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سبحانه مبا هو له أهـٌل من احلمد وأُْثين عليه، وآمن به وأتوّكل عليه، من يهده احلمد هللا 

أرسل رسله اهللا فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

مبّشرين ومنذرين، وهداة مصلحني، وأشهد أن سّيدنا ونبّينا حمّمدا عبد اهللا ورسوله، خري من أَوَصى 

ووّجه، وأْرشد ونّبه، أرسله ربه بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، اللهم صّل وسلم 

أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل سيدنا وموالنا حممد بن عبداهللا وعلى آله وأصحابه  ىوبارك عل

  .يوم الّدين. أما بعد

ة النبوية داب وليمة العرس يف ضوء السنأقد انتهى هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع " 

ستطيع أن ىف هذه املناسبة البديعة حىت ال ت ة" حبمد اهللا. ما أسعد الباحث(دراسة معاين احلديث)

  الشكر اجلزيل إىل: ةم الباحثقدّ ا العميقة والعظيمة. فلذلك توسعاد تعرب ما خطر بباهلا من فرحتها

فضيلة األستاذ الّدوكتور حمّبني نور املاجستري احلاج مدير اجلامعة وايل سوجنو اإلسالمّية احلكومّية  .1

  بسمارنج. 

فضيلة األستاذ الّدوكتور ناصح أمني املاجستري عميد كلية أصول الّدين جبامعة وايل سوجنو  .2

 اإلسالمّية احلكومّية بسمارنج.

فق املاجستري رئيس شعبة التفسري واحلديث كلية أصول الّدين جبامعة افضيلة األستاذ أمحد مش .3

  وايل سوجنو اإلسالمّية احلكومّية بسمارنج.
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 تري احلجواألستاذ حممد شعراين املاجس مصباح الدين املاجستري احلاج إيئيعفضيلة األستاذ  .4

 .كم اهللاوجز  مهااطال اهللا عمر ، لبحث اجلامعي هلذا ااملشرفنيك

ر املاجستري كاملناقشني هلذه منذ األستاذ الدكتور زهاد مصدوقي املاجستري واألستاذفضيلة وإىل  .5

 .وجزكم اهللامها اطال اهللا عمر الرسالة، 

 صاحب الفضيلة والدى احملبوب ووالديت احملبوبة حفظهما وابقامهااهللا تعاىل شكرا على كل شيء، .6

اجلميلة، واخى  وما استطيع ىف ذكرها وابداهلا، وال انسي فضيلة أخىت الشقيقة وزوجها مث بنتهما

  حفظهم اهللا تعاىل يف الّدارين.أنتم متاعي القّيم و  ،اجلميلةواخيت الصغرية  اجلميل الكبري

يف معهد اإلسالمي  احلافظة سن اخلامتةي حوام سراج نالكاباة ممرىب روحى فضيلة أصحاب ال  .7

، ما امتىن ىف ابدال ما نلت منكم، ولو مل يبلغ طاقىت به. اطال اهللا الّساليف نور الصباح بويواليل

 عمركم وبارك اهللا عليكم.

شكرا على عزيز العلوم الىت انتفعت ا لذين يربون روحي بعلومهم النافعة، فضيلة األساتذة ا .8

  .كم اهللاليكم اال كلمة الشكر اجلزيل وجز الباحثة. ليس هناك كلمة اخرى ىف تعبري شكرى 

 أوجي، أرينا، أسوة، عزيزة،، (خليفةاخيت  ")as3 depag( فضيلة األخوات يف املعهد "دار القرآن .9

 سه،جئ أيت، وحيونيع لينا، ،، فطريمنرية، نعمةفرح، مسلمة، خامتة، ، ، أمانةأيوء، لطفية اُولفا،

عسى اهللا ان يبقى  جمتمعكم وكنت سعيدة معكن، قلما كنت ممعكن نبيال) أنا فخورة أصبحو 

 كم اهللا.الشكر عل مساحتكن وجز  جزيلوقول إليكم  ،اخوتنا



 

 ط 
 

األصدقاء يف الربنامج النموذجي بشعبة التفسري واحلديث لكلية أصول الّدين جبامعة وايل  .10

سوجنو اإلسالمّية احلكومّية بسمارنج خاّصة املرحلة اخلامسة اّلذين قد استغرقوا أوقام للنقاش 

 العلمي.    

 اإلخوة واألخوات يف مجعية الدراسة اإلسالمية/ .11

)KKC( Kajian Keislaman Community   .بإندونيسيا 

 (دراسة أداب وليمة العرس يف ضوء السّنة الّنبويّةهكذا البحث اجلامعي حتت املوضوع "

" الذي قامت به الباحثة، ومما الشّك فيه أن الخيلو من أحد الزالت واخلطيئات إال )معاين احلديث

زيزي القارئ إذا وجد من عصمة اهللا، ووعت الباحثة كعادية اإلنسان، لضائل علمها فارجاء من ع

  اخلطأ أن يغض النظر ويصلح اخلطأ. وكل ابن آدم خطأ وخري اخلطائني التوابون.

عسى اهللا أن جيعل هذا البحث اليسري نافعا ومصلحة لنا وملن يريد أن حيي سّنة رسوله صلى 

. فجّل من ال عيب اهللا عليه وسّلم ويقتدى مبا محله من ربّه عّز وجّل. والناس يريد واهللا فعال ملا يريد

  وال علل.
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  )�� ا������ (
داباً أ، وجعل اإلسالم هلا لقد شرع االسالم الوليمة، وهي الطعام الذي يصنع عند العرس

. يف وليمته، وال يقع يف حمظور شرعي ةركاينال األجر وب تتعلق ا، ينبغي لإلنسان أن يلم ا، حىت
مبرور الزمان وتطوِر احلضارة املختلفة بني العصر أصابت عقدة الوليمة كثَري التكُيف املخالف ملا شرع 

الوليمة. ومن الواجب اا تعقد بشريعة االسالم. كما امر دة ورسوله. فلذا، ظهر العروج ىف عق اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم اهللا تعاىل ورسوله

داب أوليمة العرس العصري و  دابأ ومن ذلك كانت الباحثة يطلب املسائل بني تقليد
 النظري، طاراإل هذا على تأسيسا. واصحابهصلى اهللا عليه وسلم وليمة العرس الذى عقدها الرسول 

  يف ضوء السنة النبوية بدراسة معاين احلديث. وليمة العرسداب أ عن بالبحث الباحثة قامت

 مث تشرحها والبيانات  حتليل احملتوىو  وصفية طريقة الباحثة استعملت البحث هذا ىف
 أكثر دقة للحصول على فهم باستعملت املنهج النقدى بشكل منّظم وبدقة لنيل املعىن املقصد

   صل اهللا عليه وسلم. اليت اشار النيبالعرس ب وليمة اأدلالحاديث حول 

داب وليمة األحاديث الىت تتعلق بأما أو  الباحثة حواىل ثالثني حديثا،وجدت  ذلك، وحاصل
لدعوة الوليمة، أفضل الدعوة الصاحلني، ترك حضور احترمي حتصيص األغنياء باكما يايل: هي  العرس 

ألحد الداعني كونه رامحا أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من الوليمة اليت فيها معصية، اإلجابة 
، مشروعية الوليمة يف اليوم األول، نئة والدعاء للمتزوج، مشاركة ذوي الفضل والسعة ρ النيب

إتباع السنة وتسلية اإلخوان (األغنياء) مباهلم يف الوليمة ووجوب تلبية الدعوة للصائم أيضا، وبالنية 
  سراف أي صنع طعام يف حدود الطاقة.وعدم اإل

ولو كان االسالم حيث الوليمة لكن ال يشرح موقبها تفصيال. وهذا يعىن ان موقب الوليمة 
اء املومل. وهلذا تنوّع التقليد واحلضارة والعادة ىف عقدة الوليمة ما دامت الوليمة ال sحسبما يش

املومل وال جياد فيها املباذرة واالسراف وال خيالف الشرع. واملهم اا تعقد الوليمة حبسب قدر 
  سالم.اإلهداف املمنوع ىف األ
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ABSTRAKSI 
 

Islam telah mensyariatkan walimah, yaitu makanan yang disediakan ketika 
pesta pernikahan, dan Islam juga memiliki beberapa etika yang berkaitan dengan 
walimah yang mana perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara sehingga kelak 
memperoleh pahala dan keberkahan darinya serta akan terhindar dari apa yang 
dilarang oleh syariat. Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan 
peradaban yang berbeda antara satu masa dengan masa yang lain, menjadikan 
pelaksanaan walimatul ‘urs  mengelami banyak modifikasi yang luar biasa bahkan 
hampir keluar dari tujuan utama dari disyari’atkannya walimatul. Sehingga 
menimbulkan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan yang 
seharusnya dilaksanakan secara syar’i sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan 
Rasulullah SAW.   

 
Berdasarkan itu, peneliti ingin mencoba mencari benang merah tentang etika 

walimatul ‘urs yang sedang berkembang di masa sekarang ini dengan walimatul 
‘urs yang sudah dicontohkan oleh Rasululloh SAW dan para sahabat beliau. 
Berdasarkan landasan teori ini, peneliti hendak membahas  tentang etika  
walimatul ‘urs dalam perspektif as-sunnah an-nabawiyyah dengan metode ma’ani 
a-hadist. 

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan metode deskriptif  dan 
analisis isi  yang kemudian dijabarkan dengan metode ma’ani al-hadis untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis yang 
berkaitan dengan etika walimah yang mana telah dicontohkan oleh Nabi SAW.  

Dan hasilnya, penulis  mendapatkan sekitar tiga puluh hadist, adapun hadis-
hadis yang berhubungan dengan etika di dalam walimah adalah sebagai berikut: 
haram jika hanya mengkhususkan untuk mengundang orang kaya saja, lebih 
utama untuk mengundang orang-orang soleh, larangan menghadiri walimah yang 
didalamnya terdapat kemaksiatan, mendahulukan untuk menghadiri undangan 
yang tempatnya lebih dekat atau mu’alim, mendoakan kedua mempelai, saling 
membantu dalam meringankan biaya walimah, wajib bagi orang yang sedang 
berpuasa menghadiri undangan, berniat mengikuti sunnah Rasul SAW, tidak 
berlebih-lebihan atau tidak memaksakan diri diluar batas kemampuan. 

Walaupun mengadakan walimah itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, 
namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini 
dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka 
terjadilah bermacam corak tradisi, kebudayaan dan adat-istiadat dalam 
pelaksanaan Walimatul ‘Urs, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 
ajaran Islam. Yang penting dalam mengadakan walimah itu disesuaikan dengan 
kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubadiran. 
Dan jangan ada tujuan-tujuan lain dalam mengadakan pesta perkawinan itu yang 
dilarang oleh agama Islam. 

 


