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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul:“Studi Komperatif Antara Yusuf Qardhawi dan 

Rasyid Ridha Mengenai Pendistribusian Zakat Terhadap Asnaf Fisabilillah” 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai pendistribusian zakat 

terhadap asnaf fisabilillah?; (2) Bagaimana dalil yang dipergunakan untuk 

mengistinbath hukum pendistribusian zakat terhadap asnaf fisabilillah?; (3) 

Bagaimana analisis terhadap pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha 

mengenai hukum pendistribusian zakat kepada asnaf fisabilillah? 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-

Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai pendistribusian zakat terhadap asnaf 

fisabilillah; (2) Untuk mengetahui dalil yang dipergunakan untuk mengistinbath 

hukum pendistribusian zakat terhadap asnaf fisabilillah; (3) Untuk menganalisis 

terhadap pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Rasyid Ridha mengenai hukum 

pendistribusian zakat kepada asnaf fisabilillah 

Jenis Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (library research) yaitu 

dengan mengambil  dan membaca serta menelaah literature -literatur yang  

berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan 

pokok yang diambil dari kitab karangan Yusuf Qardhawi (Fiqh Fiqh al-Zakat, 

Terj. Salman Harun dkk, Perjalanan Hidupku. I, terj. Cecep Taufikurrahman dan 

Rasyid Ridha (Tafsir al-Qur`an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar. Bahan 

Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan  

penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab 

atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Menurut Rasyid 

Ridha bahwa pendistribusian zakat asnaf fisabilillah yang paling utama adalah 

mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala 

tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam untuk menengakkan kalimah 

Allah. Harta zakat sabilillah untuk zaman sekarang yang terpenting adalah 

mempersiapkan dakwah Islam dan mengirim mereka ke negeri orang-orang-kafir 

untuk berdakwah dan mencukupi kebutuhan hidupnya  sebagaimana orang-orang 

kafir menyebarkan agama mereka dengan mengirim para da`inya. Menurut Yusuf 

Qardhawi bahwa pendistribusian zakat asnaf fisabilillah yang paling utama adalah 

mendirikan madrasah berdasarkan ajaran islam yang murni. Ini dapat dilihat 

dalam bukunya hukum zakat yang mengatakan bahwa: 

”Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah 

yang berdasarkan ajaran islam yang murni, mendidik anak-anak kaum muslimin 

dan memeliharanya dari pecangkokan kehancuran fikiran dah ahlak”. 

Metode yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardawi dan Rashid Ridha yaitu 

sama-sama menggunakan Istihsan dengan cara Qiyas. 


