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Hukum Makan Aqiqah Anak Sendiri
Memakan Aqiqah Anak Sendiri
Bolehkah memakan daging aqiqah anaknya sendiri? Trim’s
Jawaban:
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,
Dibolehkan bagi orang tua untuk memakan sebagian dari aqiqah anaknya, dengan beberapa
alasan,
[1] Secara prinsip, aturan aqiqah sama dengan aturan qurban
Ibnu Qudamah mengatakan,
.  ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.. ﻭﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻛﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
Aturan aqiqah terkait jatah booleh dimakan, dihadiahkan, disedekahnkan, sama seperti aturan
qurban… dan ini pendapat as-Syafii.
Kemudian beliau menyebutkan khilaf ulama dalam masalah ini. Lalu beliau menyimpulkan,
ﻭﺍﻷﺷﺒﻪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺴﻴﻜﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺃﺷﺒﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺳﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ
ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻓﺄﺷﺒﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﻬﺎ
Yang lebih mendekati, aqiqah diqiyaskan dengan berqurban. Karena ini ibadah yang
disyariatkan dan tidak wajib. Seperti qurban. Karena sama dengan qurban terkait sifatnya,
sunah-sunahnya, ukurannya, dan syaratnya. Sehingga dalam aturan penyalurannya juga
disamakan. (al-Mughni, 11/120).
Dan dalam aturan ibadah qurban, sohibul qurban dibolehkan untuk memakan sebagian daging
qurbannya.
Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah,
َﻓَﻜُﻠُﻮﺍْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺃَﻃْﻌِﻤُﻮﺍْ ﺍﻟْﺒَﺂﺋِﺲَ ﺍﻟْﻔَﻘِﻴﺮ
“Makanlah dari sebagian hewan qurban itu dan berikan kepada orang yang sangat
membutuhkan.” (Qs. Al-Haj: 28)
Imam Malik pernah mengatakan,
 ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ:ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺿﺤﻴﺘﻬ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ
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“Saya suka jika sohibul kurban makan daging kurbannya. Karena Allah berfirman, yang artinya:
‘Makanlah bagian hewan kurban’.” Ibnu Wahb mengatakan, Saya bertanya kepada Al-Laits
dan ia menjawab dengan jawaban yang sama. (Tafsir Ibn Katsir, 5/416).
[2] terdapat keterangan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha terkait aqiqah,
ُﺍﻟﺴُﻨّﺔُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻐَُﻼﻡِ ﺷَﺎﺗَﺎﻥِ ﻣُﻜَﺎﻓِﺌَﺘَﺎﻥ ﻭَﻋَﻦِ ﺍﻟﺠَﺎﺭِﻳَﺔِ ﺷَﺎﺓٌ ﻳُﻄْﺒَﺦُ ﺟُﺪُﻭًﻻ ﻭََﻻ ﻳُﻜﺴَﺮُ ﻟَﻬَﺎ ﻋَﻈْﻢٌ ﻓَﻴَﺄﻛُﻞُ ﻭَﻳُﻄْﻌِﻢُ ﻭَﻳَﺘَﺼَﺪﱠﻕ
Aqiqah yang sesuai sunah, untuk anak lelaki 2 kambing, anak perempuan seekor kambing.
Dimasak utuh tulangnya, tidak dipecah tulangnya, dimakan sendiri, diberikan ke orang lain, dan
disedekahkan.
(Musnad Ishaq bin Rahuyah, no. 1292)
Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa maksud tidak dipecah tulangnya adalah dalam rangka
membangun sikap optimis (at-Tafaul) terhadap keselamatan anak dan tidak mengalami
kecelakaan badannya. Beliau juga menegaskan, meskipun saya tidak menjumpai dalil yang
menenangkan dalam hal ini. (as-Syarh al-Mumthi’, 7/499).
Berdasarkan keterangan di atas, makan daging aqiqah sendiri atau aqiqah anaknya, hukumnya
diperbolehkan.
Allahu a’lam.
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