min Quraisy” (para
khalifah adalah suku Quraisy)

Tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya, bahwa selain
suku Quraiys tidak boleh menjadi khalifah.

3. Mafhum mukhalafah tidak boleh diamalkan jika telah
terdapat nash yang membatalkan mafhum mukhalafah
tsb.

Contoh : dari larangan riba berlipat ganda (QS Ali Imran :
130) tidak dapat diambil mafhum mukhalafah bolehnya riba
yang sedikit (tidak berlipat ganda)

Mafhum mukhalafah tsb telah dibatalkan oleh nash umum
yang mengharamkan riba (QS Al Baqarah : 275).



أعلم بالصواباهلل و

Wallahu a’lam bish-shawabi



www.fissilmi-kaffah.com
I-BOS 0811-2399-231

Contact Us :

islamicbusinessonlineschool@gmail.com

@IslamicBusinessOnlineSchool
# E n e r g i z i n g P e o p l e

Terima Kasih…


