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 األول فصلال

 مقّدمة

 خلفية البحث  .أ 

ي، بينه وبني النكاح السرّ لفرٍق  1النكاح بالوليمة، املسلمني ان يعلنوااالسالم على شرع 

تعاىل. روى الرتمذي عن تظهري السرور فيما احل اهللا و مقو لقلب الفىت على تعجيل إاء عزبه 

   .عليه وسلمصلى اهللا  حديث النيب

                                                           

، مث أصبحت تطلق على العرف على كل ليمة يف اللغة مأخوذة من الومل، وهو متام الشيء واجتماعهالو   1
، فإذا أطلقت طعام العرس خاصة وغلب إطالقها يف النصوص الشرعية وكالم العلماء على .لسرور حادثطعام 

 Amir Syaifudin, Hukum Islam Di Indonesia: Antara Fiqihالوليمة فالغالب أن املراد ا ذلك. انظر 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 ،
  الوليمة بصفة عامة هي إصالح الطعام، واستدعاء الناس ألجله وهي أنواع: . 155ص: 

وليمة العرس: وهي الوليمة على اجتماع الزوجني، وبعبارة أوضح: هي اليت تصنع عند الزفاف والدخول  .1
  بالزوجة. 

  املعد للنفساء نفسها يسمى: خرسة. وليمة اخلُْرس: طعام النفاس وهي الوليمة على والدة الولد. أما الطعام  .2

  وليمة اإلعذار: وهي الوليمة على اخلتان.  .3

  وهي الوليمة على بناء الدار. :وليمة الوكرية  .4

وليمة النقيعة: وهي وليمة القادم من السفر، وقيل: النقيعة اليت يصنعها القادم من السفر، واليت تصنع له  .5
 تسمى: التحفة. 

  لعقيقة: الذبح ألجل الولد، وبعبارة أوضح: هي الطعام الذي يصنع يف سابع يوم الوالدة فرًحا باملولود. وليمة ا. 6

وهو الطعام الذي يصنع عند ختم الصيب للقرآن، أو ختم قدر مقصود منه. وحيتمل أن تكون :ذاقةاحلِ   وليمة .7
  يف حذقة لكل صنعة، أو تعلم العلوم. 
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 اللِ احلَ  ْنيَ ا بَـ مَ  لُ صْ فَ ((: يه وسلمصلى اهللا عل قال : قال رسول اهللاحممد بن حاطب عن 

وا هذا نُ لِ أعْ (( :عليه وسلم صلى اهللا  قال الرسول اهللا: قالتعائشة وعن  2.))تُ وْ والص  ف الد  امِ رَ واحلَ 

 ُفوفِ بِ  هِ يْ لَ وا عَ بُ رِ اضْ وَ  ساِجِد،ْجَعُلوُه ِيف اْلمَ وا  كاحَ الن3.))الد  

ألن الزوجني جيتمعان قاله  وسكون الالم وهو اجلمعُ  بفتح الواو مشتقة من الوَملْ  الوليمة

وليمة العرس ما يتخذ  حادث على كل طعام يتخذ لسرورٍ  تقعُ و  ،األزهري وغريه. والفعل منها أومل

 عَ نِ صُ  امٍ عَ طَ  ل كُ   رس أوْ العُ  طعامُ وىف القاموس الوليمة يعين  4.عند الدخول وما يتخذ عند اإلمالك

                                                                                                                                                               

الُشْنُدخ: وهو طعام اإلمالك التزويج؛ ألنه يتقدم الدخول. وقيل: وليمة اإلمالك يقال هلا: الُشْنَدخ أو وليمة  .8
وذا يتبني لنا أن للنكاح وليمتني، وليمة عند العقد ويقال هلا: شندخ أو نقيعة أو إمالك، ووليمة عند  .نقيعة

  الدخول باملرأة وتسمى وليمة العرس. 

 م املآمت أو ما يتخذ عند املصيبة.وهي طعا :وضيمة أو وضيحةال وليمة .9
أُدبة: وهي الوليمة لغري سبب، وبعبارة أخرى: هي الطعام الذي يعمله اجلريان واألصحاب ألجل امل وليمة  .10

إلبن  فتح الباري  ،476/ 2ب للشريازي ، املهذ 556، 555/ 9احلاوي الكبري للماوردي انظر اىل  املودة.
 M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Suami Sejak Malamمث . ،192-9/190ـ حجر

Pertama, Mitra Pustaka, Yogyakarta,2006 ,69 .ص 
باب ما جاء يف إعالن النكاح  طه فوترا، مسارع، ،اجلامع الصحيح، اخلمسة إال أبا داود، الرتمذي رواه  2

 ه،1398لبنان، -بريوت، املكتبة االسالمى، أمحد بن حنبل مسند ،وأمحد .1094حديث  2/276
إعالن باب  كتاب النكاح   م1991لبنان،  -، بريوت، دار الكتب العلميةسنن الكربى، والنسائي  .3/418

يف   ، بريوت لبنان،دار الفكر ،سنن ابن ماجة ،وابن ماجة ).5562( 3/332 لصوت وضرب الدفبا النكاح
  .)1896( 1/611 باب إعالن النكاحكتاب النكاح 

حديث  2/276كتاب النكاح باب ما جاء يف إعالن النكاح  اجلامع الصحيحرواه الرتمذي يف   3
كتاب النكاح   سننه وابن ماجة يف ).5564( 3/332كتاب النكاح يف   سنن الكربى، يوالنسائ .1095

1/611 )1895.( 
 يف باب الوليمةمساراجني ، طه فوترا ،سبل السالم شرح بلوغ املرامامام حممد بن امسائل النواوى،   4

3/153-154 
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يف  يعين املرأة ما دامت العروسو  6،يجُ وِ زْ والتـ  افُ فَ رس يف اللغة فهو: الزّ ا العُ أمّ  5ها.ريِْ وغَ  ةٍ وَ عْ دَ لِ 

العرس هي الطعام الذي يعد عند  يقال: أعرس باملرأة: إذا دخل ا. وهذا يعين أن وليمة عرسها.

  املرأة. زفاف ودخول 

 .بسيطة وفقا للقدرةكون عقدت يف فينبغي أن توالوليمة سنة مؤكدة عند مجهور العلماء، 

على  رضي اهللا عنهخطبة علي بن ايب طالب عن يه وسلم صلى اهللا عل النيب حممدلقول وفقا  وذلك

  7).)ةمَ يْ لِ وَ  نْ (ويف رواية للعروس) مِ  سِ رْ عُ لْ لِ  د  بُ َال  هُ (إن (: الزهراء رضي اهللا عنها فاطمة ابنته

رضي الذي رواه أنس بن مالك  احلديثيف   وسلم يهصلى اهللا علالنيب حممد قد كان و 

قَاَل: َما  ،َأن اَلنِيب صلى اهللا عليه وسلم رََأى َعَلى َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوٍف أَثـََر ُصْفرَةٍ ((، قال: اهللا عنه

أَوِْملْ   فـََباَرَك اَللُه َلك،ل: فـََقا َذَهبٍ ! ِإين تـََزوْجُت ِاْمَرأًَة َعَلى َوْزِن نـََواٍة ِمْن : يَا َرُسوَل اَللهِ َهَذا؟ قَالَ 

  8.))َوَلْو ِبَشاةٍ 

                                                           

 189/ 4 ،م1998لبنان،  -، بريوت، دار الكتب العلميةالقاموس احمليط، لفريوزآباديا  5
 614، ص: املصدرنفس   6
وإسناده كما قال  .5/359 ه،1398لبنان، -املكتبة االسالمى، بريوت، يف مسنده رواه أمحد  7
الرواية : علي كذا وكذا من ذرة ويف فقال سعد علي كبش وقال فالن: قال " : " ال بأس بهالفتحاحلافظ يف 
 Syekh Nashiruddin al-Bani, Panduanانظر اىل  .ومجع له رهط من األنصار أصوعا ذرة األخرى: 

Pernikahan Islam, Terj., Abu Hamzah Kaswa, Ash-Shaf media, Tegal Jateng, 210 :140، ص 

كتاب النكاح  يف م1992لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت، البخاريصحيح ، البخاري رواه  8 
لبنان،  -بريوتدار أحياء الرتاب العريب، صحيح املسلم، ، ملسلماللفظ وا .5/469الوليمة ولو بشاة  باب

وأخرجه  .216/ 9 وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد 3/383 كتاب النكاح باب الصداق يفم 1991
ب دعاء من مل يشهد التزويج يف كتاب النكاح با م1980لبنان،  - بريوت، دار الفكر، سنن النسائي ،النسائي

 .2/278ما جاء يف الوليمة  كتاب النكاح باب يف طه فوترا، مساراع ،اجلامع الصحيح والرتمذي،  .12/ 6
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باحتفال وليمة العرس ىف هذا احلديث ليس مبعىن واجب  صلى اهللا عليه وسلمالنيب  رأم

 ذا احلكم الن وليمة العرس    بوجوا. وذهب اجلمهور مؤكدة. ولو يعتقد الظاهرية سنةٌ  هي بل

 ليه وسلمصلى اهللا عالنيب ت الوليمة بأن يفعلها واستمر العربية قبل دخول االسالم.  اهيفعلُ  ةتقليد

  بتغري قليل موافق لشريعة االسالم.

على االقّل تقليدا ذا  بشاة، لكن الوليمة ال تلزم بشاةٍ النيب ولو  ولو كان ىف احلديث امر

  احلديث عن انس:  احلديث واالصح انه بقدر قوة زوجها. ويف

)) ِيبالن َة بَِتْمٍر َو َسِوْيقٍ  عليه وسلم صلى اهللاَن(( 9.))اَوْملََ َعَلى َصِفي ِة َعْن اََنٍس ِىف ِقص

 ِيبالن َة اَنْمنَ  صلى اهللا عليه وسلمَصِفيْمَر َو ْاالَِقَط َو السَة بِْنِت (( 10.))َجَعَل َولِْيَمتَـَها التَعْن َصِفي

ْيِن ِمْن َشِعْري  صلى اهللا عليه وسلم اَنـَها قَاَلْت: اَوَْملَ النِيب َشْيَبَة  11.))َعَلى بـَْعِض ِنَسائِِه ِمبُد 

ىت يفوق حد قدرهم، وهذا نفسهم عند عقدة الوليمة حأ وار قهّ  اّم اتمععند واملشهور 

الوليمة عقد ىف احلياة، حىت يليق ان ت نكاح اوالدهم يعقد مرةً ال ةعقد نإم زعموا أ، بسبب عذر

                                                                                                                                                               

، دار سنن ابن ماجة، ماجة وابن .2/143باب يف الوليمة النبوية،  دار إحياء السنةسنن الدارمي،  ،والدارمى
 ).1907( 1/615، الفكر، بريوت لبنان

ما جاء يف الوليمة  كتاب النكاح باب اجلامع الصحيحوالرتمذي يف ، اخلمسة اال النسائيرواه   9
 2/548اسحباب الوليمة عند النكاح كتاب األطعمة باب   سننهيف ابو داود و  ،1101ث حدي 2/278

  ).1909( 1/615، ، دار الفكر، بريوت لبنانابن ماجة سنن، وابن ماجة. 3744ث حدي
يف والبخاري  259،264/ 2 ه،1398لبنان، -، املكتبة االسالمى، بريوتمسندهيف  رواه امحد  10

 أن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم أَْعَتَتَق َصِفيةَ ((بلفظ:  5/470الوليمة ولو بشاة  كتاب النكاح باب صحيحه
َهأ ِحبَْيٍس)) قَهاِعتْ  َوتـََزوَجَها، َوَجَعلَ     َصَداقـََها، َوأَوَملَ َعليـْ

هكذا ، 5172ث حدي 5/470من أومل بأقّل من شاة  كتاب النكاح باب صحيحهوالبخاري يف  11 
  مرسال
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عقد اال لتبع املعيار املطرد ىف اتمع بل املومل يرضى ان يبيع امواله ذوات قيمة او حبورا او ما ت

  يستدين حلبور الوليمة مع ان الشرع حث ان تعقد الوليمة باقتصاد القيمة.

صاحلني واجلار واتمع حوله وال ، واالقاريب واالصدقاءَ لةَ ائعوينبغي للمومل ان يدعو ال

االغنياء فقط بدون املساكني. ولو كان ىف الواقع   املومل يدعو ،اىل الوضع او غريه. واملثال بدون نظرٍ 

  مساعدةٍ  نيلِ  إىل رجاءً  املتقدمني واالغنياء فقطخاصا كاتمع من  اصشخاأل خاصةً كثري من املومل 

  حىت ينال الرجوع مما اخرجوا من مصروف الوليمة املبالغة. كثريةٍ 

َشر (: (عليه وسلم صلى اهللا . كما قال رسول اهللاتلك احلالة السابقة دين االسالم هَ وكرِ 

ْعَوَة  َرُك اْلَمَساِكُني َوَمْن تـََرَك الد َها اْألَْغِنَياُء َويـُتـْ فـََقْد َعَصى اللَه الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة يُْدَعى ِإلَيـْ

  12.))َوَرُسوَلهُ 

ما دام ليس عنده عذر شرعي. كما اتفق  ةٌ واجب وليمة العرس اىل دعوةالاما حكم اجابة و 

ُهَما - َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  عليه وسلم صلى اهللالعلماء حبجة حديث النيب  قَاَل : قَاَل  - َرِضَي اَللُه َعنـْ

                                                           

يف كتاب نكاح باب  م1992لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتصحيح البخاري، البخاريرواه  12 
دار أحياء الرتاب صحيح املسلم، واملسلم،  .5177حديث  5/471ترك الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله من 

حديث  2/1055إىل دعوة  الدعى األمر باجابة كتاب النكاح بابم يف  1991لبنان،  -بريوتالعريب، 
 1/616إجابة الداعي  يف كتاب نكاح باب ، دار الفكر، بريوت لبنانسنن ابن ماجة، وابن ماجة .1432

ما جاء يف الوليمة باب  يف كتاب نكاح م2005دار احلديث، القاهرة، ، وطأاملاملالك بن أنس، و  .)1913(
سنن الدارمي،  . والدارمى، 2/494 ه1398لبنان، -االسالمى، بريوتاملكتبة ، وامحد يف مسنده .50حديث 

 .2/510دار إحياء السنة النبوية، باب يف الوليمة 
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َوِلُمْسِلٍم :  ُمتـَفٌق َعَلْيه.   ))(( ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَىل اَْلَولِيَمِة فـَْلَيْأَِا عليه وسلم صلى اهللا َرُسوُل اَللِه 

  13.))ُعْرًسا َكاَن َأْو َحنَْوهُ : فـَْلُيِجبْ  ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َأَخاُه،((

هذا احلكم للصائم ايضا. وال يلزم له ان يفطر حني حضر الوليمة لكنه البد  قد َجرىو 

 َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب:ِإَذا ُدِعَي ((ىف حديثه:  صلى اهللا على سيدنا حمّمدمن ان يدعو للمومل. كما شرحه 

   14.))َوِإْن َكاَن ُمْفِطرًا فـَْلُيْطَعمْ  ْن َكاَن َصاِئًما فـَْلُيَصل،فَإِ 

اعي. وان رسخ دّ يفطر صومه ويشرتك ىف اكل املائدة تكرميا للان كان الصوم سنة جيوز ان 

فَِإْن َشاَء َطِعَم ، ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجبْ ((: عليه وسلم صلى اهللا ان يستمر صومه جاز له. قال

  15.))َوِإْن َشاَء تـََركَ 

هو الراعي لنفسه. حني اقبل املسألة الىت تلزمه ان يتخذ موقفه بني و م سنة صامن 

 اءَ شَ  نْ إ هِ سِ فْ نَـ  ريُ أمِ  عُ و طَ املتَ  مُ ائِ الص ((: عليه وسلم صلى اهللا او االستمرار. قال رسول اهللا االفطارِ 

  16.))رَ طَ أفْ  اءَ ن شَ وإ امَ صَ 

                                                           

وابو ، 4/15كتاب النكاح  صحيحهيف  ومسلم ،6/198 كتاب النكاح صحيحهيف  رواه البخاري  13
  .49كتاب نكاح حديث   دار احلديث، القاهرة، املوطأمالك بن أنس يف و  ،1كتاب األطعمة باب سننهيف داود 

حديث  4/153 م1991لبنان،  -بريوتدار أحياء الرتاب العريب، صحيح املسلم، ، رواه املسلم 14
كتاب األطعمة باب ماجاء    م1996لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوتسنن أيب داود،  ،وأبو داود. 1431

،  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت، اجلامع الصحيحالرتمذي،  .3737حديث  2/547يف إجابة الدعوة 
  ).780( 3/150كتاب الصوم باب ما جاء يف إجابة الصائم الدعوة 

). وان يفطر صومه 3/392وامحد ( )3737( وابو داود )1430رواه مسلم (نفس املصدر،  15
  فاملتطوع املرتوك ال يلزم عوضه.

  2/64 ،م1991لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتالسنن الكربىي، النسائرواه   16
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، واملهذب ياباح االسالم السلو والنشيد االسالم ، قدرور ىف الوليمةستظهري الحول 

  الشهوة.  يصحيالذى ال 

َعْن َخاِلِد ْبِن ذَْكَواَن قَاَل: قَاَلِت الربـَّيُع بِْنُت ُمَعّوِذ ْبِن َعْفَراَء: َجاَء النِيب صلى اهللا ((

ِسَك ِمّىن َفَجَعَلْت ُجَوْيرِيَاٌت لََنا عليه وسلم َفَدَخَل ِحْنيَ ُبِينَ َعَلي َفَجَلَس َعَلى ِفرَاِشى َكَمْجلِ 

َنا َنِيب يـَْعلَ  ُم َما ِىف َيْضرِْبَن بِالدّف َو يـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل ِمْن آبَاِئى يـَْوَم َبْدٍر ِاْذ قَاَلْت ِاْحَداُهن َو ِفيـْ

  17.))َغٍد. فـََقاَل َدِعى هِذِه َو قـُْوِىل بِالِذى ُكْنِت تـَُقْوِلْنيَ 

بشرط ان  وفالنشيد لتظهري السرور وكذلك ضرب الدف ةديث دليل على اباحاحل وهذا

لبس الذى جيلب ن ان يكون مهذبا، وال يلبس املنشد املشريعة االسالم، والنشيد البد مِ الخيالف 

  سيما خيلى العورة. الشعور باالطمئنان

 ان موقب ولو كان االسالم حيث الوليمة لكن ال يشرح موقبها تفصيال. وهذا يعىن

ع التقليد واحلضارة والعادة ىف عقدة الوليمة ما دامت الوليمة ال الوليمة حسبما يشاء املومل. وهلذا تنوّ 

د فيها املباذرة واالسراف وال حبسب قدر املومل وال جي الوليمة خيالف الشرع. واملهم اا تعقد

  سالم. قال اهللا تعاىل:اإلهداف املمنوع ىف األ

                                                           

وامحد  ،)9/202( م1959لبنان  بريوت، دار الفكر، بشرح صحيح البخاري ىر افتح الب إبن حجر، 17
إجابة الداعي  يف كتاب نكاح باب ، دار الفكر، بريوت لبنانسنن ابن ماجة ، بن ماجهإو  .)6/359-360(
1/616 )1904(. 
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ْر تـَْبِذيرًا ( ِبيِل َوَال تـَُبذُه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السرِيَن َكانُوا 26﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَىب َحق اْلُمَبذ ِإن (

    18)﴾. 27ِإْخَواَن الشَياِطِني وََكاَن الشْيطَاُن ِلَربِه َكُفورًا (

 فالتكيُ  عقدة الوليمة كثريَ  أصابتر احلضارة املختلفة بني العص رِ وتطو مبرور الزمان 

دة الوليمة. ومن الواجب اا تعقد بشريعة العروج ىف عقِ فلذا، ظهر . املخالف ملا شرع اهللا ورسوله

  .عليه وسلم صلى اهللا لهو االسالم. كما امر اهللا تعاىل ورس

داباً ألقد شرع االسالم الوليمة، وهي الطعام الذي يصنع عند العرس، وجعل اإلسالم هلا 

 .يف وليمته، وال يقع يف حمظور شرعي ةركاينال األجر وب تتعلق ا، ينبغي لإلنسان أن يلم ا، حىت

وليمة العرس أداب وليمة العرس العصري و  أداب طلب املسائل بني تقليدتباحثة ال تومن ذلك كان

 ضوء العرس ىف يمةِ ولداب أ " واصحابه حتت املوضوعصلى اهللا عليه وسلم الرسول عقدها الذى 

  ".)معاين احلديثدراسة ( السنة النبوية

 البحث مشكالتتحديد   .ب 

تأسيسا على اخللفية املذكورة، ميكن للباحثة ان حتّدد املشكالت اليت ستحّلها وهي كما 

  يلي:

  كيف وليمة العرس يف ضوء السنة؟ .1

 وليمة العرس من احلديث يف هذا العصر؟أداب كيف تنفيذ  .2

  

 
                                                           

  27-26): 17سورة االسراء (  18



9 

 

 

 

 البحث وأهّميته أهداف  .ج 

يف كتابة  اتريد الباحثة أن تصل إليه ف اليتاهدما ذكرناه يف السابق، إّن األ إىل انظر و 

 هذا البحث هو كما يلي:

 معرفة وليمة العرس يف ضوء السنة. .1

  وليمة العرس من احلديث يف هذا العصر.أداب معرفة تنفيذ   .2

  كما يلى:  بعد أن شرحت الباحثة أهدافها فتقدم أمهية هذا البحث

وليمة العرس أداب للباحثة : أن يزيد هذا البحث معرفة وخربة عن بيان حديث   .1

 وما يتعلق به.

للقراء : أن يكون هذا البحث مساعدا للذين يريدون أن يوسعوا وجهة نظرهم يف   .2

وليمة العرس داب أث نافعا ومرجعا للطلبة الراغبني يف فهم احلديث وعلومه، وليكون هذا البح فنّ 

 يف ضوء السنة واحلديث وتطبيقها يف عصرنا اليوم.

للجامعة : أن يكون هذا البحث مزيدا للمصادر الوثائقية يف هذه اجلامعة ولقسم  .3

 التفسري واحلديث خاّصة.

 الدراسة السابقة  .د 

 أمرا جديدا ومبتكرا، فقد عىنوليمة العرس داب أليس البحث العلمي يف دراسة عن 

  :فهناك دراسات شىت. مثل ما قام بهمية بدراستها من وجوه كثرية، الباحثون يف رسالتهم العل
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1. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan 

(Kasus di Pesisir Desa Kilensari, kec, Panarukan, Kab, Situbondo)”, skripsi 

Mariatul Qibtiyah Zainy (04210073) , Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2008. 

ليس هلا وليمة    وليمة العرس ىف هذه القرية خاصةالباحثة عن  تيف هذا البحث، حبث

القرباء، وتقسم االوقات، العرس على العرف. فيها ممارسة الدين، والكتابة، ويعلن على اجلريان وا

 .على بعض ااملائدة على الضيوف بعض واختالف

2. “Studi Pendapat Ibnu Hazm tentang diwajibkannya Pelaksanaan 

Walimatul ‘Urs dalam kitab Al-Muhalla Relevansinya dengan Konteks 

Masyarakat Indonesia Saat Ini.” Skripsi Nurul Malihah (2101022), Fakultas 

Syari’ah  IAIN Walisongo Semarang, 2005. 

الباحثة عن حكم الواجب يف وليمة العرس يف كتاب  تيف هذا البحث، حبث  

 ختترت بوجوب االحتفال يف وليمة العرس.احملّلى، 

3. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan 

pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. 

Banyuasin Kab. Banyuasin Sumatera Selatan”. Skripsi Fawari (05350008), 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUKA, 2010. 

طريقتها اخلاصة يف االحتفال، منها بان جيتمع الباحث عن  تيف هذا البحث، حبث

 الصدقات يف وليمة العرس بالنظام املزاد.

4. “Walimah dalam Perkawinan, Analisis Perbandingan Menurut 

Hukum Islam dan Adat Bugis”. Skripsi Muhammad Ghazali, IAIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2001. 
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احلفلة الكبرية اي العظيمة هي َمفَخرَة على اهلها الباحث عن  تيف هذا البحث، حبث

 الكرامة أيضا ينطوي أن الزواج الذين يشعرونواقارا، السيما على اهل االغنياء وبعض املساكني 

 تظهر وحيكم على اتمع. أناليت جيب 

5. “Walimah dalam Perkawinan” . Skripsi Ali Muftapi, UIN SUKA, 

2005. 

يف املمارسة  جدا ولكن امهم شيئا الوليمة يف هذا البحث، حبث الباحث حسب عن

وبعد انتهاء الوليمة استمرار االحتفال  يف يساء استخدامها لعقد التربعات غالبا ما، وهذا العملية

  على اتمع الذين حيتفل ا.الِعْبء  ختفيف من أجل املساعدة يفالتربعات 

كتب  يفوليمة العرس أداب تتعلق بوىف هذا احلال، ستبحث الباحثة عن األحاديث الىت 

 بدراسة معاين احلديث. التسعة، من ناحية السند كان او املنت

  منهج البحث  .ه 

هذا البحث هو الطريقة اليت تتبع يف مجع األدلة وحتليل البيانات اليت حتتاج إليها املنهج يف 

  واملنهج  الذى استعملته الباحثة للوصول اليها كما يلى:ائل. إلجابة املس

  البحثأنواع  .1

هي التفكري العلمي  )Library research( بية كتإن هذا البحث من نوع دراسة م 

ولنيل البيانات املوثوقة ففعلت  19من الكتب أو املقاالت وغري ذلك. الذي يقوم على نتائج البحث

                                                           

 206. نفس املصدر، ص:  19



12 

 

 

 

  الباحثة حديثا صحفياإلمتام هذا البحث.

  مصادر البيانات. 2

 20ومصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم إىل املصدر األساسي واملصدر الثّانوي.

ملحق األحاديث وليمة العرس من كتب أداب فاملصدر األساسي هو األحاديث الىت تتعلق ب

، واملصدر الثانوي هو األقوال الصحاىب والعلماء ، مث كتب كتب الشرحو  تسعةاملشهورة بكتب ال

  ورسائل أخرى الىت هلا عالقة مبوضوع هذا البحث.

  طريقة جمع البيانات.3

وميكن للباحثة ىف حبث البيانات  اجلريدة، باحثة الكتب املتعلقة ذا البحثجتمعت الا

 21.قاموس األحاديث مثل املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الّنبوىال تاستعمالمث  اإلنترينيت.من 

 من هذه الناحيةاإلمتام هذا البحث. الوثائقية  ولنيل البيانات املوثوقة ففعلت الباحثة حديثا صحفي

حبث البيانات اجتمعت الباحثة الكتب املتعلقة ذا البحث، اجلريدة، اخلطوط،  وميكن للباحثة ىف 

  من اإلنترينيت.

  

  
                                                           

20  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, p.83  
وترجم اىل العربية حممد فؤاد عبد الباقى. وحيتمل اىل   .Dr.AJ.Wensink dkkهذا الكتاب الّفه  21

كتب امام التسعة: ( البخارى، املسلم، سنن اىب داوود، سنن الرتمذى، سنن النسائى، سنن ابن ماجة، سنن 
 الدارمى، موطاء المام مالك، مسند امحد بن حنبل).
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  طريقة تحليل البيانات  .4

يف هذا  يةأما طريقة التحليل)، و qualitativeستعمل هذا البحث الطريقة الكيفية (ت

  البحث فيحتوى على طريقة وصفية. 

والبيانات ) content analysis) تعىن بطريقة حتليل احملتوى (descriptiveطريقة وصفية (

فتعمل   22املنهج النقدى بشكل منّظم وبدقة لنيل املعىن املقصود. تفسرها باستعمالمث تشرحها وت

واملنت اخلطوط الىت جيب األحادييث من الناحية السند اواملنت. وىف نقد السند  الباحثة حتليل درجة

  ها هى:ئاستفا

 ختريج رواة األحاديث ملعرفة مجيع األساند. .1

األحاديث وبعد املعرفة  يهدف اىل معرفة درجة، وهذا جممال نقد اإلسناد واملنت .2

 مث يوازن تلك األحاديث أتكون تلك األحاديث صحيحا، أو حسنا، أو ضعيفا.

تقرير الكتب: وىف ختريج االحاديث، جبانب احلاجة اىل قاموس األحاديث مثل  .3

ه من تمث طلب املكتبة الّشاملةوكذالك معجم األطراف و  23املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الّنبوى.

الكتب الرئيسية من اين تلك األحاديث نقلت. وقد تكتفى الباحثة كتابا واحدا لكل األحاديث  

  لباحثة من املكتبة الّشاملة وموسوعة  احلديث الشريف ايضا. ا توميكن استعمالكاملرجع. 

 معاىنىف االحوال  متعلقة بأداب وليمة العرس ثيحادالأمعاين تشرح مث  .4
                                                           

22  Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, Jakarta: CV. Rajawali, 1991 
p. 19 

 ،وترجم اىل العربية حممد فؤاد عبد الباقى. وحيتمل اىل كتب امام التسعة: ( البخارى .Dr.AJ.Wensink dkkهذا الكتاب اّلفه  23
 .المام مالك، مسند امحد بن حنبل)املسلم، سنن اىب داوود، سنن الرتمذى، سنن النسائى، سنن ابن ماجة، سنن الدارمى، موطاء 
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كتب االخر اليت و  باستعمالت كتب الشرح مع اسباب وروده وتارخيه عصرياحرفيا و  حاديثاأل

 ا. ةمتعلق

 نظام كتابة البحث  .و 

حياول يف دراسته وكتابته على التنظيم والرتتيب. فيتكّون هذا البحث على  ةوكان الباحث

  ، وهي:فصوالمخسة 

ومشكالت البحث و أهداف خلفية البحث  ألّول، املقّدمة اّليت تشتمل علىا فصلال 

  نظام كتابة  البحث.و والدراسة السابقة ومنهج  البحث  أمهّية البحث  وأدوات الدراسةالبحث و 

شرح تذكر و تو . العرس وليمةالثّاين، اإلطار الّنظري يعىن يبحث فيه من ناحية  فصلال

 . قتهاأو و  حكمهاأو  الوالئملغة واصطالحا وأنواع  العرس وليمة ، تعريفول: االإىل قسمان ةالباحث

  .إلسالميةوليمة االأداب  والثّاين،

ليمة العرس مع اسباب ث املتعلقة بأداب و يادأحجتمع وتشرح فيه الباحثة  الثّالث، فصلال

  وروده وتارخيه ونقد سنده ومتنه.

معاين  وليمة العرس يف الّسنة مبنهجأداب ديث أحا حول التحليل عن يتكلم بع،الرّا فصلال

  . احلديث

  .قرتاحاتواالتاجات االستن الباب على  اخلامس، اإلختتام ويشتمل هذا فصلال


