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AQIQAH 
 

 

Seorang anak yang terlahir kedunia ini tergadaikan dengan 

„aqiqahnya. Diriwayatkan dari Samurah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ى َا ْل َا ُغى ى َا ُغلَا َّس ى َا ُغ ْل َا ُغ ى الَّس  ِب ِب ى َا ْل َا ى َا ْل ُغ ى ُغ ْل َا ُغ ى ِب َا ِب ْل َا ِب ِب ى ُغ ْل َا َا ٌن  . َااْل ُغ َا ُغ

 

“Setiap anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; ia disembelih pada hari 

ketujuh (dari kelahirannya), dicukur, dan diberi nama.” 

 (HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, Abu Dawud : 2837, Ibnu Majah : 3165) 

 

Atha‟ dan Imam Ahmad n berpendapat bahwa maksud tergadai ialah 

terhalang untuk memberikan syafa‟at kepada kedua orang tuanya, jika ia 

meninggal diwaktu masih kecil, namum belum di‟aqiqahi. 

 

„Aqiqah juga disyari‟atkan pada umat-umat terdahulu. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, sesungguhnya Nabi a 

bersabda; 

 

ىفَا َا َّس ْل ى ى اْلجَا  ِب َاةِب ى َا ِب ى َا ِب ُّ َلَا ى َا ى اْل ُغ َا ِب ى َا ِب ى َا ِب ُّ دَا ى اْل َا ُغ ْل نَّس ى اْل ُغ َا ِبىإِب ى َا ِب
ى ىشَا اًةىشَا  َا ْل ِب ى اْلجَا  ِب َاةِب ىى. َا َا ِب

 

“Sesungguhnya orang-orang yahudi meng‟aqiqahi anak-anak laki-laki 

tetapi tidak meng‟aqiqahi anak-anak perempuan. „Aqiqahilah anak laki-

laki 2(dua) ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.”  

(HR. Baihaqi Juz 9 : 19065)  
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DEFINISI ’AQIQAH 

 

 

‟Aqiqah adalah hewan yang disembelih kerena kelahiran anak 

sebagai rasa syukur kepada Allah q dengan niat dan syarat-syarat 

tertentu. 

 

HUKUM ’AQIQAH 

 

 

Hukum ‟aqiqah adalah Sunnah Muakkadah, ini adalah pendapat 

mayoritas ulama‟ dari kalangan sahabat, tabi‟in, dan para ahli fiqih. Ini 

juga merupakan pendapat para ulama‟ penganut madzhab Syafi‟i, 

Maliki, dan merupakan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali. 

Diantara dalil yang menunjukkan diperintahkannya ‟aqiqah adalah 

hadits dari Salman bin ‟Amir y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َاذَاى ى ْلْل طُغ ْل ى َا ْل ُغ ىدَا ًة ى َا َا ِب ْل أَاهْل ِب ْل ُغ ْل ى َا ْل ُغ ةٌنىفَا ى َا ِب ْل َا ى اْل ُغ َا ِب  . َا َا

 

”Seorang anak (terkait) dengan ‟aqiqah(nya). Maka tumpahkanlah 

darah (hewan ‟aqiqah) untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya.”  

(HR. Baihaqi Juz 9 : 19046) 

 

Yahya bin Sa‟id Al-Anshari t (guru Imam Malik t) berkata; 

”Aku berjumpa dengan generasi (para sahabat). Mereka tidak pernah 

meninggalkan ‟aqiqah, baik untuk anak laki-laki maupun anak 

perempuan.” 
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Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, diantaranya 

adalah sabda Rasulullah a; 

 

ى ىفَا ْل َا ْللُغ ْل ى َا ْل ُغ ى َا ْللُغ َا ى َانْل أَا َا َّس ىفَا اَا ٌن ى َا ىاَا ُغ اِب َا ى ُغ  . َا ْل

 

”Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih 

(kambing untuk anaknya), maka hendaknya ia menyembelih.”  

(HR. Abu Dawud : 2842) 

 

Imam Malik t mengatakan dalam kitabnya Al-Muwaththa‟; 

 

ى َا ْل ِب ى ْلْل ى ِب َا يَا
هِب ى ِب َا ى َا لَا ى اْل َا َا اَاكِب َّس َا ى ُغلْل َا َا ُّ ٍةى َا بَا ةُغى ِب َا جِب ى اْل َا ِب ْل َا تِب لَا اَا ْل  َا

ى ىاَامْل يْل ى َا َا ْل ِبى اَّس ِب نَا  َا َا ْل ى ِب ْل َا  ى ا َّس سُغ

 

”‟Aqiqah (hukumnya adalah) tidak wajib, akan tetapi dianjurkankan 

untuk dikerjakan. Ia merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan 

oleh manusia, menurut kami.” 

 

Imam Ahmad t sering ditanya tentang hukum ‟aqiqah apakah wajib? 

Maka beliau menjawab, ”Tidak, akan tetapi barangsiapa yang ingin 

menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih.” 
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PIHAK YANG DIBEBANI ’AQIQAH 

 

 

Pihak yang berkewajiban melakukan ‟aqiqah adalah ayah yang 

dilahirkan baginya seorang anak atau orang yang menanggung nafkah 

anak yang dilahirkan tersebut. Apabila ada pihak lain yang ingin 

meng‟aqiqahi atau membantu biaya ‟aqiqah anak tersebut sedangkan 

ayah anak tersebut masih ada, maka harus dengan seizin ayahnya. 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

ى ىفَا ْل َا ْللُغ ْل ى َا ْل ُغ ى َا ْللُغ َا ى َانْل أَا َا َّس ىفَا اَا ٌن ى َا ىاَا ُغ اِب َا ى ُغ  . َا ْل

 

”Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih 

(kambing untuk anaknya), maka hendaknya ia menyembelih.”  

(HR. Abu Dawud : 2842) 

 

Adapun dalil diperbolehkannya pihak lain yang ingin meng‟aqiqahi 

atau membantu biaya ‟aqiqah anak tersebut adalah karena Rasulullah a 

dahulu pernah meng‟aqiqahi kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain 

p. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Ibnu ‟Abbas p ia 

berkata; 

 

ى  َا
ضِب ى َا لَا ْل ِب ى َا اْل ُغ لَا ِب ى اْل َا ى َا ِب ى َا َا َّسمَا ُغى َا َا ْل ِب ِبىصَا َّس ى َّللَّس ى َّللَّس ى َا ُغ ْل ُغ  َا َّس

بْل َا ْل ِبى ى َا بْل َا ْل ِب ُغى َا َا اَا ى َا ْل ُغ َا ى ِبكَا  . َّللَّس

 

“Rasulullah a telah meng‟aqiqahkan Hasan dan Husain p (masing-

masing) dengan 2(dua) ekor kambing kibasy.” 

 (HR. Nasa’i Juz 7 : 4219) 
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SYARAT-SYARAT ’AQIQAH 

 

 

Untuk anak laki-laki ‟aqiqahnya dengan menyembelih 2(dua) ekor 

kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Ini adalah 

pendapat mayoritas ulama‟, diantaranya adalah; Ibnu ‟Abbas, dan 

‟Aisyah p. Ini juga pendapat Asy-Syafi‟i, Ahmad, Ishaq, dan Abu 

Tsaur n. Diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

ى ى اْل ُغ َا ِب ى َا ِب ى ُغ َا َّس ى َانْل مْل هُغ ى َا ْل َا ى َا َا َّسمَا ُغى َا َا ْل ِب ِبىصَا َّس ى َّللَّس ى َاَّللَّس ى َا ُغ  َا  َانَّس
كَا فِب َا َا نِبى ى ُغ ىشَا اٌنى,ىشَا  َا نِب ى اْلجَا  ِب َاةِب   َا َا ِب

 

“Bahwa Rasulullah a memerintahkan mereka agar ber‟aqiqah untuk 

bayi laki-laki (dengan) 2(dua) ekor kambing yang sepadan (umurnya) 

dan untuk anak perempuan seekor kambing.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 1513 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 1166)  

 

Catatan : 

 Usia kambing yang digunakan untuk ‟aqiqah minimal adalah 

1(satu) tahun, namun lebih utama jika usianya diatas 2(dua) tahun. 

Dari Jabir y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

لِب َّسةًةى ى ُغ َلَّس ى َا ْل َا ُغ ْل ىإِب  َلَا

“Janganlah kalian menyembelih kecuali berupa Musinnah..”  

(HR. Muslim Juz 3 : 1963) 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin t; 

 

لِب َّسةُغى قَا َا :ىى َا اْل ُغ ةُغىفَا َا ىفَا ْل ى َا َاةٌنى.ى َااثَّس ِب َا ىاَا ُغ ى َا ى َامَّس ى اْل َا َامِب  َا
  َا اثَّس ِبيى ِب
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”(Yang dimaksud dengan) musinnah adalah hewan yang telah 

mencapai usia Tsaniyah atau lebih tua dari itu. Usia Tsaniyah 

untuk kambing adalah telah genap berusia 1(satu) tahun.” 

  

 Hewan ‟aqiqah tidak boleh mengalami cacat yang dapat 

menghalangi keabsahannya, seperti; buta, sakit, pincang, dan 

kurus. Hal ini berdasarkan hadits dari Al-Barra‟ bin ‟Azib y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

هَا  ى َا َا ُغ بَا  ِب ُغ ى اْل ضُغ َا ,ى َااْل َا ْل َا ءُغ ى َا َا بَا  ِب ُغ ةُغى اْل ى,ى َا اْل َا ِب ْلضَا جَا ءُغ  َا اْل َا ْل
ى َا ْل ُغى بَا  ِب ُغ يهَا  اْل ى ُغ ْل ِب ىَلَا يْل

اُغى اَّس ِب  ْل َا
 .ى َا اْلكَالِب

 

”Hewan yang jelas kebutaannya, hewan yang jelas sakitnya, 

hewan yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang 

sehingga tidak bersumsum.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 1497, Abu Dawud : 2802,  

Ibnu Majah : 3144) 

‟Aqiqah tidak sah jika hewan ‟aqiqah memiliki 4(empat) cacat 

diatas, demikian pula cacat lain yang mirip dengan keempat cacat 

diatas atau yang lebih parah dari cacat diatas tersebut. 

 

Imam Malik t mengatakan; 

”‟Aqiqah sama kedudukannya dengan hewan yang disembelih 

pada waktu haji dan ‟Idul Adh-ha, maka tidak boleh hewannya 

buta sebelah, kurus kering, tulangnya patah, dan tidak pula yang 

sakit, daging serta kulitnya tidak boleh dijual.” 

 

 „Aqiqah diperbolehkan dengan menggunakan kambing jantan 

maupun betina. Namun yang lebih utama adalah yang jantan. 

Diriwayatkan dari Ummu Kurzin i, Rasulullah a bersabda; 
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ىذُغ ْل َا نًة  ى َاضُغ ُّ ُغمْل ىشَا اٌنىَلَا ى اْلجَا  ِب َاةِب ى َا َا ِب ىشَا  َا نِب ى اْل ُغ َا ِب ى  َا ِب ى َا ْل  ُغ َّس
نَا ثًة   .إِب

 

“‟Aqiqah untuk anak laki-laki 2(dua) ekor kambing dan anak 

perempuan 1(satu) ekor kambing. Tidak  masalah jantan maupun 

betina.” (HR. Nasa’i Juz 7 : 4218 dan Ahmad 27900.  

Hadits ini dishahihkan Syaikh Al-Albani t).  

 

 Tidak diperbolehkan ‟Aqiqah dengan selain kambing. Karena 

Nabi a mencontohkan meng‟aqiqahi kedua cucunya dengan 

kambing. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah t, ia 

berkata; 

 

ُغى ى َّللَّس  َا
ضِب ى َا ةَا ىاِب َا ئِب َا لَا ىفَا ِب ْل ٍ ىغُغ َا ًة ى َاكْل ى َا ِبيْل ى ْل ُغ ى ا َّس ْل َا ِب

بْل ِب ىاِب َا سَا نُغفِب
ى َا ْل ُغىجُغ ُغ ْل ًة ى ىقَا  َا ى َا ْل ى َا َا ْل ِب يَا

ى ُغ ِب ؤْل ِب ِب ْل َا ى اْل ُغ  َا َا اَا ى َا ْل َا ى َا ى ُغ َّس
ى ى َا َا َّسمَا ُغى َا َا ْل ِب ِبىصَا َّس ى َّللَّس ى َّللَّس ى َا ُغ ْل ُغ ى َا ىقَا  َا اَاكِب ْل َاى َا ى َّللَّس ى َا َا ذَا فَا َا  َا

أَا َا نِبى كَا فِب ى ُغ  .شَا  َا نِب

”Telah dilahirkan seorang anak laki-laki bagi ‟Abdurrahman bin 

Abu Bakar p. Lalu disampaikan kepada ‟Aisyah i, ”Wahai 

Ummul Mu‟minin, telah disembelih untuk ‟aiqahnya seekor unta.” 

Mendengar hal itu ‟Aisyah i berkata, ”Berlindunglah kepada 

Allah, sesungguhnya yang disabdakan oleh Rasulullah a adalah 

2(dua) ekor kambing yang sepadan (umurnya).”  

(HR. Baihaqi Juz 9 : 19063. Sanadnya dinilai Hasan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil)  

Berkata Ibnu Hazm t; 

”Untuk ‟aqiqah hanya boleh dilakukan dengan kambing saja dan 

tidak boleh dilakukan dengan sapi atau unta.” 
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 Apabila seorang tidak mampu melaksanakan ‟aqiqah dengan 

2(dua) ekor kambing untuk anak laki-laki, maka diperbolehkan 

ber‟aqiqah dengan seekor kambing. Ini adalah pendapat Abdullah 

bin „Umar, „Urwah bin Zubair p, dan Imam Malik t. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p; 

ى لَا ِب ى اْل َا ى َا ِب ى َا َّس ى َا َا َّسمَا ُغى َا َا ْل ِب ِبىصَا َّس ى َّللَّس ى َّللَّس ى َا ُغ ْل َا  َانَّس
بْل ًة  بْل ًة ى َا ُغى َا ْل ُغ َا ى َا ى َّللَّس يَا

ضِب ى َا لَا ْل ِب  . َا اْل ُغ

”Sesungguhnya Rasulullah a meng‟aqiqahi Hasan dan Husain 

p, (masing-masing) 1(satu) kambing.” (HR. Abu Dawud : 2841) 

Imam An-Nawawi t berkata; 

”Sunnahnya 2(dua) ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor 

kambing untuk anak perempuan. Apabila hanya 1(satu) ekor 

kambing untuk laki-laki, berarti dasar Sunnah sudah dilakukan.” 

Al-Murdawi t menyebutkan, bahwa melaksanakan ‟aqiqah 

untuk anak laki-laki dengan seekor kambing saja hukumnya sah. 

 

 Seorang diperbolehkan berhutang untuk melakukan ‟aqiqah, 

selama diperkirakan nantinya mampu untuk membayar hutang 

tersebut. Imam Ahmad t berkata; 

”Jika ia tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk biaya 

‟aqiqah, maka (jika) ia berhutang. Aku berharap semoga Allah 

mengganti hutangnya, kerena ia telah menghidupkan Sunnah 

Rasulullah a.” 

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah t mengatakan; 

”Barangsiapa yang tidak memiliki dana untuk melaksanakan 

qurban atau ‟aqiqah, silakan meminjam uang untuk 

melaksanakannya, dengan catatan (ia) memiliki kesanggupan 

untuk mengembalikan pinjaman tersebut.” 

 Apabila seorang wanita melahirkan anak kembar, maka masing-

masing anak harus di‟aqiqahi sendiri-sendiri (tidak dapat 

digabung). Ini adalah kesepakatan para ulama‟. 
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WAKTU PELAKSANAAN ’AQIQAH 

 

 

Disunnahkan menyembelih „aqiqah pada hari ketujuh dari hari 

kelahirannya. Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari keempat 

belas dari kelahiran, jika terlewatkan, maka pada hari kedua puluh satu, 

atau kapan pun. Ini adalah pendapat Hanabilah. Dari Samurah y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ى َا ْل َا ُغى ى َا ُغلَا َّس ى َا ُغ ْل َا ُغ ى الَّس  ِب ِب ى َا ْل َا ى َا ْل ُغ ى ُغ ْل َا ُغ ى ِب َا ِب ْل َا ِب ِب ى ُغ ْل َا َا ٌن  . َااْل ُغ َا ُغ

 

“Setiap anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; ia disembelih pada hari 

ketujuh (dari kelahirannya), dicukur, dan diberi nama.” 

 (HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, Abu Dawud : 2837, Ibnu Majah : 3165) 

 

Dari Buraidah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ى ِب ْل ِب ْل َاى ىى َا ِب ْل َا ى ِب اَاى َا ْل ى َا ْل َا َا ْل َا َا
ىْلِب ٍ ى َا ْل بْل ىاِبلَا ةُغى ُغ ْل َا ُغ  . َااْل َا ِب ْل َا

 

”Aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari 

kedua puluh satu.”  

(HR. Baihaqi Juz 9 : 19076. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam Shahiul Jami’ish Shaghir : 4132) 

 

Berkata Imam Tirmidzi t dalam Sunannya Juz 4 : 1522; 

“Yang diamalkan dari (hadits) ini oleh Ahli Ilmu, mereka menyukai 

meyembelih (hewan) „aqiqah untuk anak pada hari ketujuh. Jika tidak 

mampu pada hari ketujuh, maka pada keempat belas, jika tidak mampu, 

maka pada hari yang kedua puluh satu.” 
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Catatan : 

 Hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Ini adalah pendapat 

madzhab Syafi‟i dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t. Sehingga misalnya 

seorang anak lahir pada hari Ahad, maka hari ketujuhnya adalah 

hari Sabtu. 

 

 Apabila seorang melakukan ‟aqiqah sebelum atau setelahnya 

waktu-waktu yang disebutkan dalam hadits diatas, maka 

diperbolehkan. Karena penetapan pelaksanaan pada waktu-waktu 

yang dijelaskan dalam hadits adalah Sunnah (yang utama). 

Sehingga seandainya seorang menyembelihnya pada sebelum atau 

setelah hari ketujuh, maka diperbolehkan dan dianggap telah 

mencukupi ketentuan syari‟at. Ketentuan yang dijadikan pegangan 

adalah hewan ‟aqiqah yang disembelih, bukan hari hewan tersebut 

dimasak dan dimakan. Ibnul Qayyim t mengatakan; 

”Tampaknya pembatasan waktu 7(tujuh) hari adalah Sunnah. 

Seandainya ‟aqiqah dilaksanakan pada hari keempat, kedelapan, 

kesepuluh, atau setelahnya, (maka) tidak apa-apa.” 

 

 Disunnahkan menyembelih hewan ‟aqiqah sebelum mencukur 

rambut kepala bayi. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam 

hadits dari Samurah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ى ِب َا ِب  َا ِب ِبى ٍ ى ُغ ْل َا َا ٌن ىغُغ َا ى َا  ِب ِب ِبى,ى ُغلُّ ى َا ْل َا ى َا ْل ُغ ى,ى ُغ ْل َا ُغ ,ى َا ُغ ْل َا ُغ
ى. َا ُغلَا َّس 

 

“Setiap anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; ia disembelih hari 

ketujuh (dari kelahirannya), dicukur, dan diberi nama.” 

 (HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, Abu Dawud : 2837,  

Ibnu Majah : 3165) 
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 Apabila hari ketujuh kelahiran anak bertepatan dengan ‟Idul Adh-

ha, maka diperbolehkan melakukan ‟aqiqahnya anak sekaligus 

qurbannya anak. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashri, 

Muhammad bin Sirin, Qatadah, dan Hisyam. Ini juga salah satu 

riwayat Imam Ahmad t. Alasan bolehnya digabungkan adalah 

karena tercapainya tujuan dengan 1(satu) penyembelihan. Karena 

qurban anak yang telah dilahirkan disyaria‟atkan, sebagaimana 

ber‟aqiqah untuknya juga disyari‟atkan. Sehingga jika seorang 

menyembelih dengan niat ber‟aqiqah untuk anak dan berqurban 

untuk anak, maka hal itu telah memenuhi keduanya.  

 

Abu „Abdillah t berkata; 

“Jika dilangsungkan qurban untuknya (anak), maka qurban 

tersebut sudah mewakili „aqiqah.” 

 

 Tidak disyari‟atkan menyembelih hewan ‟aqiqah sebelum 

kelahiran bayi, karena penyebabnya belum ada. Hal ini disepakati 

oleh seluruh ahli fiqih. Imam An-Nawawi t mengatakan; 

”Disepakati bahwa apabila desembelih sebelum kelahiran, tidak 

dianggap sebagai ‟aqiqah, tetapi hanya sembelihan biasa.” 

 

 Disunnahkan melaksanakan ‟aqiqah untuk bayi yang meninggal 

dunia sebelum hari ketujuh dari kelahirannya. Ini adalah pendapat 

para ulama‟ penganut madzhab Syafi‟i dan pendapat yang dipilih 

oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t. Imam 

Nawawi t mengatakan; 

”Apabila bayi meninggal dunia sebelum 7(tujuh) hari dari masa 

kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk di‟aqiqahi.” 

 

 Demikian pula apabila bayi meninggal dunia setelah hari ketujuh 

dari kelahirannya dan belum di‟aqiqahi. Maka dianjurkan untuk 

melaksanakan ‟aqiqah untuk bayi tersebut. Ini adalah pendapat 

madzhab Syafi‟i dan madzhab Hambali. 
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 Batasan waktu kewajiban seorang ayah untuk meng‟aqiqahi 

anaknya adalah sampai anak tersebut baligh. Jika telah lewat usia 

baligh dan anak tersebut belum di‟aqiqahi, maka gugurlah 

kewajiban ‟aqiqah bagi ayah. Dan anak tersebut diberikan 

kebebasan melaksanakan‟aqiqah untuk dirinya sendiri. Ini adalah 

pendapat Imam Asy-Syafi‟i t. 

 

 Diperbolehkan seorang meng‟aqiqahi dirinya sendiri setelah 

baligh, jika sewaktu kecil ia belum di‟aqiqahi. Ini adalah pendapat 

Atha‟, Hasan Al-Bashri, dan Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan 

dari Anas y; 

 

اِبى ى ا ُّبُغ َّس ى َا ْل َا لِب ِب ىنَافْل ى َا ْل ى َا َّس ى َا َا َّسمَا ُغى َا َا ْل ِب ىصَا َّس ى َّللَّس ى ا َّسبِبيَّس  . َانَّس

 

”Sesungguhnya Nabi a meng‟aqiqahkan dirinya sendiri sesudah 

kenabian (sesudah beliau diangkat sebagai Nabi).”  

(HR. Baihaqi Juz 9 : 19056. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani t dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 : 2726) 

 

Al-Hasan Al-Bashri t mengatakan; 

”Apabila anda belum di‟aqiqahi, maka ‟aqiqahilah diri anda, 

walaupun sudah dewasa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

BACAAN KETIKA MENYEMBELIH 

 

 

Apabila seorang penyembelih hewan „aqiqah hanya mengucapkan 

Basmallah saja, maka hal tersebut sudah mencukupi. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

ؤْل ِب ِب ْل َاى فَاكُغ ُغ ْل  ى ُغ ى ِب  َا  ِب ِب ى ُغ ْل ُغمْل نْل ىإِب ى َا َا ْل ِب
ِب ى َّللَّس مُغ ى  ْل  َا

 . ِب َّس ىذُغ ِب

 

“Maka makanlah hewan-hewan (yang halal) yang disebut nama Allah 

ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.”  

(QS. Al-An’am : 118) 

 

Namun disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan ‟aqiqah 

tersebut untuk mengucapkan; 

 

ى مَّس ى َاا َّس ُغ بَا ُغ ُغى َا ْل ى َّللَّس ى َا
ِب ى َّللَّس مِب ى ِبلْل ىاَا َا ى َا ةُغىىىهَا ِب ِبى ِب ْل َا نٍى َا ِب ْل َا .فُغ َا

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah dariMu dan untukMu 

ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”  

 

Atau mengucapkan; 

 

ى مَّس ى َاا َّس ُغ بَا ُغ ُغى َا ْل ى َّللَّس ى َا
ِب ى َّللَّس مِب ى ِبلْل ةُغىىىهَا ِب ِبى َاىيْلى َاىإِبىى َاىىاَا َا نٍى َا ِب ْل َا .فُغ َا

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untukMu dan 

kepadaMu ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”  
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Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‟Aisyah i, dari 

Nabi a bersabda; 

 

ى ى َا َا َّس قَا  َا ىشَا اٌنى َا ى اْلجَا  ِب َاةِب ى َا َا ِب أَا َا نِب كَا فِب ى ُغ ىشَا  َا نِب ى اْل ُغ َا ِب ى َا ِب  ُغ َا ُّ
ى ى َا ْل َا ىشَا  َا ْل ِب لَا ْل ِب ى َا اْل ُغ لَا ِب ى اْل َا ى َا ِب ى َا َا َّسمَا ُغى َا َا ْل ِب ِبىصَا َّس ى َّللَّس ى َّللَّس  َا ُغ ْل ُغ
ى ى ذْل َا ُغ ْل ى َا َا ى  ْل ِب ِب قَا  َا َاذَاىى َا ى ْلْل ى َا ْل ِب ِب ى َا ْل ى ُغ َا طَا ى َانْل ى َا َا َا َا  الَّس  ِب ِب

نٍى ةُغىفُغ َا ى َا ِب ْل َا ىهَا َا ِب اَا ْل َا إِب ى َا ىاَا َا مَّس ى َاا َّس ُغ بَا ُغ ُغى َا ْل ى َا َّللَّس
ِب ى َّللَّس مِب اُغ ْل ى ِبلْل قُغ ْل  . َا

 

”Di‟aqiqahkan untuk anak laki-laki 2(dua) ekor kambing yang sepadan 

(umurnya) dan untuk anak perempuan seekor kambing. (Kemudian) 

‟Aisyah i berkata, ”Rasulullah a telah meng‟aqiqahi untuk Hasan dan 

Husain masing-masing 2(dua) ekor kambing pada hari ketujuh dan 

beliau memerintahkan agar dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur 

habis rambut kepalanya) dan beliau bersabda, ”Sembelihlah atas nama 

Allah dan ucapkanlah;  

 

ى مَّس ى َاا َّس ُغ بَا ُغ ُغى َا ْل ى َّللَّس ى َا
ِب ى َّللَّس مِب ى ِبلْل ةُغىىىهَا ِب ِبى َاىيْلى َاىإِبىى َاىىاَا َا نٍى َا ِب ْل َا .فُغ َا

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untukMu dan 

kepadaMu ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.” (HR. Baihaqi Juz 9 : 19077) 
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Catatan : 

 Tidak dimakruhkan mematahkan tulang hewan ‟aqiqah. Karena 

tidak ada 1(satu) hadits shahihpun dari Nabi a yang melarang 

tentang hal tersebut. Diantara hadits tersebut adalah; 

ظْل ًة  لُغ ُغ ْل ى َا ى َاكْل َلَا   ُغ ُغ ْل ى َا

“Makanlah, dan janganlah kalian mematahkan tulangnya.” 

(HR. Baihaqi. Hadits ini dinilai Munkar oleh Syaikh Al-Albani 

t dalam Ash-Silsilah Adh-Dha’ifah Juz 10 : 5292) 

 

 Tidak diperbolahkan menjual kulit hewan ‟aqiqah. Imam Ahmad 

t mengatakan; 

”Subahanallah, bagaimana bisa menjualnya padahal sudah 

diserahkan kepada Allah q?” 

 

Al-Baghawi t mengatakan; 

”Tidak boleh menjual bagian manapun dari hewan ‟aqiqah. Sebab 

hewan tersebut disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah q. Sama seperti hewan qurban.” 
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 Tidak disyari‟atkan untuk melumuri anak yang baru dilahirkan 

dengan darah hewan ‟aqiqah, karena ini merupakan kebiasaan 

jahiliyah yang dilarang oleh Nabi a. Ini telah diganti dengan 

mencukur rambut kepala anak yang dilahirkan tersebut (lalu 

menyedekahkan perak seberat rambutnya) dan melumuri 

kepalanya dengan minyak  za‟fan. Sebagaimana riwayat dari Abu 

Buraidah y, ia berkata; 

 

ى ى َا ْل َا ُغ اَاطَاخَا ىشَا اًةى َا ىذَا َا َا نَا ىغُغ َا ٌن َا َا ِب ىْلِب اِب َا ذَا ى ُغ ىإِب  َّسةِب
 ُغ َّس ىفِبيى اْلجَا هِب ِب

ى ى َا ْل َا ُغ نَا ْل ِب ُغ ىشَا اًة،ى َا ى ُغ َّس ىنَا ْل َا ُغ ِب ْل َا ِب ُغى ِب  ْل ى َّللَّس  ِب َا ِب َا ،ىفَا َا َّس ىجَا ءَا
فَا َا نَاى ى ِب َا ْل طَا ُغ ُغ نَا ْل  . َا

 

”Dahulu pada masa jahiliyah, jika seorang dari kami kelahiran 

seorang anak laki-laki, maka disembelihlah seekor kambing dan 

dilumuri kepala anak tersebut dengan darah sembelihan itu. Ketika 

Islam datang, kami menyembelih seekor kambing, mencukur 

rambutnya dan melumuri kepalanya dengan minyak za‟faran.”  

(HR. Abu Dawud : 2843) 
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PEMBAGIAN DAGING ‘AQIQAH 

 

 

Hendaknya daging ‟aqiqah tersebut dibagi menjadi 3(tiga) bagian; 

1(satu) bagian untuk keluarga, 1(satu) bagian untuk disedekahkan 

kepada fakir miskin, dan 1(satu) bagian untuk dibagi-bagikan kepada 

para tetangga. Ibnu Hazm t mengatakan; 

”Dikonsumsi, dibagikan, dan disedekahkan, semua ini hukumnya 

mubah, bukan wajib.”  

 

Catatan : 

 Daging ‟aqiqah boleh dibagikan dalam keadaan mentah atau telah 

dimasak. Namun lebih utama untuk memasak daging ‟aqiqah, 

tidak diberikan dalam keadaan mentah. Dari ‟Aisyah i; 

”Menyedekahkan daging ‟aqiqah dalam keadaan sudah dimasak 

itu adalah Sunnah.” (HR. Baihaqi). 

 

 Diperbolehkan membagikan daging ‟aqiqah kerumah-rumah atau 

mengundang untuk makan bersama dirumah orang yang 

ber‟aqiqah. 

 

 Diperbolehkan memberikan daging ‟aqiqah kepada orang kafir, 

terutama jika mereka miskin, tetangga, atau masih memiliki 

hubungan kekerabatan. Selama orang kafir tersebut bukan 

merupakan kafir harbi (orang kafir yang memerangi kaum 

muslimin), karena pemberian ini merupakan sedekah.  
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-Bukhari. 

2. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

3. Al-Mufashshal fi Ahkamil ‘Aqiqah, Hasamuddin bin Musa 

„Afanah. 

4. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul ‟Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

5. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

6. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

7. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin ‟Ali bin Hajar 

Al-„Asqalani. 

8. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu 

Muslimatin minal Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.  

9. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

10. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. 

11. Mukhtashar Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Abu Shuhaib 

Al-Karimi. 

12. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

13. Muwaththa’ Malik, Malik bin Anas bin Malik. 

14. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-

A’immah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

15. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

16. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

17. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 

18. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

19. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.   

20. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin „Ali bin Musa Al-

Baihaqi. 

21. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Syamsuddin Abu „Abdillah 

Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah. 

22. Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk yang Dinanti, ‟Abdul 

Hakim bin Amir Abdat. 


