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1. Ingatlah bahwa dalam agama ada yang namanya 
simbolisme atau perlambangan, yang biasanya 
dikemas dalam sistem ritual (upacara). 

2. Dan simbol/lambang itu adalah sebentuk bahasa, 
yang gunanya sama dengan bahasa lisan dan 
tulisan, yaitu untuk menyampaikan ajaran. 

3. Dengan kata lain, dalam ibadah ritual yang kita 
lakukan, mulai syahadat, adzan, iqamat, shalat, 
puasa, haji, dll., ada ajaran-ajaran yang 
tersembunyi, (yang tidak bisa dipahami bila kita 
mengabaikan ‘bahasa lambang’). 



 Ditinjau dari filosofi pendidikan, tindakan itu 
adalah lambang dari peletakan fondasi (dasar) 
pendidikan bagi si bayi, yang dilakukan oleh 
ayahnya sendiri.  

 Dengan pembacaan adzan dan iqamat, si ayah 
menggunakan kesempatan pertamanya untuk 
memperdengarkan ajaran Allah di telinga 
anaknya. 





 Setelah adzan, 

iqamat, dan 

tahniq, tindakan 

berikutnya adalah: 

 3.   Mencukur 

rambut kepala 

bayi,  

 memberi nama,  

 dan aqiqah. 

 



 

Niswah Fakhraty 





‘A Q Ĩ Q A H ? 



 

 





1. Ada yang beranggapan bahwa 
kambing yang disembelih akan 
ditunggangi sang anak yang 
membawa segelas air, untuk 
diberikan kepada orangtuanya, 
yang menderita kehausan di 
Padang Mahsyar pada hari 
kiamat. 

2. Ada yang percaya bahwa anak 
yang diaqîqahi nanti akan 
mampu memberi syafa’at 
(pertolongan) kepada kedua 
orangtuanya di akhirat. 



 Tidak ada keterangan 
seperti itu di dalam Al-
Qurãn maupun Hadis. 

 

 Bahkan di dalam 
kumpulan hadis-hadis 
dha’îf (lemah) pun tidak 
ditemukan keterangan-
keterangan seperti itu. 



 Dalil tentang ‘aqîqah tidak 
ada di dalam Al-Qurãn, hanya 
ada dalam beberapa kitab 
hadis. 

 Kebanyakan ulama 
memandang hukum ‘aqîqah 
adalah sunnah. 

 Yaitu “bila dikerjakan 
berpahala, dan bila tidak 
dikerjakan tidak apa-apa.” 

 



 



 Dalam sebuah hadis, Rasulullah 
mengatakan: 



 Maka beliau ditanya, “Ya 
Rasulullah, siapakah orang-orang 
asing itu?” 



 Maka seperti dikatakan beliau 
dalam sebuah hadis: 

   



 





أحمد وأبو داود والترمذي )

 (والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم



 



 Tapi menurutAbu Hurairah,  Nabi 
saw pernah bersabda,  “Aqiqah itu 
disembelih pada hari ketujuhnya, 
atau keempat belasnya, atau 
keduapuluh satunya.” (H.R. Baihaqi 
dan Thabrani). 





 



 Ingat kembali hadis ini:  



 

 



” 





1.  



2.   Jika bayi yang dilahirkan laki-laki, dianjurkan 
untuk menyembelih dua ekor kambing yang 
sepadan (sama besarnya), sedangkan bayi  
perempuan disembelihkan satu ekor kambing. 
Hal ini berdasar atas hadits dari Ummu Karaz 
al-Ka’biyah, Rasul saw. Bersabda, “Bagi anak 
laki-laki (disembelihkan) dua ekor kambing 
dan bagi anak perempuan (disembelihkan) 
satu ekor. Dan tidak masalah bagi kalian 
apakah (sembelihan itu) jantan atau betina” (H. 
R. Ahmad dan Tirmidzi). 

 



 Dan juga riwayat dari Imam 
Malik:  

 



 



 5.   Dianjurkan memberi 
nama anak pada hari 
ketujuh… 

 Ali ra menceritakan:  

 Rasulullah saw berkata 
kepada putrinya,  Fatimah, 
“Timbanglah rambut 
Husain dan bersedekahlah 
dengan emas atau perak 
sesuai dengan berat  
timbangan (rambut)nya 
dan berikanlah kaki 
kambing kepada kabilah 
(keluarga terdekat)”. 

 





1. Pembacaan adzan dan 
iqamah mengandung 
hikmah bahwa seorang 
ayah (kepala keluarga) 
bertanggung-jawab atas 
pendidikan anak-anaknya; 
Dan awal pendidikan 
yang benar adalah 
meletakkan ajaran Allah, 
yang dilambangkan 
dengan adzan dan iqamat 
sebagai fondasi (landasan 
utama). 



 



 Selain untuk kepentingan 
kesehatan, khitan adalah 
lambang pengendalian 
LIBIDO (nafsu birahi). 

 Manusia dibekali libido, 
untuk sarana perkembang-
biakan dan kesenangan 
hidup. 

 Tapi bila tidak dikendalikan, 
libido bisa merusak. 

 Manusia yang tidak bisa 
mengendalikan libidonya, 
akan menjadi tukang kawin, 
mudah berzina, gampang 
dipermainkan oleh lawan 
jenisnya, dsb. 
 





 Karena keadaan manusia secara lahiriah, 
sifat-sifatnya, kecenderungannya, cara 
makan dan minumnya, cara 
menyalurkan libido,  dll., pada dasarnya 
sama dengan hewan. 

 Manusia baru menjadi berbeda dari 
hewan setelah diberi pendidikan! 


