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BAB II

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Kelahiran Wahbah az-Zuhaili dan Nasabnya.

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20

yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh  fiqh yang

telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20.16 Prof. Dr. Wahbah

Az-Zuhaili. Dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair ‘Athiyah,

salah satu arah menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau

bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah, ia dilahirkan oleh seorang wanita

pilihan Allah SWT yang menjadi ibunya bernama Hj. Fatimah binti

Musthafa Sa’dah.17

Sedangkan ayahnya adalah H.Musthafa Az-Zuhaili yang merupakan

seorang yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an,

orang yang biasa saja, bukan dari kalangan ilmuan, ulama, ataupun

cendikiawan akan tetapi ayah beliau adalah seorang petani.18

Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh

di dunia.Tokoh berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa

dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Syeikh Wahbah Az-

16 Mohd Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili : Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal
Abadini, http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html. Diakses pada 10
Oktober 2015

17Ramli Abdul Wahid, http://ramlliaw.wordpress.com.syekh-wahbah-az-suhaili-ulama-
fikih-kontemporer/.html. Diakses pada10 Oktober 2015

18TetehUlly,“TafsirKontemporer”, http://tehuli.blogspot.com.archive.html Diakses pada10
Oktober 2015.
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Zuhaili meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan

membaca.19

Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih

kontemporer dipanggil Allah Subhanahu Wata’ala. Kabar ini rupanya cepat

menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beliau

meninggal pada malam Sabtu, 8 Agustus, di usia 83 tahun. Berita kewafatan

Al-Syeikh Dr Wahbah Az-Zuhaili mendukacitakan umat Islam. Suatu

kehilangan besar kehilangan besar. Sumbangan ilmunya kepada umat di

zaman kini amatlah bermakna.Beliau guru kita semua.Semoga Allah

menerima segala sumbangan dan jasanya kepada agama dan umat ini.20

B. Pendidikan, Guru, dan Murid Wahbah az-Zuhaili.

Sebagai seorang ayah yang taat beribadah menjalankan tuntunan

agama, meskipun Musthafa Az-Zuhaili (ayah Wahbah Az-Zuhaili) hanya

seorang petani, dia senantiasa mendorong putranya (Wahbah Az-Zuhaili)

senantiasa untuk menuntut ilmu. Wahbah Az-Zuhaili mulai dari kecil belajar

Al-Qur’an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Dan Tsanawiyah di

Damaskus pada umur remaja yakni 14 tahun yaitun pada tahun 1946

Masehi.21 Ia sangat suka belajar, terbukti setelah ia menamatkan sekolahnya

pada tingkat Tsanawiyah, ia tidak lantas puas, lalu ia melanjutkan

19Fimadani, ”Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili”, http://www.fimadani.com.mengenang-
syaikh-wahbah-az-zuhaili.html. Diakses pada 10 Oktober 2015.

20Hidayatullah,”UlamaKontemporer”,http://www.hidayatullah.com.berita.internasional.read
.ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html. Diakses pada 10 Oktober 2015.

21Denchiel, ”Kajian Tokoh”, http://denchiel78.blogspot.com.biografi-singkat-wahbah-
zuhaili.html.  Diakses pada 12 Oktober 2015.
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pendidikannya di Kulliyyah Syar’iyyah Damaskus dan tamat pada tahun

1952 m. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke kairo. Ia mengikuti

beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari’ah dan Fakultas

Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas

‘Ain Syam.22

Ia memperoleh ijazah sarjana Syari’ah di Al-Azhar dan memperoleh

ijazah Takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hokum di Universitas

‘Ain Syam pada tahun 1957 M, Magister Syari’ah dari Fakultas Hukum

Universitas Kairo pada tahun 1959 M, dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu

catatan penting bahwa, Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki rengking

teratas pada semua jenjang pendidikannya, menurutnya, rahasia

kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni

pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar.

Motto hidupnya adalah:

سرانالنجاةفىالحیاةالصیلةللھعزباوجل

Artinya: “Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah
membaikkan hubungan dengan Allah ‘Azza wa Jalla.”23

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian

diteruskan  ke tingkat  pasca serjana di Universitas  Kairo yang ditempuh

selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “al-

22Ramli Abdul Wahid, http://ramlliaw.wordpress.com.syekh-wahbah-az-suhaili-ulama-
fikih-kontemporer..html. Diakses pada10 Oktober 2015.

23Hidayatullah,”UlamaKontemporer”,http://www.hidayatullah.com.berita.internasional.read
.ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html. Diakses pada 10 Oktober 2015
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Zira’i fi al- Siyasah al-Syar’iyyah wa al- Fiqh al-Islam”, dan merasa belum

puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang

diselesaikannya pada tahun 1963 dengan disertasi “Atsar al- Harb fi al-Fiqh

al-Islami” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.24

Tahun 1963 M, beliau di angkat sebagai dosen di Fakultas Syari’ah

Universitas Damaskus, dan kemudian menjadi Wakil Dekan di Universitas

tersebut. Pada tahun 1967-1970 M. Beliau di angkat sebagai Dekan dan

Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahibuhu di Fakultas yang sama. Setiap

hari beliau mengabdikan diri dalam bidang ilmu yang digelutinya dalam

kurun waktu 16 jam, dan ditempuh selama lebih dari tujuh tahun, sehingga

beliau dikenal pakar dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Masih banyak lagi

profesi beliau dalam bidang syari’ah yang digelutinya, diantaranya: sebagai

kepala pengawas studi syari’ah lembaga perbankan Islam dan salah satu

anggota majelis Syari’ah Bank Islam.

Sebagai anggota lembaga-lembaga fiqh diberbagai Negara, seperti di

Makkah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerika.Sebagai pimpinan bidang

syari’ah dan hukum Islam di Universitas Uni Emirat Arab selama empat

tahun.Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan

salah satu lembaga Ahlul Bait pada bidang penelitian peradaban Islam di

Urdun. Sebagai pembimbing para kandidat master dan doctor di Universitas

Damaskus dan Universitas Imam al-Auza’I di Lebanon, dan sebagai

24Denchiel,”KajianTokoh”,http://denchiel78.blogspot.com.biografi-singkat-wahbah-
zuhaili.html. Diakses pada12 Oktober 2015.
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pembimbing dan penguji lebih dari tujuh puluh tesis dan disertasi di

berbagai kota, seperti Bairut, Damaskus dan Khurtum.

Beliau adalah pencetus kurikulum studi Fakultas Syari’ah Ialamiyah di

Universitas Damaskus, dan Syari’ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat

Arab. Pada tahun 1988 M, sebagai contributor majalah Syari’ah  dan studi

Islam di Universitas Kuwait, dan pada tahun 1999 M beliau juga ikut

berkecimpung dalam membuat metode atau perencanaan lembaga Syari’ah

di Syiria, dan masih banyak lagi jabatan , profesi dan kontribusi beliau pada

umat, agama dan Negara.25

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie,

(w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-

Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M);

ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari

Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari

Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari

Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits

dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari

Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu

Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa

Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb

25Wikipedia,http://www.zuhayli.com/biograpy.htm,&http://tazkiatunnafs.multiply.com.jour
nal.item.496&http://ar.wikipedia.org.html. diakses pada12 Oktober 2015.
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Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan

Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan

buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan

buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi

Inkhitat al-Muslimin.26

C. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Zuhaili banyak menulis buku, artikel dalam berbagai ilmu

keIslaman.Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur

dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah.Satu usaha yang

jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini seolah-olah ia merupakan as-

Suyuti kedua (as-Suyuti al-Tsani) pada zaman ini, mengambil sampel

seorang Imam Syafi’iyyah yaitu Imam as-Suyuti.27 Diantara buku-bukunya

yang suda di cetak dan beredar di seluruh dunia, terutama diwilayah negara

Islam, khususnya di negara Indonesia, yang penulis sudah temukan antara

lain :

1. Tafsir Al-Munir.

Wahbah Az-Zuhaili pernah menyatakan, Tafsir al-Munir

bukanlah sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir.Ini tafsir

yang di tulisnya dengan dasar selektifitas yang lebih shahih,

26Ahmad bin hanbal, ,https://ahmadbinhanbal.wordpress.com.tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-
wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html. diakses pada tanggal 12 Oktober 2015.

27Wikipediai,http://www.zuhayli.com/biograpy.htm,&http://tazkiatunnafs.multiply.com.jour
nal.item.496&http://ar.wikipedia.org.html. diakses pada 12 Oktober 2015.
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bermanfaat dan mendekati ruh (inti sari) Al-Qur’an, baik dari tafsir

klasik maupun modern dan tafsir bi al-Matsur ataupun bi al-Ra’yi.Di

dalamnya juga diupayakan menghindari perbedaan teori atau

pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.28

Sumber tafsirnya merupakan gabungan corak tafsir bi al-

Ma’tsur dan bi al-ra’yi, uslub, pemikiran, topiknya bersifat kekinian,

redaksinya mudah, ungkapannya jelas, pendekatan makna dan

akidahnya untuk komsumsi generasi modern, disertai dengan teori-

teori ilmiah yang konsisten dan benar.

Tujuan Wahbah Az-Zuhaili adalah berusaha untuk

menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa

kini, yang menarik sebagaimana yang disampaikan dalam

muqaddimah kitabnya.Wahbah juga berupaya menjawab kritik banyak

pihak yang menganggap tafsir klasik tidak mampu memberi solusi

terhadap problematika kontemporer, di saat mufassir kontemporer

banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap Al-Qur’an

dengan dalih pembaharuan.29

Adapun metode tafsirnya, pada awal setiap surat, mufassir

menjelaskan keistimewaan, keutamaan dan cakupan surat, sejumlah

tempat-tempat yang dipaparkan oleh surat dan menggambarkan secara

28Teteh Ully,“Tafsir Kontemporer”, http://tehuli.blogspot.com.archive.html. Diakses pada
10 Oktober 2015

29Denchiel,”KajianTokoh”,http://denchiel78.blogspot.com.biografi-singkat-wahbah-
zuhaili.html. Diakses pada12 Oktober 2015.
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global tentang surat tersebut. Dia memberikan sejumlah ayat yang

serasi yang membentuk satu topic, kemudian menjadikan bagi

kesatuan topik ini menjadi sebuah penafsiran yang memiliki tiga segi

sekaligus yaitu :

a. Segi bahasa, Wahbah berusaha menjelaskan mufradat (kosa

kata) Al-Qur’an dan segi-segi yang amat penting seperti,

balaghah dan I’rab yang mencakup ilmu Al-Nahwu dan Al-

Sharaf.

b. Segi penjelasan dan penafsiran. Dalam hal ini, dia

menyampaikan gambaran yang menyeluruh dari ayat-ayat Al-

Qur’an, sambil menunjuk pada makna yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadits shahih.

c. Pemahaman terhadap kehidupan dan hukum. Dalam hal ini dia

menampakkan ayat-ayat yang disampaikan dengan sesuatu yang

terkait dengan masalah-masalah kehidupan untuk di kerjakan

dan dilaksanakan.

Kitab ini selesai disusun pada hari senin bertepatan pada tanggal

13 Zulqa’dah 1408 H / 27 juni 1988 M. Dan pada saat itu beliau telah

berumur 56 tahun.Penyusun kitab ini penuh dengan perjuangan yakni

meninggalkan keluarga beberapa tahun lamanya.Beliau mulai

menyusun kitab ini pada tahun 1962.30

30 Wahbah  Az-Zuhaili, tafsir Al-munir fi Al-‘Aqidah wa Al-Syar’iyyah wa Al-Manhaj,juz
30,(Beirut:Dar al-Fikr, 1998), h. 484.
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2. Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu.

Pembahasan kita ini menekankan kepada metode perbandingan

antara pendapat-pendapat imam madzhab yang empat (Hanafi,

Maliki, Syafi’I, Hanbali) dan tidak terfokus kedapa satu madzhab

tertentu.Penulis (Wahbah Az-Zuhaili) berusaha untuk merujuk

langsung kepada kitab-kitab utama dalam masing-masing madzhab

tersebut.Kitab ini juga memperhatikan hadits yang dijadikan dalil.

Oleh sebab itu, Hadits yang dijadikan dalil oleh Fuqaha akan di

takhrij dan di tahqiq.

Dari segi pembahasan hukum, kitab ini membahas perbedaan-

perbedan  hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan

membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan

madzhab lain. Kemudian penulis akan menyebutkan pendapat yang

rajah terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar

kepada hadits dhai’if, atau  disaat satu pendapat mempunyai potensi

lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewahan dalam hal

mencakup materi-materi fiqh dengan disertai penyimpulan hukum

(Istinbath al-Ahkam) dari sumber hukum-hukum Islam (Al-Qur’an

dan Al-Hadits).Ia juga menggunakan redaksi bahasa yang mudah
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difahami, rangkaian kalimatnya sederhana, dan sistematikanya sesuai

dengan pemahaman kontemporer.31

3. Ushul Al-Fiqh Al-Islamy.

Kitab ini terdiri dari dua jilid yang diterbitkan pertamakali oleh

Dar al-Fikr, Damaskus, bertepatan pada tahun 1406H/1986M.Kitab

ini merupakan pengembangan dari kitab Al-Wasith fi Ushul Fiqh

Islamy yakni buku wajib sesuai dengan kurikulum Fakultas Syari’ah

Universitas Damaskus.Karyanya ini (Al-Wasith fi Ushul Fiqh) hanya

membahas sebagian permasalahan Ushul Fiqh, maka oleh karena itu,

dikembangkan menjadi Ushul Fiqh lengkap dengan judul “Ushul Al-

Fiqh Al-Islamy”.32

Kitab ini juga secara sistematis menampilkan setiap pendapat

berikut argumentasi dasarnya, baik dari Al-Qur’an, Al-Hadits, ijma’

atau hipotesa rasional.Selanjutnya dari beragam tampilan argumentasi

tersebut, dia mengambil sikap secara mandiri dengan menuturkan

sebuah preferensi (tarjih) dari hasil analisisnya, yang walau

bagaimanapun, tentu saja terkadang tidak lepas dari subyektifitas.33

Pembahasan dalam kitab ini meliputi pendahuluan dan terdapat

delapan bab. Adapun pendahuluan meliputi : ta’rif (pengertian) ushul

31 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu,juz 1,(Beirut: Dar al-Firk, 1997),
Cet, ke-4, h. 23.

32 Dahlan, Abdul Aziz,Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve),,
Cet, ke-1, h. 1890.

33 Lajnah Bahtsul Masail “Wahbah Al-Zuhaili dan Ushul Fiqh Al-
Islaminya”,http://lbm.lirboyo.net/wahbah-al-zuhaili-dan-ushul-al-fiqh-al-islami-nya/.html.Diakses
pada 12 Oktober 2015.
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fikih, penjelasan objek ushul fikih, dan tujuan mempelajari ushul

fikih. Sedangkan inti pembahasanya terdapat delapan bab yakni:34

a. Bab pertama tentang hukum-hukum syari’ah (al-Ahkam al-

Syar’iyyah) yang terdiri dari 4 pasal yaitu : Al-Qur’an, Hadits,

Ijma’, dan Qiyas

b. Bab kedua tentang metode penggalian hukum (Istinbath al-

Ahkam) dari nash, yang terdiri dari 2 pasal yaitu : Al-Qur’an

dan Hadits.

c. Bab ketiga tentang sumber hukum-hukum syari’at (mashadir

al-Ahkam al-Syar’iyyah) yang terdiri dari 2 pasal yaitu :

Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i

d. Bab keempat tentang Naskh yaitu : Menukar, mengangkat, atau

mengganti Hukum Syara’ dengan mendatangkan dalil yang

baru atau yang lebih tinggi.

e. Bab kelima tentang ‘illat-‘illat nash (Ta’lil al-Nash).

f. Bab keenam tentang tujuan umum syari’ah (Maqashid as-

Syar’iyyah al-‘Ammah).

g. Bab ketujuh tentang Ijtihad dan Taqlid.

h. Bab kedelapan tentang pertentangan pendapat dan prefensi di

antara dua dalil (Al-Ta’arudh wa al-Tarjih baina al-Adillah)

Dan masih banyak lagi karyanya yang tidak mungkin bagi penulis

untuk mendiskripsikannya dalam penulisan penelitian yang singkat ini. Baik

34Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islamy,juz 1, (Damsyiq:Dar Al-Fikr, 2005), cet ke-
3, , h. 23.
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yang sudah tersebar di Indonesia atau yang belum sama sekali, seperti

:Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasat Muqaranat, dar al-Fikr,

Damaskus, 1963. Al- Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universitas Damaskus,

1966.Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabat al-Hadits, Damaskus,

1967.Nazariat ad-Darurat asy-Syar’iyyat, Maktabat al-Faribi, Damaskus,

1969.Nazariat ad-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.Al-Ushul al-Ammat

li Wahdat ad-Din al-Haq, Maktabat al-Abassiyat, Damaskus, 1972.Al-

Alaqat al-Dawliat fi al-Islam, Muassasat al-Risalat, Beirut, 1981.Al-Fiqh al-

Islam Wa Adillatuhu, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984. Ushul al-Fiqh

al-Islami (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.Juhud Taqnin al-Fiqh al-

Islami, Muassasat al-Risalat, Beirut, 1987.Fiqh al-Mawaris fi as-Syari’at al-

Islamiat, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh

al-Islam, Dar al-Fikr, Damaskus,1987. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan,

Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.Al-Tafsir al-

Munir fi al-Aqidat wa al-Syari’at wa al-Manhaj,(16 Jilid), Dar-Fikr,

Damaskus, 1991. Al-Qisah al-Qur’aniyah Hidayat wa Bayan, Dar Khair,

Damaskus, 1992. Al-Qur’an al-Karim al-Bunyatuh at-Tasyri’iyyat aw

Khasa’isuh al-Hadariat, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.Al-Rukhsat as-

Syari’at Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.

Khasa’is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi,

Damaskus, 1995.Al-Ulum as-Syari’at Bayn al-Wahdat wa al-Istiqlal, Dar

al-Maktabi, Damaskus, 1996. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-

Musytarikat Bayn as-Sunnat wa al-Syiat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
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Al-Islam wa Tahaduyyat al-‘Asr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996. Al-

Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah Inda as-Sunnat wa al-Syiat, Dar al-

Maktabi, 1996. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damaskus,

1997.Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997. Bay al-Asham,

Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.Al-Sunnat al-Nabawiyayat, Dar al-

Maktabi, Damaskus, 1997. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi,

Damaskus, 1998.Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi,

1998.Az-Zira’I fi as-Siyasat as-Syar’iyyat wa al-fiqh al-Islami, Dar al-

Maktabi, Damaskus, 1999. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damaskus,

2000.Tatbiq al-Syari’at al-Islamiat, Dar al-Maktabi, Damaskus,

2000.Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.Ath-Thaqafat

al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.35

35Denchiel,”KajianTokoh”,Diaksespada12Oktober2015darihttp://denchiel78.blogspot.com/
2010/10/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html.


