
 

 

ABSTRAK 
 

 

Dedi Mizwar: 1141030042 judul konsep Hijrah Menurut Wahbah Zuhaili dalam 

Tafsir al Munir. 

 

 Penelitian ini bertolak dari latar belakang bahwa salah satu dari permasalahan yakni 

Umat Isalam khususnya pada masa sekarang ini banyak beranggapan bahwa hijrah adalah 

sesuatu perpindahan fisik saja padahal hijrah dari segi Batiniah sangatlah penting. Oleh 

karenanya penulis mengkaji hijrah dari segi spritual atau batiniah dengan menggunakan Tafsir al 

Munir karya Wahbah Zuhaili Era Modern ini. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan 

hijrah, untuk mengetahui konsep hijrah menurut Wahbah Zuhaili disertai efektivitas proses 

hijrah, faktor pendorong seorang berhijrah dan motivasi untuk berhijrah yang lebih cocok di Era 

sekarang ini. 

Metode penelitian ini memfokuskan pada library research Penelitian ini menampilkan 

Tafsir al Munir atau karya Wahbah Zuhaili pada Era Modern yang telah berkembang pesat pada 

sekarang ini dengan menggunakan sumber tafsîr bi al-matsûr dan Tafsir bi al-ra’yi. Metode 

Tahlili, dan bercorak al-Ijtimā’i  yang bernuansa Fiqh. 

Dalam pembahasannya yakni konsep Hijrah Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al 

Munir. Penulis mendeskripsikan dengan cara memaparkan, menghimpun dan menyusun secara 

sistematis serta dalam pemaparannya penulis membagi beberapa sub cabang pembahasan dalam 

per-ayatnya yang menunjukan makna hijrah, diantaranya i’rab, balaghah, mufradat, asbaban-

nuzul, persesuaian ayat dan penafsiran menurut Wahbah Zuhaili. Sehingga dari pemaparan 

penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan tentang hijrah 

mempunyai makna secara umum yakni  hijrah secara fisik dan  hijrah secara batiniah. 

Hijrah secara batiniah yang penulis bahas dengan menggunakan Tafsir al Munir dengan 

hasil kesimpulan penulis yakni “dari kegelapan menuju cahaya Ilahi”. Kendatipun demikian 

Allah swt telah memberikan fasilitas yakni dengan berupa Insting, Akal dan alquran sebagai 

pedoman Ummat Islam, Menurut Wahbah Zuhaili bahwasanya  Umat Islam ada yang berhijrah 

di jalan Allah swt adapun yang tidak berhijrah. Dan penyebab orang yang tidak berhijrah dijalan 

Allah swt kata Wahbah Zuhaili dikarna Ummat Islam itu sendiri yang tidak mau mengambil 

fasilitas yang telah Allah berikan kepada Ummat Islam. sehingga orang-orang ini tersesat di 

dalam kegelapan dan susah untuk menerima kebenaran. 
 


