
PENGANTAR ILMU ASBAABUL HADITS 
 

I. Mukadimah 
Dalam disiplin Uluumul Qur’an, ada salah satu cabang ilmu yang dibahas 

yang disebut dengan Asbaabun Nuzuul, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-
sebab diturunkannya ayat-ayat Al Qur’an, yang kemudian dibacakan Nabi 
sholallahu alaihi wa salam kepada umatnya. Senada dengan Al Qur’an, maka 
hadits-hadits Nabi sholallahu alaihi wa salam terkadang memiliki sebab 
tertentu yang melatarbelakangi datangnya hadits tersebut. Pun sama dengan 
Al Qur’an, tidak semua ayat memiliki sababun nuzul (sebab turunnya). 
Sehingga hadits-hadits Nabawi tidak semuanya memiliki sababnya. 

Para ulama hadits yang menyusun kitab-kitab Uluumul Hadits atau yang 
lebih dikenal dengan Mustholah Hadits, tidak lupa untuk menjadikan Asbaabul 
Hadits sebagai salah satu cabang ilmu tersebut yang penting untuk dipelajari. 
Imam Badrudin az-Zakarsiy dalam Nukat Ibnu Sholah (1/70 –pen. Adwaus 
Salaf, Riyaadh) berkata : 

السادس معرفة أسباب الحديث قيل وقد صنف ابن الجوزي فيه تصنيفا ولم يكمله كنظير أسباب نزول القرآن 
 الكريم وهو من أهم أنواع علم الحديث

Yang keenam : mengetahui asbaabul hadits, dikatakan Ibnul Jauzi telah 
menulis sebuah kitab terkait tema ini, namun belum rampung. Sebagaimana 
Asbabun Nuzul Qur’an, maka Asbabul Hadits termasuk jenis yang terpenting 
dalam ilmu hadits. 

Imam Suyuthi juga menyinggung masalah ini dalam kitabnya Tadribur 
Rowi (2/394 –pen. Maktabah Riyaadhul Hadits, Riyadh) : 

معرفة أسباب الحديث هذا النوع ذكره البلقيني في محاسن االصطالح وشيخ اإلسالم  النوع التاسع والثمانون
في النخبة ن وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن كوتاه الجوباري قال الذهبي ولم يسبق إلى ذلك 
اب وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة شرع بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسب

 النزول
Jenis yang ke-89 : mengetahui asbaabul hadits. Ini adalah jenis yang 
disebutkan oleh al-Balqiiniy didalam Mahaasinul Istilaahi, dan Syaikhul Islam 
(Ibnu Hajar) dalam an-Nukhbah. Abu Hafsh al-‘Ukbariy, dan Abu Haamid bin 
Kuutaah al-Jubaariy telah menulis kitab terkait tema ini. Adz-Dzahabi 
mengomentari bahwa belum ada ulama sebelum mereka berdua yang 
menulis kitab tentang asbabul hadits. 
Ibnu Daqiiqil ‘Ied dalam Syarah al-‘Umadah berkata : ‘sebagian ulama 
mutaakhirin telah menulis buku tentang asbabul hadits, sebagaimana mereka 
telah menulis tentang asbaabul nuzul’. 

Kita langsung melihat kitab Al Hafidz Ibnu Hajar Nuzhatun Nadhor, 
sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Suyuthi diatas. Pada hal 191 (pen. 
Matba’ah Sifiir, Riyaadh) beliau menulis : 



، وهو أبو  المهم: معرفُة سبِب الحديِث.وِمن  اِء الحنبليَف فيِه بـَْعُض ُشيوِخ الَقاضي أَبي يـَْعلى بِن الَفروَقْد َصن
 حفص الُعْكُبري

Diantara perkara yang penting (dalam Mustholah hadits) adalah mengetahui 
sebab hadits. Sebagian gurunya Abu Ya’laa ibnul Faroo’ al-Hanbaliy (w. 458 
H), yaitu Abu Hafsh al-‘Ukbariy (w. 387 H) telah menulis kitab tentang tema 
ini. 

Kesimpulannya, bahwa mempelajari Asbabul Hadits adalah bagian 
terpenting ketika kita ingin mempelajari Ulumul Hadits. Memang cabang ilmu 
ini tidak sepopuler Asbabun Nuzul, yang merupakan bagian dari Uluumul 
Qur’an.  
 

II. Definisi Asbaabul Hadits 
Asbaabul hadits terdiri dari 2 suku kata yaitu asbaab yang merupakan 

kata jamak (plural) dari sebab dan hadits. Imam al-Jurjaaniy dalam at-Ta’rifaat 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebab, beliau berkata : 

في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود، وفي الشريعة: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر 
 فيه.

Secara bahasa : nama untuk semua yang mengantarkan kepada hal yang 
dimaksud. Adapun secara istilah : ungkapan dari sesuatu jalan untuk 
mengantarkan kepada hukum yang tidak berpengaruh padanya. 

Adapun hadits maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang 
disandarkan kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam berupa ucapan, 
perbuatan dan persetujuannya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Asbabul Hadits atau dikenal juga 
dengan Asbaabul Wuruud, adalah ilmu yang menggali sebab-sebab 
Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda, atau berbuat, atau 
memberikan taqriir.  
 

III. Metode Mengetahui Asbabul Hadits 
Tentu saja penentuan asbabul hadits berdasarkan riwayat yang valid. 

Terkadang asbabul hadits ini terdapat langsung dalam konteks kalimat hadits 
itu, atau dari sebagian jalan-jalan haditsnya. Imam Suyuthi dalam kitabnya al-
Lam’u fii Asbaabil Wuruudil Hadits berkata di mukadimah kitabnya : 

 وقد ال ينقل السبب في الحديث، أو ينقل في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي االعتناء به
Terkadang tidak dinukil asbabul wurud dalam hadits itu sendiri, namun 
terkadang dinukil di sebagian jalan-jalannya, sehingga hendaknya berpatokan 
dengan hal tersebut. 
 

IV. Faedah Mempelajari Asbabul Hadits 
Tentu saja mempelajari asbabul hadits memiliki faedah yang sangat 

banyak, diantaranya adalah : 



1. Sebagai penjelas dari hadits Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, yakni 
ketika diketahui sebabnya maka, akan lebih jelas lagi yang dimaksud 
dalam hadits tersebut. Misalnya : 
Dalam riwayat Imam Muslim Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam pernah 
bersabda : 

 ُأولَِئَك اْلُعَصاُة، ُأولَِئَك اْلُعَصاةُ 
Mereka itu bermaksiat..mereka itu bermaksiat. 

Seandainya tidak diketahui sebab hadits diatas, maka ini adalah celah 
bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya untuk mendeskritkan para 
sahabat Rodhiyallahu 'anhum. Asbaabul wurudnya tertera dalam lafadz 
sebelumnya, dimana Jaabir bin Abdillah Rodhiyallahu 'anhu berkata : 

وَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َخَرَج َعاَم اْلَفْتِح ِإَلى َمكَة ِفي َرَمَضاَن َفَصاَم َحتى بـََلَغ ُكَراَع َأن َرسُ 
 يَل َلهُ اْلَغِميِم، َفَصاَم الناُس، ثُم َدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء فـََرفـََعُه، َحتى َنَظَر الناُس ِإلَْيِه، ثُم َشِرَب، َفقِ 

»ُأولَِئَك اْلُعَصاُة، ُأولَِئَك اْلُعَصاةُ «بـَْعَد َذِلَك: ِإن بـَْعَض الناِس َقْد َصاَم، فـََقاَل:   
Bahwa Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam mengadakan perjalan pada 

waktu penaklukan Mekkah pada bulan Romadhon, Beliau Sholallahu 'alaihi wa 

salaam berpuasa, hingga sampai di Kuroo’il Ghomiim, demikian juga para 

sahabat meareka berpuasa. Lalu Beliau Sholallahu 'alaihi wa salaam meminta 

satu ciduk air, lalu diangkar sehingga semua orang melihatnya, lalu Beliau 

meminumnya. Kemudian setelah itu ada yang berkata : sebagian manusia masih 

tetap berpuasa, maka Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : “mereka itu 

bermaksiat..mereka itu bermaksiat. 

Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Ta’liq Shahih Muslim 
menjelaskan maksud perkataan Nabi sholallahu alaihi wa salam : “mereka 
itu bermaksiat”. 

لحة بيان جوازه فخالفوا الواجب وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو إنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمص
وعلى التقديرين ال يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به ويؤيد التأويل األول قوله في الرواية 

 الثانية إن الناس قد شق عليهم الصيام
(sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam mereka itu bermaksiat) dibawa 
kepada orang yang akan mendapatkan kemudhorotan jika meneruskan 
puasanya atau mereka diperintahkan untuk berbuka dengan perintah yang 
pasti untuk kemaslahatan sebagai penjelasan bolehnya hal tersebut, lalu 
mereka menyelisihi kewajiban ini. Berdasarkan 2 kemungkinan ini orang 
yang berpuasa pada hari itu dalam safar tidak dikatakan bermaksiat jika 
tidak memudhorotkannya. Takwil pertama ini dikuatkan dengan lafadz 
yang terdapat dalam riwayat yang kedua : “sesungguhnya orang-orang 
merasa kepayahan dengan puasanya”. 
 



2. Dengan asbabul wurud terkadang kita bisa mengetahui tarikh kapan hadits 
itu muncul, sehingga apabila terjadi pertentangan dua buah hadits, maka 
bisa diberlakukan Naasikh dan Mansukh padanya. Misalnya adalah hadits 
tentang batalnya puasa bagi orang bekam dan yang membekam, 
sebagaimana sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

 َأْفَطَر الَحاِجُم َوالَمْحُجومُ 
Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka (batal) puasanya (HR. Abu 

Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Namun sebagian ulama mengatakan hadits di-mansukh oleh hadits 
riwayat Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu dalam Shahihain : 

اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو َصاِئمٌ َأن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم   
Bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam berbekam dalam keadaan ihram, dan 

Beliau berbekam dalam keadaan berpusa. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu 
terjadi pada waktu Nabi sholallahu alaihi wa salam melaksanakan haji 
Wada’, dimana ini adalah bulan-bulan terakhir menjelang ajalnya Nabi 
sholallahu alaihi wa salam. DR. Abdullah al-Faqiih dalam Fatwanya (no. 
6282) menukil perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan riwayat 
Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu diatas, kata beliau : 

ي بعض "، منسوخ ألنه جاء فأفطر الحاجم والمحجومقال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث ("
 طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي)

Ibnu Abdil Barr dan selainnya berkata : ‘ini dalil bahwa hadits : {orang yang 
membekam dan yang dibekam batal puasanya} telah dimansukh-kan oleh 
hadits Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, karena dalam sebagian jalan-
jalannya hal tersebut terjadi pada waktu haji Wada. Hal ini telah 
disampaikan sebelumnya oleh Imam Syafi’i. 

3. Dengan diketahuinya asbabul wurudnya, terkadang dapat dirajihkan salah 
satu hadits ketika ada beberapa hadits yang dhohirnya saling 
bertentangan. Misalnya Nabi sholallahu alaihi wa salam pernah bersabda : 

 لََيُكوَنن ِمْن ُأمِتي َأقْـَواٌم، َيْسَتِحلوَن الِحَر َوالَحرِيَر، َوالَخْمَر َوالَمَعاِزفَ 
Sungguh kelakan akan ada dari umatku yang mereka akan menghalalkan zina, 

sutera, minuman memabukkan dan alat-alat musik (HR. Bukhori). 

Hadits ini sangat jelas menunjukkan pengharaman musik. Kemudian 
sebagian ulama, seperti Imam Ibnu Hazm membolehkan musik dengan 
dalil hadits shahih yang dikeluarkan oleh Bukhori Muslim dalam 
shahihnya dari hadits Aisyah Rodhiyallahu 'anha yang mana beliau 
berkata : "Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam masuk ke rumahku pada hari Ied 

dan waktu itu ada 2 budak perempuan kecil yang sedang bernyanyi dan 

memukul dhuf (rebana), ketika Abu Bakar Rodhiyallahu 'anhu masuk, beliau 



berkata, apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa 

salaam ? beliau bertanya untuk mengingkari. Lalu Nabi Sholallahu 'alaihi wa 

salaam bersabda : "biarkan kedua budak tersebut, karena setiap kaum memiliki 

hari perayaan dan hari ini adalah perayaan kita".   

Namun dengan kedalaman fikih hadits, Imam Al Albani membantah 
pendalilan Imam Ibnu Hazm dengan hadits ini untuk membolehkan 
hiburan musik. Imam Al Albani sebagaimana dinukil oleh asy-Syaikh 
Saadiy Nu’man dalam Mausuah Al Albani fiil Aqidah berkata : ‘Syahidnya, 
Imam Ibnu Hazm berhujjah dengan hadits ini atas kebolehan memukul 
rebana dan bernyanyi karena Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam 
menyetujui kedua budak tersebut, namun terluput dari beliau apa yang 
ingin aku jelaskan sebagai catatan dalam permasalahan ini, yaitu bahwa 
Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menyetujui ucapan Abu Bakar 
Rodhiyallahu 'anhu yang mengatakan apakah ada seruling setan di rumah 
Rasulullah? Abu Bakar Rodhiyallahu 'anhu telah menamakan rebana dan 
nyanyian dengan apa? Yaitu dengan seruling setan dan hal ini tidak 
diingkari oleh Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam, bahkan Nabi 
menyetujuinya... begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Sholallahu 
'alaihi wa salaam kepada sahabat yang menemaninya di gua Hira yaitu 
Abu Bakar Rodhiyallahu 'anhu terhadap apa yang luput dalam 
pandangannya, sehingga seolah-olah Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 
berkata kepadanya, sesungguhnya perkara tersebut seperti apa yang 
engkau katakan wahai Abu Bakar, namun ada hal yang menjadi 
pengecualian yang engkau luput darinya, biarkan keduanya wahai Abu 
Bakar, kerena setiap kaum memiliki hari raya dan sekarang adalah hari 
raya kita. 
Jika kita kompromikan antara persetujuan Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa 
salaam terhadap ucapan Abu Bakar Rodhiyallahu 'anhu yang 
mengatakan, apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah? Dengan 
sabda Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, biarkan keduanya, karena setiap 
kaum memiliki hari raya dan sekarang ini adalah hari raya kita. Maka kita 
akan mengambil faedah bahwa seruling setan itu tidak boleh dan cukuplah 
pelarangannya dengan penisbatannya kepada setan, namun hukum ini 
dikecualikan yaitu memukul rebana, pada waktu hari raya dan siapa yang 
boleh memukulnya? Yaitu anak-anak kecil perempuan. Maka kita telah 
menggabungkan antara persetujuan Rasulullah kepada Abu Bakar 
terhadap ucapannya dan kita mendapatkan faedah yang sangat 
bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Abu Muhammad Ibnu 
Hazm yang hanya mengambil ucapan Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 
dan tidak memperhatikan persetujuan Beliau terhadap ucapan Abu Bakar, 
apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah 
 
 



4. Asbabul Wurud juga membantu didalam menyanggah pendapat orang 
yang berdalil dengan sebuah lafadz hadits yang tidak sesuai dengan apa 
yang diinginkan oleh syariat. Misalnya dalam permasalahan yang masyhur 
bagi orang-orang yang mengatakan adanya bid’ah hasanah, mereka 
berdalil dengan sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

ْسَالِم ُسنًة َحَسَنةً  َلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها بـَْعَدُه، َمْن َسن ِفي اْإلِ ُقَص ِمْن ، فـَ ِمْن َغْيِر َأْن يـَنـْ
ْسَالِم ُسنًة َسيَئًة، َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها ِمنْ  بـَْعِدِه،  ُأُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسن ِفي اْإلِ

ُقَص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ   ِمْن َغْيِر َأْن يـَنـْ
Barangsiapa yang membuat sunah dalam islam dengan sunah yang baik, maka ia 

akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya, 

tanpa ada pengurangan pahala dari mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang 

membuat sunah dalam Islam dengan sunah yang jelek, maka ia akan 

mendapatkan dosa dan dosa yang mengerjakannya setelah tanpa ada 

pengurangan dosa dari mereka sedikitpun (HR. Muslim) 

Mereka berdalil dengan hadits ini jika sunnah saja ada yang baik 
(hasanah) dan jelek (sayyiah), maka begitu juga dengan bid’ah ada yang 
hasanah (baik) dan ada yang jelek (sayyiah).  
Namun jika kita perhatikan asbabul wurud hadits ini adalah pada waktu itu 
ada sekelompok orang yang mendatangi Beliau dalam keadaan yang 
papa dan miskin, lalu Nabi sholallahu alaihi wa salam menganjukan para 
sahabatnya untuk bersedekah, lalu ada seorang sahabat yang bersegera 
memberikan shodaqoh satu genggam kurma, yang kemudian diikuti oleh 
para sahabat lainnya. Sehingga makna hadits ini dikatakan oleh asy-
Syaikh DR. Shoolih al-Fauzaan ketika diajukan pertanyaan tentang 
adanya bid'ah hasanah, berdalil dengan hadits diatas, kata beliau : 

اهللا عليه وسلم قال ذلك بمناسبة ما فعَلُه أحد الصحابة من مجيئه  فالمراُد به : من أحيا سنًة؛ ألنه صلى
 بالصدقة في أزمٍة من األزمات، حتى اقتدى به الناس وتتابعوا في تقديم الصدقات

Yang dimaksud adalah orang yang menghidupkan sunnah, karena Nabi 
sholallahu alaihi wa salam mengatakan itu sesuai dengan apa yang 
dikerjakan oleh salah satu sahabat yang membawa sedekah, lalu diikuti 
oleh yang lainnya.  
Hal ini diperkuat lagi dengan perkataan Imam Ibnu Utsaimin dalam 
Liqoo’atil Baabil Maftuuh : 

وأما أن يسن شيئاً من العبادات غير مشروع ويقول: هذه سنة حسنة كما يوجد في بعض الطوائف كطوائف 
أبداً أن يكون هذا حسناً، ولهذا زعم بعض أهل البدع الذين سنوا عبادات ما أهل البدع فال، ال يمكن 

أنزل اهللا بها من سلطان، زعموا أن هذه سنة حسنة، فيقال: ال يمكن أن تكون حسنة وهي بدعة أبداً، كل 
 بدعة ضاللة. 



Adapun menyunahkan sesuatu dari ibadah yang tidak disyariatkan dan 
mengatakan ini adalah sunnah hasanah, sebagaimana didapati sebagian 
kelompok, seperti kelompok ahlu bid’ah, maka bukan seperti itu 
maksudnya. Tidak mungkin selamanya itu dikatakan hasanah, oleh 
karenannya sebagian ahlu bid’ah mengklaim apa yang mereka buat-buat 
dalam permasalahan ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak 
menurunkan dalil atasnya, sebagai sunah hasanah. Maka kita katakan, 
tidak mungkin itu adalah hasanah, namun itu adalah bid’ah selamanya, 
dan setiap bid’ah adalah kesesatan... 

5. Dll. 
 

V. Referensi Kitab yang Membahas Asbabul Hadits 
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya ada beberapa ulama 

mutaqodimin yang telah menulis kitab tentang tema Asbabul Wurud, dan 
pada masa Imam Ibnu Daqiiqil ‘Ied juga banyak ulama yang menulis kitab 
tentang ini, namun sampai saat ini –fiimaa na’lam- hanya ada 2 buah kitab 
yang telah dicetak yang membahas tentang tema ini yaitu : 
1. Al-Lam’u fii Asbaabil Hadits, tulisan Imam Suyuthi (w. 911 H) 
2. Al-Bayaan wat Ta’riif fii asbaabi wuruudil hadits asy-Syariif, karya asy-

Syaikh Ibnu Hamzah al-Husaini ad-Dimasyqi (w. 1120 H) yang menyusun 
hadits-haditsnya sesuai dengan urutan abjad hijaiyyah. 

3. Kemudian ada beberapa karya dari kalangan ulama kontemporer yang 
menulis tentang tema ini sebagaimana dapat dilihat di :  
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=316286 
 


