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BAB II 

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILI 

  

A. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhailiy 

Namanya adalah Wahbah al-Zuhailiy dilahirkan pada tahun 1932 M, 

bertempat di daerah Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus 

Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari 

Musthafa al-Zuhailiy. Beliau adalah seorang petani yang sederhana dan 

terkenal dalam keshalihannya.
14

 Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah 

binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan wanita 

ahli ibadah serta teguh dalam menjalankan perintah agama. Wahbah al- 

Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang 

tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-

mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau 

adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh 

lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad 

abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul 

Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.
15 

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan 

masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun 

ketawadhu’annya, di samping juga memiliki pembawaan yang 
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sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam 

pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran 

yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional. 

 

B. Pendidikan   

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil 

Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Ketika menginjak 

usia tujuh tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah 

ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang 

pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan 

menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang 

merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu 

Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, hingga beliau meraih gelar 

sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, beliau melanjutkan studi 

doktornya, dan beliau memperdalam keilmuannya di sebuah Universitas yang 

terkenal di Mesir yakni yang biasa disebut dengan Universitas al-Azhar 

Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan 

disertasinya yang berjudul Atsar al-Harb fī al- Fiqh al-Islāmi.
16

 

 

C. Guru-Guru dan Murid-Muridnya 

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian 

memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya 

peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarianya. 
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Demiakian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhailli, penguasaan beliau 

terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang 

beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu 

di bidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib 

al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru 

dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan 

ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan 

mempelajari Fiqih Syafi’i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). 

Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushul fiqih dan Mustalahul 

Hadits berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-

Fayumi (w. 1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur’an seperti 

Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah 

dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti 

nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab.
17

 

Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat 

beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-

Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan 

Balaghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, 

Ali Sa’suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan 

Akhlaq beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan 

Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya 
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yang tidak tercantumakan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta 

ilmu modren lainnya. 

Dari beberapa guru beliau di atas, masih banyak lagi guru-guru 

beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul 

Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang 

ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi’i beliau 

juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M ), Muhammad 

Hafiz Ghanim, dan Muhammad ‘Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. 

Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan 

Musthafa ‘Abdul Khaliq beserta anaknya ‘Abdul Ghani Usman 

Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi’i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang 

ilmu Fiqh Perbandigan beliau berguru dengan Abu Zahrah, ‘Ali Khafif, 

Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, 

dan Farj al-Sanhuri.
18

 Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau 

yang tidak disebutkan lagi. 

Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya 

menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan 

beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, 

dengan berbagai metode dan kesempaatan yang beliau lakukan, yakni 

melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis 

ta’lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan 

beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah 
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Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, ‘Abdul al-Satar 

Abu Ghadah, ‘Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan 

termasukalah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih 

banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas 

Syari’ah dan perguruan tinggi lainnya.
19

 

 

D. Karya-karyanya 

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan 

kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan 

dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatnnya pada sektor 

kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki 

perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan 

dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, 

meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqih akan 

tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma 

masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam 

menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah 

buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan 

maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.
20

 Dan adapun karya-karya 

beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut: 

1. Atsar al-harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah, Dār al-

Fikr,Damaskus,1963 
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2. al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh, Universitas Damaskus,1966 

3. al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus,1967 

4. Nazāriat al-Darūrāt al-Syar‟iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus,1969 

5. Nazāriat al-Damān, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970 

6. al-Usūl al-„Ᾱmmah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, 

Damaskus, 1972 

7. al-Alaqāt al-Dawliah fī al-Islām, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981 

8. al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, (8 Jilid ), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984 

9. Ushūl al-Fiqh al-Islāmi (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986 

10. Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987 

11. Fiqh al-Mawāris fi al-Shari‟ah al-Islāmiah, Dār al-Fikr, Damaskus,1987 

12. al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987 

13. al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān, Persatuan Dakwah Islam AntarBangsa, 

Tripoli, Libya, 1990 

14. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari‟ah wa al-Manhaj, (16Jilid), 

Dār al-Fikr, Damaskus, 1991 

15. al-Qisah al-Qur‟āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992 

16. al-Qur‟ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri‟iyyah aw Khasāisuh                   

al-Hasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993 

17. al-Ruẖsah al-Syari‟ah-Aẖkāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-

Khair,Damaskus, 1994 

18. Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām, Dār al-

Maktabi,Damaskus, 1995 
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19. al-Ulūm al-Syari‟ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabi, 

Damaskus, 1996 

20. al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunahwa         

al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996. 

21. al-Islām wa Tahadiyyah al-„Asr, Dār al-Maktabi, Damaskus,1996 

22. Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi, Dār al-Maktabi, 

Damaskus,1996 

23. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dār         

al-Maktabi, Damaskus, 1996 

24. al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997 

25. al-Urūf wa al-Adah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997 

26. Bay al-Asam, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997 

27. al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997 

28. Idārah al-Waqaf al-Kahiri, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998 

29. al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 

1998 

30. Taghyir al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000 

31. Tatbiq al-Syari‟ah al-Islāmiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000 

32. al-Zirā‟i fi al-Siyāsah al-Syar‟iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Maktabi, 

Damaskus, 1999 

33. Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus,2000 

34. al-Taqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000 
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35. Manhāj al-Da‟wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, 

Damaskus, 2000 

36. al-Qayyim al-Insāniah fi al-Qur‟ān al-Karim, Dār al-Maktabi, 

Damaskus, 2000 

37. Haq al-Hurriah fi al-„Alām, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000 

38. al-Insān fi al-Qur‟ān, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001 

39. al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniah, Dār al-Maktabi, 

Damaskus, 2001 

40. Usūl al-Fiqh al-Hanafi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.
21

 

 

E. Metode Istinbath 

Menurut Wahbah al-Zuhaili ada lima macam hak anak terhadap orang 

tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak radla (menyusui), hak hadhanah 

(pemeliharaan), hak walayah (perwalian) dan hak nafkah. Dengan 

terpenuhinya lima macam kebutuhan ini maka orang tua dapat menciptakan 

generasi cemerlang, berpendidikan, serta memliki sifat mandiri. 

Salah satu hak-hak anak yang disebutkan dalam Hukum Islam adalah 

hak untuk mengetahui nasab. Hak mengetahui nasab merupakan salah satu hak 

yang paling penting bagi kehidupan seorang anak. Karena dengan adanya hak 

ini, seorang anak bisa mendapatkan hak-hak yang lainnya dari kedua orang 

tuanya terutama bapak. 

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa nasab dapat didefinisikan 

sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan 
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kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah dan pertimbangan bahwa yang satu 

adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari 

ayahnya, dan seorang ayah adaalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian 

orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian 

darah. Beliau juga mengatakan nasab juga berarti suatu pondasi yang kuat 

dalam membangun keluarga yang kokoh, di dalamnya terikat sebuah ikatan 

darah yang kuat, kesatuan benih dan keturunan. 

Adapun pendapat beliau tentang pernikahan sedarah adalah haram 

hukumnya bagi orang yang mengetahui tentang hubungan sedarah tersebut 

baik melalui hubungan nasab, sesusuan maupun semenda. Jika memang belum 

mengetahui adanya hubungan darah dari pernikahan yang telah dilaksanakan 

oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak 

sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. 

Apabila telah terjadi persetubuhan maka tidak di pandang sebagai perzinahan 

akan tetapi di pandang sebagai wathi subhat, yaitu berjima’ yang tidak disifati 

dengan kebolehan dan keharaman, misalnya seorang laki-laki menyangka 

bahwa perempuan lain adalah istrinya lalu ia menjima’nya dan para ulama 

berbeda pendapat tentang hukumnya.  Kemudian anak yang dilahirkan dari 

pernikahan tersebut adalah anak yang sah, dimana pertalian nasab dan waris 

tetap berkaitan dengan ayahnya.
22

 

Adapun alasan beliau berpendapat demikian karena seoarang ayah 

mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat, memberikan pendidikan yang 
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terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan apalagi dalam bidang ilmu agama. 

Seorang ayah yang baik adalah ayah yang mampu menjadikan anaknya sebagai 

anak yang sholeh dan sholehah artinya anak yang selalu berbakti kepada kedua 

orang tuanya dan senantiasa mentaati dan mematuhi segala perintah-perintah 

Allah dan para Rasul serta menjauhi segala larangan-larangannya. Makanya 

pendidikan pertama yang harus ditanamkan sejak dini pada diri seorang anak 

adalah tauhid yaitu dengan mengesakan Allah dalam hal apapun. Bukan hanya 

itu seorang ayah juga harus memberi nafkah kepada anak-anaknya 

sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

...                   ... 

Artinya: “....Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah dan 

pakain mereka (anak dan istri) dengan cara yang patut.....”
23

. (Qs. al-

Baqarah: 233). 
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