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MAKNA KAIDAH 

 

َقةُ   اأَلْصُل ِف اْلَكاَلِم اْلـَحِقيـْ

Pada dasarnya sebuah kalimat dibawa 

kepada maknanya yang hakiki 

 

َقةُ    adalah sebuah lafazh yang digunakan pada makna الْـَحِقيـْ

asal-nya. 

Contoh:  ُاأَلَسد asal maknanya adalah singa si binatang 

buas. 

Kebalikan dari al-haqiqoh ini adalah  ُالْـَمَجاز 

Majaz adalah sebuah kata yang digunakan bukan pada 

makna asal-nya karena ada hubungan antara keduanya dan 

terdapat qorinah kuat yang menghalangi makna aslinya serta 

ada qorinah bahwa yang dimaksud adalah makna majaz 

tersebut. 

Contoh :  ُاأَلَسد digunakan untuk makna seorang yang 

pemberani. 



 

SYARAT PEMALINGAN MAKNA 
DARI HAHIKAT MENJADI MAJAZ 

 

Sebuah kalimat harus dipahami secara makna 

hakikatnya, dan tidak boleh dipalingkan kepada makna 

majaz kecuali memenuhi beberapa syarat berikut: 

1.  Ada hubungan antara makna hakiki dan majaz 

dalam bahasa Arab. 

Contoh :  ُاأَلَسد yang asal maknanya adalah singa si 

binatang buas digunakan untuk arti seseorang yang 

pemberani, karena terdapat hubungan antara keduanya, 

yaitu sifat  berani  yang terdapat  pada singa dan 

seseorang tersebut. Oleh karena itu, kalau tidak ada 

hubungan maka pemalingan makna itu batil, seperti yang 

dilakukan oleh kaum Bathiniyyah Rofidhoh yang 

menafsirkan Baqoroh yang diperintahkan Alloh untuk 

disembelih oleh kaum Bani Isro'il, yang asal maknanya 

adalah "sapi" menjadi (versi mereka) "Aisyah 

radhiyallahu ‘anha". Juga yang dilakukan oleh kaum 

Jahmiyyah, yang memalingkan makna ِاْستَـَوى yang asal 

katanya adalah "tinggi bersemayam" menjadi (versi 

mereka) "menguasai". Hal ini dikarenakan tidak ada 



 

hubungan antara keduanya dan ini tidak pernah dikenal 

dalam bahasa Arab sebelum munculnya fitnah Jahmiyyah. 

2.  Adanya qorinah yang menghalangi makna 

hakikatnya. 

3.  Adanya qorinah yang menen-tukan bahwa makna 

yang diinginkan adalah makna majaz tersebut. 

Sebagai sebuah gambaran mudah, kalau ada orang yang 

berkata: 

  ("Saya melihat "asad) رَأَْيُت اأَلَسدَ 

Yang dimaksud dengan asad di sini adalah singa, si 

binatang buas, karena tidak ada qorinah untuk 

memalingkan maknanya kepada arti majaz. 

  (Saya melihat "asad" di kota) رَأَْيُت اأَلَسَد ِف الْـَمِديـَْنةِ 

Adanya lafazh "di kota" tidak bisa memalingkan arti asad 

kepada "pemberani" karena adanya singa betulan di kota 

sangat memungkinkan. 

  (Saya melihat "asad" di medan perang) رَأَْيُت اأَلَسَد ِف الْـَمْعرََكةِ 

Pada kalimat ini pun arti asad masih harus dibawa kepada 

"singa", karena lafazh "di medan pertempuran" tidak 

mengharuskan pada arti majaz, karena mungkin saja ada 

singa betulan di medan pertempuran. 



 

َبِ   Saya melihat "asad" berkhotbah di) رَأَْيُت اأَلَسَد يَـْخَطُب َعَلى الْـِمنـْ

atas minbar) 

Asad di sini harus dibawa pada makna majaz, yaitu 

"seseorang yang pemberani", karena lafazh "berkhotbah 

di atas minbar" adalah sebuah qorinah yang sangat kuat 

bahwa asad itu berarti pemberani, karena tidak mungkin 

singa berkhotbah. 

Kesimpulannya, selagi sebuah kata masih bisa dibawa 

pada makna yang hakiki maka harus dilakukan, dan tidak 

boleh dipalingkan kepada majaz kecuali kalau terdapat 

qorinah yang sangat kuat yang menghalangi arti hakiki 

dan menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti 

majaz. 

Dari sini, maka makna kaidah ini adalah: sebuah 

kalimat, baik yang dikatakan oleh Alloh dan Rosul-

Nya maupun lainnya, -baik saat melakukan akad 

transaksi, sumpah, atau kalimat lainnya- harus 

dibawa pada maknanya yang hakiki, selagi tidak 

ada qorinah kuat yang menghalangi makna 

tersebut dan menguatkan bahwa yang diinginkan 

adalah makna majaz. 

 

 



 

KESEPAKATAN ULAMA ATAS KAIDAH INI 

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: 

"Kaidah asal suatu ungkapan adalah secara hakikatnya. Hal 

ini telah disepakati seluruh manusia dari berbagai bahasa, 

karena tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan itu." 

(Tanbih Rojulil Aqil 2/487 ) 

 

APAHAH MAJAZ ITU BENAR-BENAR ADA? 

 

Para ulama berselisih pendapat apakah majaz benar-

benar ada ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan bahwa 

terdapat makna majaz dalam bahasa Arab. 

Sebagian lainnya mengatakan bahwa majaz itu tidak ada. 

Di antara yang berpendapat demikian ialah Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim rohimahumalloh. Dan dari 

kalangan ulama mutaakhirin adalah Syaikh Muhammad Amin 

asy-Syinqithi dan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 

rohimahumalloh. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 

rahimahullah: "Sebuah ucapan terbagi menjadi hakikat dan 

majaz adalah madzhab yang masyhur di kalangan ulama 

mutaakhirin, namun sebagian ulama mengatakan bahwa 



 

tidak ada majaz dalam al-Qur'an, bahkan sebagian lainnya 

berpendapat tidak ada majaz dalam al-Qur'an maupun 

lainnya. Inilah pendapat Abu Ishaq al-lsfiroyini rahimahullah, 

dan dari kalangan ulama kontemporer adalah Syaikh 

Muhammad Amin asy-Syinqithi rahimahullah. Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah rahimahullah dan murid beliau Imam Ibnul 

Qoyyim rahimahullah menerangkan bahwa pembagian ini 

adalah istilah baru yang muncul setelah berlalu-nya tiga 

masa generasi yang mulia (sahabat, tabi'in, dan tabiut 

tabi'in). Beliau berdua menerangkan madzhab ini dengan 

dalil-dalil yang sangat banyak, siapa saja yang menelaahnya 

akan mengetahui bahwa inilah madzhab yang shohih." (Lihat 

Syarah al-Ushul min Ilmil Ushul hal. 101) 

Namun kalau kita cermati, niscaya akan kita katakan 

bahwa khilaf mengenai masalah ini di kalangan ulama Ahlus 

Sunnah adalah khilaf lafzhi (bahasa) saja, karena hasil yang 

didapatkan berujung pada makna yang sama.  

Contoh: 

َبِ   رَأَْيُت اأَلَسَد يَـْخَطُب َعَلى الْـِمنـْ

Lafazh ini, menurut para ulama yang berpendapat adanya 

majaz, bahwa "asad" di sini artinya seseorang pemberani, 

karena tidak mungkin singa betulan berkhotbah di atas 

mimbar. Oleh karena asad yang arti hakikinya adalah singa, 

lalu digunakan untuk makna seorang pemberani, maka ini 



 

adalah arti majaz. Namun bagi para ulama yang menolak 

majaz, mereka mengatakan bahwa arti asad itu adalah 

seorang pemberani, namun ini adalah hakikat maknanya, 

karena hakikat sebuah makna tidak bisa diketahui dari 

satu kata perkata, namun dari keseluruhan kalimat 

yang membawa pada satu arti dan makna. Dan tidak 

ada seorang pun yang memahami arti kata asad di atas 

kecuali (bermakna) seorang yang pemberani, maka dengan 

demikian berarti itulah hakikat maknanya. 

'Ala kulli hal, ada satu hal yang harus dicermati, yaitu 

bahwa istilah majaz ini banyak digunakan oleh para ahli 

bid'ah untuk melanggengkan bid'ah mereka, terutama sekali 

yang berhubungan dengan ayat sifat Alloh. Oleh karena 

itulah, sebagian ulama Ahlus Sunnah demi melihat pintu 

takwil ini sangat terbuka dari bab majaz, maka mereka 

segera melarangnya dan menutupnya untuk menjaga 

kemurnian aqidah, sampai-sampai Imam Ibnul Qoyyim 

rahimahullah menyebutnya sebagai thoghut. Beliau berkata: 

"Bab penghancuran thoghut ketiga yang dibuat oleh firqoh 

Jahmiyyah untuk menafikan hakikat asma' dan sifat Alloh, 

yaitu thoghut majaz." 

Berkata Imam Ibnu Rojab rahimahullah: "Para ulama 

yang mengingkari majaz, sebenarnya mereka mengingkari 

penggunaan istilah ini agar tidak mengindikasikan kepada 

sebuah makna yang salah, dan agar bukan jadi kendaraan 

ahli bid'ah yang menafikan hakikat makna al-Kitab dan as-



 

Sunnah." (Dzail Thobaqot Hanabilah 1/174, lihat juga 

Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahlis Sunnah oleh Syaikh al-Jizani 

hal. 118) Wallohu A'lam. 

 

MACAM-MACAM HAKIKAT 

 

Hakikat terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1.  Hakikat Lughowiyyah 

Maknanya: sebuah lafazh yang digunakan pada makna 

aslinya dalam bahasa Arab. Hal ini bisa kita ketahui 

dengan melihat kitab-kitab kamus bahasa Arab. Contoh: 

lafazh "ash-sholatu" dalam asal bahasa Arab berarti 

berdo'a. 

2.  Hakikat Syar'iyyah 

Maknanya: lafazh yang digunakan pada makna 

sebenarnya dalam istilah syar'i. 

Contoh: "sholat" dalam istilah syar'i adalah beribadah 

kepada Alloh Ta'ala dengan rangkaian ucapan dan 

perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam dengan niat dan cara tertentu. 

 

 



 

3.  Hakikat 'Urfiyyah 

Maknanya: lafazh yang digunakan pada makna yang 

sebenarnya dalam istilah kebiasaan masyarakat. 

Contoh: 

a.  "daging", secara bahasa adalah semua jenis daging 

binatang baik darat maupun laut, namun sudah 

menjadi istilah keumuman masyarakat bahwa lafazh 

daging hanya digunakan untuk binatang darat. 

b.  "ad-dabbah" yang dalam arti bahasa berarti semua 

yang berjalan di muka bumi termasuk manusia, 

namun secara istilah yang biasa digunakan oleh 

masyarakat berarti himar (keledai) saja. 

Faedah dari pembagian ini ialah bahwa kita harus 

membawa ucapan pada makna hakikinya yang sesuai. Kalau 

itu ucapan ahli bahasa, maka harus dibawa kepada hakikat 

lughowiyyah. Kalau itu ucapan Alloh dan Rosul-Nya serta 

para ulama maka harus dibawa kepada makna hakikat 

syar'iyyah. Begitu pula kalau ucapan keumuman masyarakat 

maka harus dibawa kepada makna hakikat 'urfiyyah. 

Contoh: 

1.  Firman Alloh: 

 الزََّكاةَ  َوآتُواْ  الصَّالَةَ  َوأَِقيُمواْ 



 

Tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat... (QS. al-Baqoroh 

[2]: 43) 

Maka yang dimaksud dengan "sholat" di sini adalah sholat 

secara hakikat syar'i, bukan sekedar berdo'a (hakikat 

lughowi) saja. Oleh karena itu sangat keliru bila ada 

orang-orang yang mengatakan bahwa sholat itu hanya 

sekedar berdo'a. Demikian juga yang dimaksud dengan 

"zakat" pada ayat ini adalah zakat secara syar'i, bukan 

sekedar penyucian diri dengan berbagai cara lainnya.  

2.  Firman Alloh: 

 َسِبيالا  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحج   النَّاسِ  َعَلى َوِِلِّ 

.... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Alloh, yaitu bagi orang yang mengadakan perjalanan ke 

Baitulloh.... (QS. Ali Imron[3]:97) 

Maka makna "haji" di sini adalah beribadah kepada Alloh 

Ta'ala dengan mengerjakan manasik tertentu pada waktu 

dan tempat tertentu dengan niat beribadah kepada Alloh. 

Dan tidak boleh dibawa pada makna bahasanya semata 

yaitu menuju. Wallohu A'lam.[] 


