MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN
(MTA) PUSAT
http://www.mta.or.id

e-mail : humas@mta.or.id

Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299

Ahad, 18 Agustus 2019/17 Dzulhijjah 1440

Brosur No. : 1969/2009/IF

'AQIQAH
Pengertian ‘Aqiqah
Menurut bahasa ‘Aqiqah berasal dari (

 َﻋﻘــﺎ-ﻳَـ ُﻌـ ﱡﻖ-) َﻋـ ﱠﻖ

artinya :

memotong. Dinamakan ‘Aqiqah (yang dipotong), karena dipotongnya
leher binatang dengan penyembelihan itu.
Ada pula yang mengatakan bahwa ‘aqiqah itu asalnya ialah : Rambut
yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu, rambut
ini disebut ‘aqiqah, karena ia mesti dicukur.
Adapun menurut istilah agama, yang dimaksud ‘aqiqah ialah :
Sembelihan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang
anak, baik laki-laki ataupun perempuan pada hari yang ke tujuh sejak
kelahirannya dengan tujuan semata-mata mencari ridla Allah.
Sejarah ‘Aqiqah
Syariat ‘aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya lakilaki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan, telah dikenal dan
biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang
berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW bagi ummat Islam.
Buraidah berkata :

ِ ُﻛﻨﱠﺎ ِﰱ اْﳉ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ اِ َذا ُوﻟِ َﺪ ِﻻَ َﺣ ِﺪ َ" ُﻏ َﻼ ٌم َذﺑَ َـﺢ َﺷـﺎ ًة َوﻟَﻄَ َـﺦ َرأْ َﺳ ُـﻪ
َ
ِ
ِ
ِ
ُْﻻ ْﺳ َﻼِم ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَـ ْﺬﺑَ ُﺢ َﺷـﺎ ًة َو َْﳓﻠ ُـﻖ َرأْ َﺳـﻪ3ِ ُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎءَ ﷲ،ﺑِ َﺪﻣ َﻬﺎ
ٍ وﻧَـ ْﻠﻄَﺨﻪ ﺑﺰ ْﻋ َﻔﺮ
٢٨٤٣ : رﻗﻢ،١٠٧ :٣  اﺑﻮ داود.ان
َ َ ُُ َ

Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami
mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya
dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam,
kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan
melumurinya dengan minyak wangi. [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 107, no.
2843]

ِ  َﻛــﺎﻧـُﻮا ِﰱ اْﳉ:ﻋــﻦ ﻋﺎﺋِﺸ ـﺔَ ﻗَﺎﻟَــﺖ
ـﱯ
ِّ ِ ﺼـ
ﺎﻫﻠِﻴﱠـ ِـﺔ اِ َذا َﻋ ﱡﻘـ ْـﻮا َﻋ ـ ِﻦ اﻟ ﱠ
َ َ َْ
ْ
َ
ْ
َِ ﻓ.ﺧﻀﺒـﻮا ﻗُﻄْﻨﺔً ﺑِ َـﺪِم اْﻟﻌ ِﻘﻴـ َﻘ ِـﺔ
ِﺼ
ْ
ﺿ ُـﻌ ْﻮَﻫﺎ
اﻟ
س
أ
ر
ا
ـﻮ
ﻘ
ﻠ
ﺣ
ا
ذ
ـﺎ
َ
ﱠ
َ
ُ
َ ْ َُ َ
َ ـﱯ َو
َْ
َ َ ْ َ
ّ
ِ
 اﺑــﻦ.ﺧﻠُ ْﻮﻗًـﺎ
َ  ﻓَـ َﻘ،َﻋﻠَـﻰ َرأْ ِﺳ ِـﻪ
ـﺎل اﻟﻨﱠِ ﱡ
َ  ا ْﺟ َﻌﻠُ ْـﻮا َﻣ َﻜـﺎ َن اﻟـﺪِﱠم:ـﱯ ﷺ

٥٣٠٨ ،١٢٤ :١٢ ﺣﺒﺎن

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah
apabila mereka ber’aqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas
dengan darah ‘aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka
melumurkan pada kepalanya”. Maka Nabi SAW bersabda, "Gantilah
darah itu dengan minyak wangi". [HR. Ibnu Hibban juz 12, hal. 124, no.
5308]
Demikianlah sejarah syariat ‘aqiqah dalam Islam, dan dari riwayatriwayat diatas serta riwayat-riwayat lain, tampak jelas bagaimana sikap
agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan
dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan. Tegasnya,
Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya yaitu sebagai lambang kasih
sayang serta memimpin ke arah jalan yang serba positif, maka dalam
menghadapi adat-istiadat yang sudah biasa dilaksanakan sekelompok
manusia, menempuh tiga macam cara yaitu:
a. Menghapusnya sama sekali, bila didalam adat-istiadat itu
mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang tidak mungkin
diluruskan lagi, maupun hal-hal yang membahayakan keselamatan
manusia itu sendiri; baik dari segi aqidah (rohani) maupun bagi tata
masyarakatnya.
Dalam hal ini Islam tidak dapat mentolerir atau membiarkannya hidup
dan bersemi dalam kehidupan ummatnya, karena sesuai dengan
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kenyataan, bahwa petani yang pandai serta bertanggungjawab
terhadap berhasil dan suburnya sang padi, tidak akan membiarkan
hidup alang-alang dan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling
padinya.
b. Sedang bila dalam adat-istiadat tersebut mengandung hal-hal yang
bertentangan dengan agama akan tetapi masih dapat diluruskan,
maka Islam datang untuk meluruskannya dan kemudian berjalan
bersama-sama dengan Islam, sebagaimana masalah ‘aqiqah ini.
c. Adapun adat-istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur
kemusyrikan dan kedhaliman serta tidak bertentangan dengan
agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya
untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa
sesuatu perubahanpun.
Hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan ‘aqiqah
A. Yang berhubungan dengan sang anak
1. Disunnahkan untuk memberi nama dan mencukur rambut
(menggundul) pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada
hari Ahad, ‘aqiqahnya jatuh pada hari Sabtu.
2. Bagi anak laki-laki disunnahkan ber’aqiqah dengan 2 ekor kambing
sedang bagi anak perempuan 1 ekor.
3. ‘Aqiqah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi
boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain (kakek dan
sebagainya).
4. ‘Aqiqah ini hukumnya sunnah.

ِ ﻚ اَﻧـﱠﻬﻢ دﺧﻠُﻮا ﻋﻠَﻰ ﺣ ْﻔﺼﺔَ ﺑِْﻨ
ٍ ﻒ ﺑ ِﻦ ﻣ
ﺖ َﻋْﺒ ِﺪ
َ َ ْ َ َﻋ ْﻦ ﻳـُ ْﻮ ُﺳ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ﺎﻫ
 ﻓَﺎَ ْﺧﺒَـَﺮﺗْـ ُﻬ ْﻢ اَ ﱠن َﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ اَ ْﺧﺒَـَﺮﺗْـ َﻬﺎ،ﲪ ِﻦ ﻓَ َﺴﺄَﻟُْﻮَﻫﺎ َﻋ ِﻦ اْ َﻟﻌ ِﻘْﻴـ َﻘ ِﺔ
ٰ ْ اﻟﱠﺮ
ِ
ِ َ ِن ﻣ َﻜﺎﻓِﺌَـﺘaﺎ
ِ
ﺎن َو َﻋ ِﻦ
ُ َ اَ ﱠن َر ُﺳ ْﻮَل ﷲ ﷺ اََﻣَﺮُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ اْﻟﻐُ َﻼم َﺷ
١٥٤٩ : رﻗﻢ،٣٥ :٣  اﻟﱰﻣﺬي.ٌﺷﺎة
َ اْﳉَﺎ ِرﻳَِﺔ
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Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang kepada Hafshah
binti 'Abdur Rahman, mereka menanyakan kepadanya tentang 'aqiqah.
Maka Hafshah memberitahukan kepada mereka bahwasanya 'Aisyah
memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan
para shahabat (agar menyembelih 'aqiqah) bagi anak laki-laki 2 ekor
kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing.
[HR. Tirmidzi juz 3, hal. 35, no. 1549, ini hadits hasan shahih].

ِ  َِﲰﻌ ــﺖ رﺳ ــﻮَل:ـﺎل
ِ ﻋ ــﻦ ﺳ ـ ْﻠﻤﺎ َن ﺑ ـ ِﻦ ﻋ ـ
ٍ
ِ
ﷲﷺ
ـ
ﻗ
ـﱯ
ـ
ﻀ
اﻟ
ﺮ
ـﺎﻣ
ﱠ
ِ
َ
َ
َ ْ َ َ َْ
ُ
ْ
َُْ
ّ
 َﻣ ـ َـﻊ اْﻟﻐُ ـ َـﻼِم َﻋ ِﻘْﻴـ َﻘـ ـﺔٌ ﻓَـ ـﺎَ ْﻫ ِﺮﻳْـ ُﻘ ْﻮا َﻋْﻨ ــﻪُ َد ًﻣ ــﺎ َواَِﻣْﻴﻄُـ ْـﻮا َﻋْﻨ ـ ُـﻪ:ﻳَـ ُﻘ ـ ْـﻮ ُل
٢١٧ :٦  اﻟﺒﺨﺎرى.اْﻻَ َذى
Dari Salman bin ‘Amir Adl-Dlabiy, ia berkata : Saya mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak itu ada ‘aqiqahnya. Maka
sembelihlah binatang ‘aqiqah untuknya dan buanglah kotoran darinya
(cukurlah rambutnya)". [HR. Bukhari juz 6, hal. 217]

ِ ﺎل رﺳﻮ ُل
ٍ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ُﺷ َﻌْﻴ
ﷲ
َ َﺐ َﻋ ْﻦ اَﺑِْﻴ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﺟ ِّﺪ ِﻩ ﻗ
ْ ُ َ َ َ ﻗ،ﺎل
ـﻚ َﻋ ـ ْـﻦ َوﻟَ ـ ِـﺪ ِﻩ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻔ َﻌ ـ ْـﻞ َﻋـ ـ ِﻦ
 َﻣ ـ ْـﻦ اَ َﺣ ـ ﱠ:ﷺ
َ ـﺐ ِﻣـ ـْﻨ ُﻜ ْﻢ اَ ْن ﻳَـْﻨ ُﺴ ـ
ِ  ِن ﻣ َﻜﺎﻓِﺌَـﺘَـaـﺎ
ِ
،٦٠٤ :٢  اﲪــﺪ.ٌﺷــﺎة
َ ـﺎن َو َﻋ ـ ِﻦ اْﳉَﺎ ِرﻳَـ ِـﺔ
ُ َ اْﻟﻐُـ َـﻼم َﺷـ

٢٧٢٥ :رﻗﻢ

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah
SAW bersabda, "Barangsiapa berkehendak untuk meng'aqiqahkan
anaknya maka kerjakanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang
sebanding dan untuk anak perempuan satu ekor kambing". [HR. Ahmad
juz 2, hal. 604, no. 2725]

ِ  ﻋ ـ ﱠﻖ رﺳــﻮ ُل:ﻋــﻦ ﻋﺎﺋِﺸ ـﺔَ ر ِﺿــﻲ ﷲ ﻋْﻨـﻬــﺎ ﻗَﺎﻟَــﺖ
ﷲ ﷺ َﻋ ـ ِﻦ
ََُ َ َ َ َ َْ
َُْ َ ْ
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ِ ْ اْﳊَﺴـ ـ ِﻦ واْﳊُﺴ ـ
ﺎﳘَــﺎ َواََﻣ ـ َـﺮ اَ ْن ﻳُـ ـ َﻤﺎ َط َﻋ ـ ْـﻦ
ُ ـﲔ ﻳَـ ـ ْـﻮَم اﻟ ﱠﺴ ــﺎﺑِ ِﻊ َو َﲰﱠ
َ َ َ
٧٥٨٨ : رﻗﻢ،٢٦٤ :٤  اﳊﺎﻛﻢ ﰱ اﳌﺴﺘﺪرك.ُرُؤْو ِﺳ ِﻬ َﻤﺎ اْﻻَ َذى

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ber’aqiqah untuk
Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi
nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya
(dicukur)". [HR. Hakim, dalam Al-Mustadrak juz 4, hal. 264, no. 7588]

Dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan ‘aqiqahnya yang
disembelih untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia dicukur rambutnya dan
diberi nama". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 106, no. 2838]

ِ ِ
. ُﻛـ ﱡـﻞ ُﻏـ َـﻼٍم ُﻣ ْﺮﺗَـ ـ َﻬ ٌﻦ ﺑِ َﻌ ِﻘْﻴـ َﻘﺘِـ ِـﻪ:ـﺎل
َ ـﱯ ﷺ ﻗَـ
ِّ َﻋـ ْـﻦ َﲰُـ َـﺮَة َﻋ ـﻦ اﻟﻨﱠـ
ِﺗُ ـ ْﺬﺑﺢ َﻋْﻨــﻪُ ﻳ ــﻮَم اﻟ ﱠﺴــﺎﺑ
ْ
ﻳ
و
ـﻪ
ـ
ﺳ
أ
ر
ـﻖ
ـ
ﻠ
ﳛ
و
ﻊ
:٢  اﺑــﻦ ﻣﺎﺟــﻪ.ﺴ ـ ﱠﻤﻰ
ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َْ
َ
َ
َ
َُ
َ

٣١٦٥ : رﻗﻢ،١٠٥٦

Keterangan :
Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah SAW.
Waktu pelaksanaan Aqiqah
Waktu yang dituntunkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil yang paling
kuat ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut.

ِ ـﺎل رﺳــﻮ ُل
 اَﻟْﻐُـ َـﻼ ُم ُﻣ ْﺮﺗَ ـ َﻬ ٌﻦ ﺑِ َﻌ ِﻘْﻴـ َﻘﺘِـ ِـﻪ:ﷲ ﷺ
َ َﻋـ ْـﻦ َﲰُـ َـﺮَة ﻗَـ
ْ ُ َ َ  ﻗَـ:ـﺎل
ِ
:٣  اﻟﱰﻣ ــﺬى.ُﺳـ ـﻪ
ُ ْﻳُـ ـ ْﺬﺑَ ُﺢ َﻋْﻨ ــﻪُ ﻳَـ ـ ْـﻮَم اﻟ ﱠﺴـ ـﺎﺑ ِﻊ َوﻳُ َﺴـ ـ ﱠﻤﻰ َوُْﳛﻠَ ـ ُـﻖ َرأ

١٥٥٩ : رﻗﻢ،٣٨

Dari Samurah (bin Jundab), ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,
"Anak itu tergadai (tergantung) dengan ‘aqiqahnya yang disembelih
untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia diberi nama dan dicukur
rambutnya". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 38, no. 1559, ini hadits hasan
shahih]

ِ ﻋ ــﻦ َﲰ ــﺮَة ﺑـ ـ ِﻦ ﺟْﻨ ـ َـﺪ ٍب اَ ﱠن رﺳ ــﻮَل
 ُﻛ ـ ﱡـﻞ ُﻏـ ـ َﻼٍم:ـﺎل
َ ﷲ ﷺ ﻗَ ـ
ُ ْ َُ ْ َ
ْ َُ
ِ ِرِﻫﻴـﻨَﺔٌ ﺑِﻌ ِﻘﻴـ َﻘﺘِ ِﻪ ﺗُ ْﺬﺑﺢ ﻋْﻨـﻪ ﻳــﻮم ﺳـﺎﺑِﻌ
ﻳ
و
ـﻖ
ﻠ
ﳛ
و
ﻪ
 اﺑـﻮ داود.ﺴـ ﱠﻤﻰ
َ
ُ
َْ َْ
َ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ
٢٨٣٨ : رﻗﻢ،١٠٦ :٣
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Dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap anak tergadai
dengan ‘aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur
rambutnya, dan diberi nama”. [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1056, no.
3165]
B. Yang berhubungan dengan binatang sembelihan
Dalam masalah ‘aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai
sembelihan hanyalah kambing, tanpa memandang apakah jantan atau
betina, sebagaimana riwayat di bawah ini :

ِ ﻋــﻦ اُِم ُﻛــﺮٍز اَﻧﱠـﻬﺎ ﺳ ـﺄَﻟَﺖ رﺳــﻮَل
:ـﺎل
َ ﷲ ﷺ َﻋ ـ ِﻦ اْ َﻟﻌ ِﻘْﻴـ َﻘـ ِـﺔ ﻓَـ َﻘـ
َُْ ْ َ َ ْ ّ ْ َ
ِ ِ
ﻀ ـ ﱡـﺮُﻛ ْﻢ
َ  َﻋـ ـ ِﻦ اْﻟﻐُ ـ َـﻼِم َﺷ ـ.ﻧَـ َﻌ ـ ْـﻢ
ُ َ َﻻ ﻳ،ٌ ِن َو َﻋـ ـ ِﻦ اْﳉَﺎ ِرﻳَــﺔ َواﺣ ـ َـﺪةaـﺎ
١٥٥٠ : رﻗﻢ،٣٥ :٣  اﻟﱰﻣﺬى.vً "َ ِا" ُﻛ ﱠﻦ اَ ْم ا
ً ذُ ْﻛَﺮ

Dari Ummu Kurz (Al-Ka'biyah), bahwasanya ia pernah bertanya kepada
Rasulullah SAW tentang ‘aqiqah. Maka jawab beliau SAW, "Ya, untuk
anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor
kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan maupun
betina". [HR. Tirmidzi, juz 3, hal. 35, no. 1550, ini hadits shahih]
Dan kami belum mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan
adanya binatang selain kambing yang dipergunakan sebagai ‘aqiqah.
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٩٢٦ : رﻗﻢ،٣١٣ :١

Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Dalam masalah ‘aqiqah ini banyak orang yang melakukannya dengan
cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi
SAW. Tetapi bila mereka ditanya dalilnya atau tuntunannya, mereka
sendiri tidak dapat mengemukakannya dengan jelas.
Maka dalam brosur ini kami suguhkan kepada saudara-saudara kaum
Muslimin, dalil-dalil yang biasa dipergunakan sebagai dasar amalanamalan yang berhubungan dengan masalah ‘aqiqah, sedang dalil
tersebut adalah lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai
hujjah/alasan dalam masalah hukum. Diantaranya :
1. Adzan dan Iqamah pada telinga bayi yang baru lahir.

ِﻋﻦ اَِﰊ راﻓ
ِ  رأَﻳـﺖ رﺳـﻮَل:ـﺎل
ﷲ ﷺ اَذﱠ َن ْﰲ اُذُ َِﱐ اْﳊَ َﺴـ ِﻦ
ﻗ
ﻊ
ٍ
َ
َ
َُْ ُ َْ
َ ْ َْ
ِ َِﺣﲔ وﻟَ َﺪﺗْﻪ ﻓ
٢٣٩٣٠  رﻗﻢ،٢٣٠ :٩  اﲪﺪ.ﺼ َﻼ ِة
ﻟ ﱠ3ِ ُﺎﻃ َﻤﺔ
ُ َ َْ

Dari Abu Rafi' ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW
beradzan (sebagaimana adzan) shalat, pada kedua telinga Hasan ketika
dilahirkan oleh Fathimah". [HR. Ahmad juz 9, hal. 230, no. 23930, dla’if
karena dalam sanadnya ada perawi bernama ‘Ashim bin ‘Ubaidillah]

ِٰ  راَﻳﺖ رﺳـﻮَل:ﺎل
ِٰ ﻋﻦ ﻋﺒـﻴ ِﺪ
ِ ا{ ﺑ ِﻦ اَِﰊ راﻓِ ٍﻊ ﻋﻦ اَﺑِﻴ
ا{ ﷺ اَذﱠ َن
ﻗ
ﻪ
َ
َ
َ
ّ َُْ ُ َْ
ْ ْ
َ ْ ْ ّ ْ َُ ْ َ
ِ ِ ﻟ ﱠ3ِ اﳊﺴ ِﻦ ﺑ ِﻦ ﻋﻠِ ٍﻲ ر ِﺿﻲ ﷲ ﻋْﻨﻪ
ِ
ُﲔ َوﻟَ َﺪﺗْـﻪُ ﻓَﺎَ ِﻃ َﻤـﺔ
َ ْ ﺼ َﻼة ﺣ
ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ ِ ْﰲ اُذُن
ِر
٣٠٥ :٩  اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ.ﺿﻲ ﷲُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ
َ َ
Dari ‘Ubaidillah bin Abu Rafi’, dari ayahnya, ia berkata : Aku melihat
Rasulullah SAW beradzan di telinga Hasan bin ‘Ali RA, seperti adzan
shalat, ketika ia dilahirkan oleh Fathmah RA”. [HR. Baihaqi juz 9, hal.
305]

ِﻋ ـ ــﻦ اَِﰊ راﻓ
ِ ْ ـﱯ ﷺ اَذﱠ َن ِﰲ اُذُ ِن اْﳊَﺴـ ـ ـ ِﻦ واْﳊُﺴ ـ ـ
ﱠ
ِ
ﱠ
ـﲔ
ـ
ـ
ﻨ
اﻟ
ن
ا
ﻊ
ـ
ـ
ـ
ٍ
َ
ﱠ
َْ ْ َ
ْ
َ َ َ
ِ
ِ
 اﻟﻄ ـﱪاﱏ ﰱ اﳌﻌﺠــﻢ اﻟﻜﺒــﲑ.ـﲔ ُوﻟِـ َـﺪا َواََﻣـ َـﺮ ﺑِـ ِـﻪ
َ ْ رﺿـ َـﻲ ﷲُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤــﺎ ﺣـ
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Dari Abu Rafi’ bahwasanya Nabi SAW membaca adzan pada telinga
Hasan dan Husain RA ketika keduanya dilahirkan. Dan beliau menyuruh
yang demikian itu. [HR. Thabarani dalam Al-Mu’jamul Kabiir juz 1, hal.
313 no. 926]
Hadits-hadits tentang mengadzani bayi setelah dilahirkan tersebut
kesemuanya diriwayatkan melalui jalan 'Ashim bin 'Ubaidillah.
Tentang ‘Aashim bin ‘Ubaidillah ini, Bukhari berkata : Ia munkarul hadits.
Abu Zur’ah berkata : Ia munkarul hadits. Abu Hatim berkata : Ia
munkarul hadits. Daraquthni berkata : ia matruukul hadits. Nasa’iy
berkata : Ia dla’if. (Lihat Mizaanul I’tidal juz 2 hal. 353 no. 4056;
Tahdziibut Tahdziib juz 5, hal. 42, no. 79).
Ada lagi hadits yang diriwayatkan Ibnus Sunni demikian :

ِ ـﺎل رﺳ ــﻮ ُل
ِ ـﲔ ﺑ ـ ِﻦ ﻋﻠِ ـ ٍـﻲ ر
ِ
ﷲ
ـ
ﻗ
:
ـﺎل
ـ
ﻗ
ـﻪ
ـ
ﻨ
ﻋ
ﷲ
ـﻲ
ـ
ﺿ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ َ َ ّ َ ْ ْ َﻋ ـ ْـﻦ ُﺣ َﺴ ـ
َُْ
ِ
ِِ
ـﺎم ِ ْﰲ اُذُﻧِـ ِـﻪ
َ  َﻣـ ْـﻦ ُوﻟـ َـﺪ ﻟَــﻪُ َﻣ ْﻮﻟُـ ْـﻮٌد ﻓَـﺎَذﱠ َن ِ ْﰲ اُذُﻧــﻪ اْﻟﻴُ ْﻤـ َـﲎ َواَﻗَـ:ﷺ
ِ
ِ اﻟﺼﺒـﻴ
٦٢٣ : رﻗﻢ،٢٢٠ : اﺑﻦ اﻟﺴﲎ.ﺎن
ُ َاْﻟﻴُ ْﺴَﺮى ﻟَـ ْﻢ ﺗ
َ ْ ّ ﻀﱠﺮﻩُ اُﱡم

Dari Husain bin Ali RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, kemudian ia
mensuarakan adzan di telinga yang kanan, dan iqamah pada telinga
yang kiri, maka anak itu tidak diganggu oleh Ummush Shibyan (sejenis
syaithan)". [HR. Ibnus Sunni hal. 220, no. 623, dla’if karena dalam
sanadnya ada perawi bernama Jabbaarah bin Al-Mughlis, Yahya bin
‘Alaa’ dan Marwan bin Salim]

Hadits ini juga lemah, karena dalam sanadnya ada perawi bernama
Jabbaarah bin Al-Mughlis, Yahya bin ‘Alaa’ dan Marwan bin Saalim,
ketiganya dla’if.
a. Tentang Jabbaarah bin Al-Mughlis, Al-Bazzaar berkata : ia banyak
keliru. Daraquthni berkata : ia matruuk. Bukhari berkata : haditsnya
mudltharib. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 2, hal. 50, no. 87).
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b. Tentang Yahya bin Al-’Alaa’, Imam Ahmad bin Hanbal berkata : ia
pendusta. ‘Amr bin ‘Ali, Nasaiy dan Daraquthni berkata : ia matruukul
hadits. Abu Zur’ah berkata : haditsnya dla’if. As-Sajiy berkata : ia
mungkarul hadits. Ad-Daulabiy berkata : ia matruukul hadits. (Lihat
Tahdziibut Tahdziib juz 11, hal. 229, no. 427).
c. Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata : ia munkarul
hadits. Daraquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Hatim berkata :
ia munkarul hadits jiddan. Al-Baghawiy berkata : ia munkarul hadits,
riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz
10, hal. 84, no. 172).
2. Tentang ‘aqiqah yang dikerjakan pada selain hari ke-7 yaitu pada
hari yang ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya, sebagai
berikut:

ِ ﻋـﻦ ﻋﺒـ ِـﺪ
ِّ ِﷲ ﺑْـ ِﻦ ﺑـَُﺮﻳْـ َـﺪ َة َﻋ ْـﻦ اَﺑِْﻴـ ِـﻪ َﻋـ ِﻦ اﻟﻨﱠـ
َ َـﱯ ﷺ ﻗ
ُ اَﻟْ َﻌ ِﻘْﻴـ َﻘـﺔ:ـﺎل
َْ ْ َ
:٩  اﻟﺒﻴﻬﻘ ــﻰ.ﺸـ ـ ِﺮﻳْ َﻦ
ْ ﺗُـ ـ ْﺬﺑَ ُﺢ ﻟِ َﺴ ـ ْـﺒ ٍﻊ َوِﻻَْرﺑَـ َـﻊ َﻋ ْﺸ ـ َـﺮَة َوِِﻻ ْﺣ ـ َـﺪى َو ِﻋ

٣٠٣

Dari ‘Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau
bersabda, " ‘Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, atau ke-14, atau ke21 nya". [HR. Baihaqi juz 9, hal. 303, dla’if karena dalam sanadnya ada
perawi bernama Isma’il bin Muslim]

ِ ﻋــﻦ ﻋﺒـ ِـﺪ
ِ ﷲ ﺑ ـ ِﻦ ﺑـﺮﻳـ َـﺪ َة ﻋــﻦ اَﺑِﻴـ
ﱠ
ِ
ﱠ
ـ
ﻨ
اﻟ
ن
ا
ـﻪ
َ ـﱯ ﷺ ﻗَـ
َ
ُ اَﻟْ َﻌ ِﻘْﻴـ َﻘ ـﺔ:ـﺎل
ﱠ
ْ ْ َ ْ َُ ْ
َْ ْ َ
ِ
 اﻟﻄـ ـﱪاﱏ ﰱ.ﺸـ ـ ِﺮﻳْ َﻦ
ْ ﺗُـ ـ ْﺬﺑَ ُﺢ ﻟِ َﺴ ـ ْـﺒ ٍﻊ اَْو اَْرﺑَـ َـﻊ َﻋ ْﺸـ ـَﺮَة اَْو ا ْﺣ ـ َـﺪى َو ِﻋ
٤٨٧٩ : رﻗﻢ،٤٥٧ :٥ اﻻوﺳﻂ

Dari ‘Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau
bersabda, " ‘Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, atau ke-14, atau ke21 nya". [HR. Thabarani dalam Al-Ausath juz 5, hal. 457, no. 4879, dla’if
karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isma’il bin Muslim]
Keterangan :
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Hadits tentang kebolehan ber’aqiqah pada hari ke-14, dan ke-21
tersebut di atas adalah dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi
bernama Ismail bin Muslim Al-Makkiy.
Tentang Isma’il bin Muslim Al-Makkiy, Al-Jauzajaaniy berkata : ia waahin
jiddan. Abu Zur’ah berkata : ia dla’iful hadits. Abu Hatim berkata : ia
dla’iful hadits, kacau pikirannya. Nasaiy berkata : ia matruukul hadits.
(Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 1, hal. 289, no. 598).
Adapun riwayat Nabi SAW beraqiqah setelah beliau menjadi Nabi,
haditsnya sebagai berikut :

ِ ٍ ﻋــﻦ اَﻧَـ
ـﱯ ﷺ َﻋ ـ ﱠﻖ َﻋـ ْـﻦ ﻧَـ ْﻔ ِﺴـ ِـﻪ ﺑَـ ْﻌـ َـﺪ
ـﺲ َرﺿـ َـﻲ ﷲُ َﻋْﻨــﻪُ اَ ﱠن اﻟﻨﱠـ ِ ﱠ
َْ
٣٠٠ :٩  اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ.اﻟﻨﱡـﺒُـ ﱠﻮِة

Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW ber’aqiqah untuk dirinya sesudah
beliau menjadi Nabi". [HR. Baihaqi juz 9, hal. 300, dla’if karena dalam
sanadnya ada perawi bernama ‘Abdullah bin Muharrar]
Keterangan :
Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ber’aqiqah untuk dirinya
setelah menjadi Nabi, ini juga tak dapat dipakai sebagai hujjah/dasar,
karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar.

Tentang ‘Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma’in berkata : ia dla’if. ‘Amr bin
‘Ali, Abu Hatim, ‘Ali bin Junaid dan Daraquthni berkata : ia matruukul
hadits. Abu Zur’ah berkata : ia dla’iful hadits. Bukhari berkata : ia
munkarul hadits. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 5, hal. 340, no. 661).
3. Tentang shadaqah seberat rambut yang dicukur dari kepala si
Anak

ِ
ِ
ِ
ِ َ وزﻧَــﺖ ﻓ:ـﺎل
ُﺎﻃ َﻤ ـﺔ
ْ َ َ َ  اَﻧـﱠـﻪُ ﻗَـ،َﻋـ ْـﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ـ ِﺮ ﺑْـ ِﻦ ُﳏَ ﱠﻤــﺪ ﺑْـ ِﻦ َﻋﻠـ ٍّـﻲ َﻋـ ْـﻦ اَﺑِْﻴ ـﻪ
ِ ﺑِْﻨ ـ ــﺖ رﺳ ـ ــﻮِل
ٍ
ٍ
ـﺐ َواُِّم ُﻛْﻠﺜُـ ـ ـ ْـﻮٍم
ـ
ـ
ﻨ
ـ
ﻳ
ز
و
ـﲔ
ـ
ـ
ﺴ
ﺣ
و
ﻦ
ـ
ـ
ـ
ﺴ
ﺣ
ﺮ
ـﻌ
ـ
ـ
ﺷ
ﷺ
ﷲ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ َُ ُ
َ َْ َ َُ َ َ َ
ِ
٣٠٤ :٩  اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﰱ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى.ًﻀﺔ
ﻚ ﻓِ ﱠ
َ ﺖ ﺑِ ِﺰﻧَِﺔ ٰذﻟ
ْ َﺼ ﱠﺪﻗ
َ َﻓَـﺘ
Dari Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata
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: Fathimah binti Rasulullah SAW menimbang rambut kepala Hasan,
Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bershadaqah dengan
perak seberat rambutnya itu”. [HR. Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra juz
9, hal. 304]

ٍ ْ َﻋ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِـﺪ ﺑْـ ِﻦ َﻋﻠِ ِـﻲ ﺑْـ ِﻦ ُﺣﺴ
 َﻋـ ﱠﻖ:ـﺎل
َ َـﲔ َﻋـ ْﻦ َﻋﻠِ ٍّـﻲ َر ِﺿ َـﻲ ﷲُ َﻋْﻨـﻪُ ﻗ
َ
ّ
ِ ـﻮل
ٍ اﳊﺴ ـ ِﻦ ﺑِﺸـ
ِ َ ﻓŠ :ـﺎل
ِ
 اِ ْﺣﻠِ ِﻘـ ْـﻲ َرأْ َﺳـ ُـﻪ،ُﺎﻃ َﻤ ـﺔ
ـ
ﻗ
و
ـﺎة
ﻦ
ـ
ﻋ
ﷺ
ﷲ
ْ
َ
ُ َر ُﺳـ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
ِ
.ـﺾ ِد ْرَﻫـ ٍﻢ
ﺼﺪﱠﻗِ ْﻲ ﺑِ ِﺰﻧَِﺔ َﺷ ْﻌ ِﺮِﻩ ﻓِ ﱠ
َ  ﻓَـ َـﻮَز"ﱠﻩُ ﻓَ َﻜـﺎ َن َوْزﻧُـﻪُ د ْرَﳘًـﺎ َوﺑَـ ْﻌ،ًﻀـﺔ
َ ََوﺗ

Keterangan :
Hadits-hadits tersebut dla’if, sanadnya munqathi' (terputus), karena Abu
Ja'far Muhammad bin ‘Ali bin Husain bin ‘Ali tidak sezaman dengan ‘Ali
bin Abu Thalib. 'Ali bin Abu Thalib wafat tahun 40 H, sedangkan Abu
Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain lahir tahun 56 H. [Tahdziibut
Tahdziib juz 9, hal. 331, no. 582]
~oO[ @ ]Oo~

٣٠٤ :٩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﰱ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى

Dari Muhammaf bin ‘Ali bin Husain, dari ‘Ali RA, ia berkata : Rasulullah
SAW ber’aqiqah untuk Hasan dengan seekor kambing, dan beliau
bersabda, “Hai Fathimah, cukurlah rambutnya dan bershadaqahlah
dengan perak seberat rambutnya itu”. Lalu kami menimbangnya, dan
rambutnya itu seberat satu dirham atau setengah dirham. [HR. Baihaqi
dalam As-Sunanul Kubra juz 9, hal. 304]

ِﻋــﻦ ُﳏ ﱠﻤـ ِـﺪ ﺑـ ِﻦ ﻋﻠ
ٍ ـﲔ َﻋـ ْـﻦ َﻋﻠِـ ِـﻲ ﺑْـ ِﻦ اَِﰊ ﻃَﺎﻟِـ
ِ ْ اﳊُﺴـ
ِ
:ـﺎل
ﻦ
ـ
ﺑ
ـﻲ
ـ
ِ
ْ
َ ـﺐ ﻗَـ
ْ
َ
ْ
ّ َ ْ َ َْ
ّ
ِ
ٍ ِ
ِ َ ﻓŠ :ﺎل
ﺎﻃ َﻤﺔُ اِ ْﺣﻠِ ِﻘ ْﻲ
َ َ ََﻋ ﱠﻖ َر ُﺳ ْﻮ ُل ﷲ ﷺ َﻋ ِﻦ اْﳊَ َﺴ ِﻦ ﺑ َﺸﺎة َوﻗ
ﻀـﺔً ﻓَـ َﻮَزﻧَـْﺘــﻪُ ﻓَ َﻜــﺎ َن َوْزﻧـُـﻪُ ِد ْرَﳘًــﺎ اَْو
ﺼ ـﺪﱠﻗِ ْﻲ ﺑِ ِﺰﻧَـ ِـﺔ َﺷـ ْـﻌ ِﺮِﻩ ﻓِ ﱠ
َ ََرأْ َﺳــﻪُ َوﺗ
١٥٥٦ : رﻗﻢ،٣٧ :٣  اﻟﱰﻣﺬى.ﺾ ِد ْرَﻫ ٍﻢ
َ ﺑَـ ْﻌ

Dari Muhammaf bin ‘Ali bin Husain, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata :
Rasulullah SAW ber’aqiqah untuk Hasan seekor kambing dan bersabda,
"Ya Fathimah, cukurlah rambutnya dan bershadaqahlah seberat rambut
kepalanya dengan perak". Maka adalah beratnya satu dirham atau
setengah dirham". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 37, no. 1556, dan ia
mengatakan : Ini hadits hasan gharib, sanadnya tidak sambung]
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