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Abstrak
Kajian asbabun nuzul merupakan media yang mampu
menyingkap korelasi antara nash dan realitas serta menilik
sejauh mana dialektika yang terjadi antara keduanya. Ilmu
ini memberikan pemahaman terhadap hubungan nash dan
realitas. Bahkan mampu menguak hakikat dan latar
belakang turunnya sebuah ayat; apakah ayat tersebut
memberikan dukungan dan jawaban terhadap realitas yang
terjadi ketika itu. Mengetahui asbabun nuzul sangat
membantu untuk mengetahui ayat al-Qur’an serta
mengetahui rahasia-rahasia yang dikandungnya. Oleh
karena itu, sekelompok ulama hadis dari kalangan sahabat
dan tabi’in menaruh perhatian terhadap riwayat-riwayat
asbabun nuzul. Semenjak dahulu bahkan hingga sekarang,
ada sebagian orang yang beranggapan bahwa mempelajari
asbabun nuzul tidak ada manfaatnya. Lebih jauh mereka
mengatakan bahwa mempelajari ilmu ini sama dengan
mempelajari sejarah, sebuah sejarah yang telah usang
ditelan zaman, tidak memiliki makna apa-apa. Ungkapan
seperti ini sangat tidak berdasar, karena jika diteliti secara
jeli ternyata mempelajari ilmu asbabun nuzul ini bukan
hanya mengulas lembaran sejarah masa lalu, tetapi lebih
dari itu, ilmu ini menyimpan rahasia dan manfaat yang
sangat banyak.
Kata Kunci: Asbab, Nuzul, Historis dan Al-Qur’an

26 | Jurnal Syahadah
Vol. VI, No. 2, Oktober 2018

A. Pendahuluan
Asbabun nuzul merupakan salah satu pokok bahasan dalam studi
Ilmu-ilmu al-Qur’an. Ilmu ini memberikan peranan yang sangat penting
dalam menafsirkan al-Qur’an, bukan hanya untuk memahami suatu
ayat, mengetahui hikmah dibalik penetapan suatu hukum, tetapi juga
menginformasikan realitas sosial-budaya masyarakat pada masa
turunnya al-Qur’an. Kajian asbabun nuzul memberikan kesadaran akan
pentingnya konteks sejarah dalam memahami al-Qur’an,

dimana

concern kajian ini adalah menelaah latar belakang turunnya ayat-ayat
al-Qur’an, disamping sangat membantu untuk melacak makna dan
semangat suatu ayat, juga berguna dalam upaya memahami al-Qur’an
untuk waktu dan tempat yang berbeda.
Kekeliruan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an adalah
dikarenakan tidak memahami asbabun nuzul ayat tersebut. Hal ini,
misalnya, pernah dialami oleh Khalifah Marwan bin Hakam dan
‘Utsman bin Mazd’un. Dalam masyarakat Indonesia misalnya, ada
sebagian masyarakat kita yang memahami ungkapan yang sangat
populer “fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan” berdasarkan ayat alFitnatu Asyaddu min al-Qatl, atau al-Fitnatu Akbaru min al-Qatl yang
terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 191 dan 217. Kesalahan itu
terjadi, karena di samping memahami arti kata “al-fitnah” dalam ayat
itu semakna dengan arti fitnah dalam bahasa Indonesia, juga disebabkan
mengabaikan asbabun nuzul yang menjadi latar belakang tuturnnya
ayat tersebut.
Oleh karena itu, sangat tepat apa yang pernah di kemukakan oleh
al-Wahidi an-Naisaburi bahwa “tidak mungkin bisa memahami suatu
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ayat tertentu tanpa mengetahui latar belakang sejarah turunnya ayat
tersebut”. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa “asbabun nuzul adalah
bidang ilmu al-Qur’an yang paling penting untuk dicermati dan
diperhatikan, sebab penafsiran dan pengungkapan maksud dari suatu
ayat tidak akan dapat dilakukan tanpa mengetahui kronologis yang
menjadi penyebab turunnya ayat tersebut”1.
Mengingat begitu pentingnya ilmu ini, penulis tertarik untuk
membahasanya lebih jauh lewat tulisan ini, agar pengertian asababun
nuzul dan pembahasan yang berkaitan dengannya dapat di ketahui
masyarakat luas.
B. Pembahasan
1. Definisi Asbabun Nuzul.
Kata asbab an-nuzul merupakan kata majemuk yang terdiri
atas dua suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab adalah
jamak dari kata sababun yang artinya sebab. Sedangkan al-nuzul
yang artinya turun. Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika
bahasa Arab disebut tarkib al-idhafiy. Makna tekstual dari dua kata
itu adalah sebab-sebab turun.
Adapun definisi asbabun nuzul dalam terminologi pakar
ilmu-ilmu al-Qur’an adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh
Subhi Shalih dalam bukunya Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an2:

1

Jaluluddin as-Suyuti, Al-Itqan Fi Umu Al-Qur’an, (Kairo: Dar as-Salam,
2003), jilid II, h. 417
2
Subhi al-Shalih, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an (Beirut: Dar al-‘Ilmi li alMalayin, 1985), h. 160
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“ Sesuatu (peristiwa atau pertanyaan) yang dengan sebabnya
turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung
hukumnya atau member jawaban tentang sebab itu atau
sebagai penjelasan hukumnya, pada masa terjadinya perisriwa
itu ”.
Hampir senada dengan definisi di atas, Dr. Dawud al-Aththar
mengemukakan pengertian asbabun nuzul, yaitu :
“Asbab al-Nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi
turunnya suatu ayat atau lebih, sebagai jawaban terhadap
suatu pertanyaan atau menjelaskan hukum yang terdapat
dalam peristiwa tersebut”3
Dari dua definisi asbabun nuzul yang dikemukakan di atas,
dapat di tarik suatu pengertian bahwa yang menjadi “asbab” itu
adakalanya terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan
hukum, atau adanya suatu pertanyaan yang di ajukan kepada Nabi
saw, kemudian turun suatu ayat untuk menjelaskan hukum dari
peristiwa atau pertanyaan tersebut. Makna peristiwa (waqi’ah)
dalam definisi di atas dapat dipahami dalam bentuk pertengkaran,
kesalahan yang dilakukan, pujian atas suatu sikap dan pemecahan
masalah4. Meskipun demikian, tidak mesti seluruh ayat-ayat alQur’an mempunyai asbabun nuzul5.
3
Dr. Dawud al-Aththar, Mujaz ‘Ulum al-Qur’an, alih bahasa oleh Afif
Muhammad dan Ahsin Muhammad (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1994), h. 127
Hasbi Ash shiddieqiy, Ilmu-ilmu al-Qur’an, (Semarang: PT. PUSTAKA
RIZKI PUTRA, 2002), h. 19
Manna’ Khalil al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an (Riyadh: Mansyurat
al-‘Asr al-Hadis, 1973), h. 78
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Ayat-ayat al-Qur’an bisa dikategorikan dalam dua bagian6.
Pertama, ayat-ayat yang turun dikarenakan adanya suatu sebab
bersamaan dengan turunnya wahyu. Kedua, ayat-ayat yang turun
lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan
yang membutuhkan hukum7. Secara umum karateristik ayat-ayat
yang turun tanpa didahului peristiwa atau adanya pertanyaan adalah
seperti tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan umatnya, atau
menjelaskan peristiwa masa lampau, atau berita-berita ghaib yang
akan terjadi dimasa yang akan datang8. Begitu juga ayat-ayat yang
menjelaskan hari kiamat, nikmat surga dan azab neraka. Ayat-ayat
yang turun mengenai persoalan di atas bukan merupakan jawaban
atas suatu pertanyaan atau penjelasan peristiwa yang terjadi.
Dalam konteks ini, Imam as-Suyuthi didalam al-Itqaan9
menegaskan:

6

Al-Suyuthi, al-Itqaan fi ‘Ulum al-Qur’an (Libanon: Muassasah al-Kutub alTsaqafiyah, 1996), h. 87
7
Dawud al-Aththar, Op cit., h. 129
8
Subhi as-Shalih, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an, op cit., h. 159
9
Al-Suyuthi., op cit., h. 94
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“Ayat-ayat yang turun tidak bersamaan dengan waktu
terjadinya suatu peristiwa bukan termasuk asbabun nuzul”.
Dengan penegasan ini, ia mengomentari penafsiran alWahidiy dalam bukunya Asbab al-Nuzul menyangkut surat alFil bahwa sebab turunnya surat itu adalah kisah penyerbuan
Ka’bah oleh pasukan Abrahah10. Selanjutnya al-Suyuthi
mengatakan “peristiwa itu tidak termasuk asbabun nuzul,
tetapi merupakan berita masa lalu. Sama halnya dengan kisah
kaum Nabi Nuh, Tsamud, ‘Ad, pembangunan Ka’bah dan
kisah pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai khalil dalam surat
al-Nisa ayat 125”.11
Sebagai contoh konkret, berikut ini penulis kemukakan dua
bentuk asbab nuzul. Pertama adalah contoh peristiwa12 :

(

)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Ikrimah dari Ibnu
‘Abbas bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya
berselingkuh dihadapan Nabi saw dengan Syuraik bin
Samha’, Nabi saw mengatakan “apakah ada bukti?, jika tidak
ada punggungmu akan didera”, kemudian ia berkata” wahai
Rasulullah, apabila salah seorang diantara kami melihat
seorang kali-laki mendatangi istrinya, apa ia harus mencari
bukti?”, kemudian turun ayat (orang-orang yang menuduh
istrinya13..)

10

Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidiy, Asbab al-Nuzul (Jakarta: Dunia
Berkah Utama, tt), h.302
11
Al-Itqaan, Op cit., h.
12
Lihat al-Itqaan., h. 97, dan al-Wahidiy, Asbab al-Nuzul, h. 212-213
13
Al-Qur’an surat al-Nur 6-9
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Kedua, adalah contoh pertanyaan :

“Telah meriwayatkan dan mensahihkan Imam Tirmizi akan
hadis yang diterima dari Ibn ‘Abbas bahwa : “orang Quraisy
berkata kepada orang Yahudi; “berilah kami suatu persoalan
yang akan kami pertanyakan kepada orang ini”(Nabi
Muhammad saw), orang yahudi itu menjawab; “tanyakan lah
tentang ruh”, kemudian orang Quraisy bertanya kepada Nabi
saw, maka Allah menurunkan ayat “mereka bertanya
kepadamu tentang ruh”…
2. Pedoman dalam mengetahui asbabun nuzul
Untuk mengetahui asbabun nuzul, para ulama berpedoman
kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah saw atau para
sahabat. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai
masalah ini, jika redaksinya jelas, bukan lah didasarkan pada ijtihad
semata, tetapi mempunyai hukum marfu’ yang disandarkan kepada
Rasulullah saw14.
Dalam

pandangan

al-Wahidiy15

“Tidak

dibolehkan

seseorang berpendapat mengenai asbabun nuzul al-Qur’an,
melainkan harus berdasarkan riwayat atau mendengar langsung dari
orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, mengetahui sebabsebabnya, membahas tentang pengertiannya dan bersungguhsungguh dalam mencarinya” Demikian juga pernyataan yang

14
15

Manna’ Khalil, op cit., h. 76
Lihat Asbab al-Nuzul karya al-Wahidiy, op cit., h. 4
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dikemukakan oleh ‘Ali as-Shabuniy bahwa “ pengetahuan tentang
asbabun nuzul tidak bisa diperoleh melalui penalaran (ra’yi), tetapi
harus berdasarkan riwayat sahih yang marfu’ kepada Nabi saw”16.
Inilah metode yang ditempuh ulama al-salaf al-shalih untuk
menentukan asbabun nuzul.
Seiring dengan berjalannya waktu, maka semakin jauh dari
sumber yang asli, dan berimplikasi pada banyaknya ayat-ayat yang
tidak bisa diketahui sebab-sebab turunnya. Karenanya, ulama salaf
sangat selektif mengenai berbagai riwayat yang berkaitan dengan
asbabun nuzul. Seleksi yang dilakukan oleh ulama salaf dititik
beratkan pada kepribadian para rawi, sumber riwayat dan ungkapan
yang digunakannnya. Khusus mengenai peribadi rawi, orang yang
memiliki kredibilitas yang tinggi lah yang dimintai penjelasannya
mengenai asbabun nuzul.17
Ibnu Sirin menceritakan “ketika aku bertanya kepada
‘Ubaidah tentang ayat al-Qur’an, ia menjawab “bertakwa lah
engkau kepada Allah dan katakan lah yang benar, orang-orang yang
mengetahui

tentang

apa

al-Qur’an

itu

diturunkan

telah

meninggal18” Pernyataan Ibnu Sirin di atas-yang merupakan salah
seorang tabi’in terkemuka-menunjukkan kecermatan dan kehatihatian mereka dalam menerima riwayat asbabun nuzul.
Karenanya, riwayat yang dapat dijadikan pegangan dalam
asbabun nuzul adalah ucapan-ucapan para sahabat yang berbentuk
musnad. Ucapan tabi’in dapat diterima jika jelas menunjukkan
16

Muhammad ‘Ali al-Shabuniy, al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an (Beirut: alMazra’ah Binayatu al-Iman, tt), h. 25
17
Subhi Shalih, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an, op cit., 162
18
Al-Suyuthi, al-Itqaan, op cit., h. 92
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asbabun nuzul dan bersumber dari salah seorang imam tafsir, seperti
Mujahid, ‘Ikrimah dan Sa’id bin Jubair yang belajar langsung kepada
para sahabat.19
3. Ungkapan-ungkapan (shighat) asbabun nuzul
Bentuk-bentuk ungkapan (shighat) asbabun nuzul ada dua
kategori, yaitu redaksi yang jelas (al-nash al-sharih), dan redaksi
yang mengandung kemungkinan (muhtamal). Untuk mengenal dan
membedakan antara kedua redaksi tersebut, para pakar ‘Ulumul
Qur’an menetapkan beberapa keriteria. Bentuk pertama ungkapan
asbabun nuzul adalah apa bila seorang perawi mengatakan”
atau menggunakan huruf ‘ataf “fa” yang bermakna
ta’qibiyyah yang dirangkaikan dengan kata nazalat seperti
ungkapan

atau

. Dua

ungkapan di atas adalah redaksi yang jelas menunjukkan sebab
turun ayat20.
Sedangkan bentuk ungkapan kedua yang menunjukkan
“kemungkinan” (muhtamal) adalah apa bila seorang perawi
menggunakan ungkapan sebagai berikut
seperti ungkapan
yang digunakan seperti

atau

, begitu juga jika ungkapan
dengan redaksi

di atas perawi tidak memastikan apakah ungkapan itu menjelaskan
asbabun nuzul atau menerangkan kandungan hukum ayat. Berikut

19
20

Ibid., h. 94
Lihat Manna’ al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an, Op cit., h. 85
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ini penulis kemukakan contoh kedua redaksi asbabun nuzul di atas
berdasarkan beberapa riwayat.
a. Ungkapan asbabun nuzul dengan redaksi yang jelas:21

{
b. Ungkapan asbabun nuzul dengan redaksi muhtamal :22

Perbedaan ungkapan asbabun nuzul dalam dua redaksi di atas
sangat jelas, dimana dalam riwayat yang pertama menggunakan fa
ta’qibiyah pada kata nazalat yang mengandung makna sababiyah,
sedangkan pada redaksi yang kedua tanpa menggunakan fa
sababiyah sehingga mengandung dua kemungkinan; makna
21

Al-Suyuthi, Lubab al-Manqul fi Asbab al-Nuzul, dalam cetak pinggir Tafsir
al-Jalalaini,(Semarang: TAHA PUTRA,tt), h. 48-49
22
Manna’ al-Qaththan, op cit., h. 86
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sababiyah (sebab turunnya ayat) serta penjelasan hukum yang
terkandung dalam ayat tersebut. Maka untuk menentukan makna
yang dimaksud oleh orang yang mengucapkan redaksi tersebut
harus dilihat karinah yang menguatkannya.23
Indikasi (qarinah) yang bisa dijadikan acuan untuk
menentukan makna adalah ketika dalam sebuah ayat, seorang ulama
menggunakan ungkapan yang mengandung dua kemungkinan arti,
maka yang diambil adalah ungkapan yang mengandung makna
sababiyah yang paling kuat. Sebagai contohnya adalah riwayat
Muslim dari Jabir bin ‘Abdullah ia berkata: “Orang-orang Yahudi
mengatakan; apa bila seorang suami mendatangi istrinya dari
belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling,”
kemudian Allah menurunkan ayat:

          
        
“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok
tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu
bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang
baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah
kabar gembira orang-orang yang beriman.(2;223)
Ungkapan Jabir di atas berbeda dengan riwayat Ibnu ‘Umar
yang mengatakan “ayat ini turun berkenaan dengan menggauli istri
dari belakang”. Riwayat Ibnu ‘Umar tidak menegaskan sababiyah.
23

Nasaruddin Umar, Ulumul Qur’an; Mengungkap
Tersembunyi Al-Qur’an, (Ciputat: Al-Ghazali Center, 2010), h. 34

Makna-makna
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Maka dalam konteks ini, yang diambil adalah riwayat Jabir bin
‘Abdullah, karena ungkapan yang dipakai sangat jelas, berbeda
dengan ungkapan Ibnu ‘Umar yang mengandung dua kemungkinan
makna24.
Namun jika ada perbedaan riwayat dan shighat dikalangan
ulama mengenai sebuah ayat dan tidak ada satu pun yang
mengandung sababiyah secara jelas, seperti ungkapan sebagian
mufassir “ayat ini diturunkan dalam masalah ini…”, sedangkan
yang lain mengatakan “aku mengira ayat ini diturunkan dalam
masalah itu”. Jika terjadi perbedaan seperti itu dan tidak ada tandatanda yang menunjukkan bahwa shighat yang digunakan para
mufassir mengandung makna sababiyah secara pasti, maka riwayatriwayat seperti itu masuk dalam kategori penjelasan terhadap
hukum yang terdapat dalam sebuah ayat, bukan sebagai sebab
turunnya ayat.25
4. Memahami ayat yang beredaksi umum tapi sebabnya
khusus
Al-Qur’an diturunkan tidak luput dari “asbabun nuzul” yang
mengiringinya. Asbabun nuzul itu adakalanya peristiwa atau
jawaban dari sebuah pertanyaan. Disisi lain, redaksi yang
digunakan al-Qur’an ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat
khusus26. Redaksi yang bersifat khusus tentu akan dipahami
sebagaimana bentuk teksnya. Sedangkan ayat-ayat yang beredaksi

24

Lihat Manna’ al-Qaththan, op cit., h. 89
Nasaruddin Umar, ‘Ulumul Qur’an, op cit., h. 35
26
Ibid., 47
25
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umum, tapi sebabnya khusus, persoalan ini lah yang diperselisihkan
para ulama Ushul Fiqih.
Apakah yang menjadikan tolok ukur redaksi yang umum atau
sebab yang khusus. Jika al-Qur’an dipahami berdasarkan
redaksinya yang bersifat umum, ini berarti ayat tersebut berlaku
secara universal tanpa terbatas oleh tempat dan waktu, sebaliknya
jika dipahami berdasarkan sebabnya yang khusus, maka hukumnya
berlaku untuk orang tertentu saja yang menjadi sebab turunnya.
Mayoritas ulama menetapkan bahwa yang menjadi tolok
ukur dalam memahami ayat-ayat yang beredaksi umum, tapi
sebabnya khusus adalah berdasarkan keumuman lafalnya. Dari sini
kemudian timbul suatu kaidah yang berbunyi : “tolok ukur dalam
memahami suatu ayat adalah lafal yang bersifat umum, bukan
berdasarkan sebab yang khusus”. العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
Contohnya adalah ketika Hilal bin Umayyah menuduh
istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, maka turunlah ayat
menjelaskan hukumnya :

        
         
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka
sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk
orang-orang yang benar.” (al-Nur: 6).
Jika diamati, sebab turunnya ayat di atas bersifat khusus,
karena turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Hilal bin
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Umayyah27. Tetapi redaksi yang digunakan bersifat umum dengan
memakai lafal “alladziy” yang dalam disiplin Ilmu Ushul Fiqih
termasuk lafal umum sehingga hukumnya mencakup setiap orang
yang melakukan perbuatan yang sama.
Pandangan ini sejalan dengan jiwa syari’at yang bersifat
universal, sehingga al-Qur’an shalih li kulli zaman wa makan
(relefan untuk diterapkan dalam waktu dan ruang yang berbeda).
Metode intinbath (penggalian hukum) ini yang ditempuh para
sahabat

dan

mujtahid

dalam

menetapkan

hukum

Islam.

Menerapkan ayat-ayat yang beredaksi umum kepada peristiwaperistiwa lain yang bukan menjadi sebab turunnya ayat tersebut.28
Begitu juga ayat zihar dalam kasus Aus bin Shamit.
Metode para sahabat dalam memahami ayat-ayat yang
beredaksi umum berdasarkan keumummannya, bisa dilihat dari
riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu ‘Abbas ketika ditanya
tentang ayat “pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka
potonglah tangan keduanya29”, apakah ayat itu dipahami khusus
sesuai dengan sebab turunnya atau umum?, Ibnu ‘Abbas menjawab
“hendaklah dipahami secara umum30. Ibnu Taimiyah mengatakan:
“Pemahaman seperti ini sudah sering terjadi. Demikian juga
ungkapan “ayat ini turun tentang kasus ini”, terlebih lagi jika
disebutkan orang tertentu. Seperti ayat zihar yang diturunkan
mengenai kasus Aus bin Shamit. Pernyataan seperti ini tidak
membatasi hukum ayat hanya berlaku untuk orang-orang
tertentu saja yang menjadi sebab turunnya ayat. Logika seperti
27

Ibid., h. 49
Manna’ al-Qaththan, op cit., h. 84
29
Al-Qur’an surat al-Maidah : 28
30
‘Ali al-Shabuniy, al-Tibyan, op ci.t, h. 29
28
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ini tidak akan dipakai oleh seorang Muslim yang memiliki
akal sempurna. Sebab sekalipun ulama berbeda pandangan
mengenai ayat-ayat beredaksi umum yang turun dengan suatu
sebab, apakah lafal itu hanya berlaku kepada sebab yang
khusus ? Tetapi tidak seorang pun diantara mereka yang
mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur’an dikhususkan untuk
orang-orang tertentu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat.
Yang mereka katakan adalah redaksi yang umum itu khusus
mengenai “jenis kasus” tersebut sehingga berlaku umum bagi
kasus yang sama. Ayat yang mempunyai sebab tertentu, jika
berupa perintah atau larangan, maka berlaku terhadap orang
yang menjadi sebab turunya dan orang lain yang sama
kedudukannya. Begitu juga ayat yang berisi pujian atau
celaan, ditujukan kepada orang yang tersebut dan orang lain
yang sama posisinya.31”
Minoritas ulama memahami ayat yang beredaksi umum
berdasarkan kekhususan sebab nuzul ayat. Adapun kaidah yang
menjadi dasar pemahaman mereka adalah “tolok ukur dalam
memahami ayat adalah sebab yang khusus bukan redaksi yang
bersifat umum” أن العبرة بخصوص السبب ال بعموم اللفظ

Kaidah ini

membatasi ayat hanya berlaku untuk orang tertentu dan dalam
waktu tertentu. Mengenai penentuan hukum terhadap peristiwa
yang sama dengan asbabun nuzul ayat, golongan ini menggunakan
analogi (qiyas). Ayat qadzaf misalnya, hukumnya hanya berlaku
bagi Hilal bin Umayyah. Jika ada peristiwa yang sama persis
dengan yang dialami oleh Hilal, maka hukumnya dtentukan melalui
analogi.32

31
32

Manna’ al-Qaththan, op cit., h. 84-85
Nasaruddin ‘Umar, op cit., h. 49-50
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Pada dasarnya perbedaan kedua kelompok di atas hanya
sebatas konsepsi dan persepsi, karena pada konklusi hukumnya,
kedua kelompok ini sepakat bahwa hukum ayat tersebut tetap
diberlakukan tanpa harus melihat dari mana proses pengambilan
hukumnya, kelompok pertama menetapkan kasus yang serupa
dengan peristiwa asbabun nuzul ayat melalui nash, sedangkan
kelompok yang kedua melalui qiyas.
5. Ayat-ayat Yang Turun Dengan Satu Sebab
Dalam kajian asbabun nuzul, ayat-ayat al-Qur’an terbagi
dalam dua kategori; pertama, sebab turunnya hanya satu tetapi ayat
yang turun lebih dari satu; kedua sebab turun lebih dari satu tetapi
ayat yang turun cuma satu. Cara turun seperti ini tidak lah
bertentangan dengan fungsi al-Qur’an sebagai hudan (petunjuk)
dan dustur al-hayat (undang-undang kehiudpan). Bahkan model
penurunan ayat seperti ini memberikan kemudahan dalam proses
transferring pemahaman makna.
Contoh ayat-ayat yang diturunkan dengan satu sebab adalah
apa yang telah diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur, ‘Abdul Razak,
at-Tirmiziy, Ibnu Jarir, Ibnu al-Munzir, Abu Hatim, dan al-Tabraniy
dari Ummu Salamah ia bertanya “wahai Rasulullah saya tidak
mendengar sedikitpun Allah menyebut wanita ketika hijrah:,
kemudian Allah menurun ayat33:

33

Lihat Manna’ al-Qaththan., h. 92-93
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“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya
(dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyianyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik
laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang
berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang
disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh,
pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan
pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir
sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan
Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."(al-Nisa’: 195)
Sedangkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, alNasa’i, Ibnu Jarir, Ibnu al-Munziri, at-Tabraniy dan Ibnu
Mardawaih dari Ummu Salamah ia bertanya “wahai Rasulullah
mengapa engkau menyebut laki-laki tetapi tidak menyebut
perempuan, kemudian turunlah ayat:
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“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, lakilaki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan
yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki
dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki
dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang
besar.(al-Ahzab:35)
Sementara itu dalam riwayat al-Hakim disebutkan bahwa
Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah “kenapa kaum lakilaki bisa berperang sementara kaum perempuan tidak bisa, bahkan
kami hanya mendapatkan separuh dari pembagian harta warisan?,
kemudian turun ayat:
            
            
     
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian
yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada
apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu. (an-Nisa’:32)
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Yang menjadi diskusi dan perbedatan dikalangan ulama
ilmu-ilmu al-Qur’an adalah berkaitan dengan berbagai riwayat
menyangkut turunnya sebuah ayat. Dalam menyikapi persoalan ini,
pakar ilmu ini mengemukakan berbagai teori dan metode untuk
menyelesaikan riwayat-riwayat tersebut. Manna’ Khalil alQaththan

dalam

bukunya

Mabahits

fi

‘Ulum

al-Qur’an

menguraikan secara detail mengenai langkah-langkah at-taufiq wa
al-jam’u (mengkonfromikan). Secara ringkas, cara-cara itu dapat
disimpulkan sebagai berikut34:
a. Apabila semua riwayat itu ghairu sharih (tidak tegas), maka
dipandang sebagai penjelas kandungan hukum ayat.
b. Apabila sebagian riwayat itu ghairu sharih (tidak tegas)
sedangkan riwayat lainnya sharih (tegas), maka yang diambil
sebagai riwayat asbabun nuzul adalah sharih (yang tegas).
c. Apabila seluruh riwayat itu sharih (tegas), maka tidak
tertutup kemungkinan sebagian riwayat itu sahih atau
semuanya sahih. Jika sebagian riwayat sahih dan yang
lainnya tidak, yang dijadikan pegangan adalah riwayat yang
sahih.
d. Apabila seluruh riwayat itu sahih, maka dilakukan tarjih
terhadap salah satu riwayat tersebut atau di konfromikan.
e. Apabila upaya di atas tidak memungkinkan, maka
dipandanglah ayat itu turun berulang-ulang.

34

Ibid., h. 92
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6. Urgensi asbabun nuzul dalam menafsirkan al-Qur’an
Mengetahui asbabun nuzul sangat membantu untuk
mengetahui ayat al-Qur’an serta mengetahui rahasia-rahasia yang
dikandungnya. Oleh karena itu, sekelompok ulama hadis dari
kalangan sahabat dan tabi’in menaruh perhatian terhadap riwayatriwayat asbabun nuzul. Semenjak dahulu bahkan hingga sekarang,
ada sebagian orang yang beranggapan bahwa mempelajari asbabun
nuzul tidak ada manfaatnya. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa
mempelajari ilmu ini sama dengan mempelajari sejarah, sebuah
sejarah yang telah usang ditelan zaman, tidak memiliki makna apaapa35. Ungkapan seperti ini sangat tidak berdasar, karena jika diteliti
secara jeli ternyata mempelajari ilmu asbabun nuzul ini bukan
hanya mengulas lembaran sejarah masa lalu, tetapi lebih dari itu,
ilmu ini menyimpan rahasia dan manfaat yang sangat banyak.
Banyak diantara pakar ilmu-ilmu al-Qur’an mengungkapkan
dan menulis secara panjang lebar tentang manfaat mempelajari
asbabun nuzul. Nama-nama seperti ‘Abdul ‘Adzim al-Zarqaniy,
‘Abdullah al-Zarkasyi, Jalaluddin al-Suyuthi, al-Wahidiy, Ibnu
Taimiyah dan masih banyak lagi yang lainnya adalah orang-orang
yang berkontribusi besar dalam menyingkap rahasia dan manfaat
mempelajari ilmu ini.
Kajian asbabun nuzul merupakan media yang mampu
menyingkap korelasi antara nash dan realitas serta menilik sejauh
mana dialektika yang terjadi antara keduanya. Ilmu ini memberikan

35

Nasaruddin.,op cit.,h. 25
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pemahaman terhadap hubungan nash dan realitas. Bahkan mampu
menguak hakikat dan latar belakang turunnya sebuah ayat; apakah
ayat tersebut memberikan dukungan dan jawaban terhadap realitas
yang terjadi ketika itu.
Menurut Nashr Hamid Abu Zayd sebagaimana yang dikutip
oleh Fakhruddin Faiz, menyatakan bahwa ilmu asbabun nuzul
merupakan disiplin ilmu yang paling penting dalam menunjukkan
hubungan dan dialektika antara teks dan realitas. Ilmu ini
memberikan bekal kepada seorang mufasir mengenai materi yang
merespons realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak,
dan menegaskan hubungan yang dialogis dan dialektis antara teks
dan realitas36.
Para pengkaji al-Qur’an menemukan bahwa peristiwa yang
menjadi penyebab turunnya ayat mampu memberikan kontribusi
dalam proses penafsiran dan pemahaman ayat. Tanpa memahami
peristiwa asbabun nuzul, penafsiran atau pemaknaan yang diberikan
oleh seorang mufasir terhadap suatu ayat dikhawatirkan tidak tepat
sasaran bahkan keluar dari yang “diinginkan”.37 Tidak mungkin
mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan penjelasan
turunnya, demikian pernyataan al-Wahidiy. Mengetahui sebab
turun ayat membantu dalam memahami sebuah ayat, pengetahuan
tentang sebab mewariskan pengetahuan tentang musabbab, tulis
Ibnu Taimiyah.

36

Lihat Fakhruddin Faiz, Hermeneutika Qur’ani (Yogyakarta: QALAM,
2007), h. 102-103
37
Nasaruddin., op cit., h. 24
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Secara global, urgensi asbabun nuzul dalam memahami dan
menafsirkan al-Qur’an dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, mengetahui keagungan dan rahmat Allah dalam
proses penetapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui bahwa
diantara cirri penetapan hukum dalam Islam adalah dengan cara
tadriji (berangsur-angsur). Khamar misalnya, sebelum ditetapkan
keharamannya,
karakteristiknya,

terlebih
barulah

dahulu
pada

dijelaskan
ayat

terakhir

sifat

dan

ditentukan

keharamannya. Tanpa mengetahui asbabun nuzul dan kronologi
turunnya ayat-ayat tersebut, seseorang tidak akan mengetahui
hikmah dan keagungan rahmat Allah dalam menetapkan syari’at.38
Kedua, mengatahui asbabun nuzul merupakan cara yang
terbaik untuk mengetahui makna al-Qur’an dan menyingkap yang
tersembunyi dalam ayat, tanpa bantuan ilmu asbabun nuzul
seseorang tidak akan mampu menafsirkan ayat tersebut. Berkaitan
dengan ini, al-Wahidiy mengeluarkan statemen “Tidak mungkin
mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan penjelasan
turunnya”. Mengetahui sebab turun ayat membantu dalam
memahami sebuah ayat, pengetahuan tentang sebab mewariskan
pengetahuan tentang musabab, tulis Ibnu Taimiyah. Ibnu Daqiq al’Id mengatakan “penjelasan asbabun nuzul adalah cara yang tepat
untuk memahami makna-makna al-Qur’an”39.

38
39

Ibid.,h. 26
Manna’ al-Qaththan., op cit., h. 80
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Ketiga, asbabun nuzul dapat menjelaskan tentang siapa ayat
itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak dapat diterapkan kepada
orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan.
Keempat, apabila redaksi ayat bersifat umum, kemudian
datang dalil yang mengkhususkannya, maka mengetahui asbabun
nuzul membatasi pengkhususan itu kepada selain gambaran sebab.

C. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan asbabun nuzul adalah adanya suatu peristiwa atau pertanyaan
yang mendahului turunnya suatu ayat, sebagai penjelasan terhadap
status hukum peristiwa itu atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan.
Pada dasarnya asbabun nuzul adalah peristiwa masa lalu yang terjadi
pada saat turunnya al-Qur’an, maka sudah pasti untuk mengetahuinya
harus berdasarkan riwayat dari orang-orang yang menyaksikan atau
mendengar peristiwa itu, yaitu para sahabat atau tabi’in yang belajar
langsung dari pada sahabat.
Selanjutnya untuk memastikan apakah suatu riwayat itu
menjelaskan tentang asbabun nuzul atau tidak, harus dilihat dari cara
pengungkapannya. Dari sini kemudian ulama ilmu-ilmu al-Qur’an
membagi ungkapan-ungkapan itu kedalam dua kategori; sharih (jelas)
dan ghairu sharih (tidak jelas). Apabila riwayat itu menggunakan
ungkapan sharih, maka jelas lah riwayat itu merupakan asbabun nuzul
ayat. Tetapi jika ungkapan yang dipakai adalah ghairu sharih, maka
maknanya mengandung dua kemungkinan; asbabun nuzul atau
menjelaskan hukum peristiwa.
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Kajian asbabun nuzul memberikan kontribusi yang sangat besar
dalam membantu seseorang memahami dan menafsirkan al-Qur’an.
Ilmu ini membuka makna yang terkandung di dalam ayat serta
menjelaskan hubungan antara teks (baca:al-Qur’an) dan realitas.
Dengan ilmu ini seorang mufasir dapat mengetahui hikmah dibalik
tahapan-tahapan penetapan hukum Islam. Tanpa memahami peristiwa
asbabun nuzul ayat, seorang “sangat” dikhawatirkan tersalah dan keliru
terhadap sebuah ayat sebagaimana yang dipahami oleh sebagian
masyarakat kita.
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