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PENGERTIAN WALIMATUL ‘URSI

❖Walimah berasal dari kata “al-Walm” yang bermakna: Berkmumpul. Oleh sebab itu, 

akad juga disebit dengan al-Walm karena akad telah mengumpulkan dua orang. 

❖Kata Walimah digunakan untuk menyebut setiap makanan yang dihidangkan ketika

terjadinya kegegimbaraan. 

❖Namun lebuh terkenal untuk menyebut Hidangan Makanan dalam pesta pernikahan

❖Beberapa sebutan jamuan makan dalam tradisi Arab: (1) Pernikahan: Walimah al-

’Urs (2) Kelahiran: al-Kharsi, (3) Khitan: al-I’dzar. (4) Membangun rumah: al-Wakirah, 

(5) Kedatangan Musafir: an-Naqi’ah. (6) Tanpa sebab: Ma’duah

❖Semua jenis walimah di atas hukumnya SUNNAH, kecuali Walimah al-’Ursi

(an-Nazhm al-Musta’dzab fi Gharib al-Muhadzab, 2/476-477, dicetak bersama kitab al-Muhadzab)



HUKUM WALIMAH AL-’URSI

❖Nabi –shallahu ‘alayhi wa alihi wasallam – mengadakan walimah atas istri beliau

(HR. Bukhari). 

❖Beliau juga berkata Abdurrahman bin Auf (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibn 

Majah, dan Ahmad): 

)أولم ولو بشاة(❖

❖Berdasarkan dalil-dalil yg ada, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya

mengadakan walimah al-’ursi. 

❖Sebagian ulama mberpendapat: Wajib. Sebagian yg lain: Sunnah



HUKUM WALIMAH AL-’URSI

❖Dalam mazhab Syafi’i ada dua Qaul: Wajib dan Sunnah (al-Muhadzab, 

2/476-477). 

❖Pendapat yg shahih: Sunnah Muakkadah (Kanz ar-Raghibin, hal. 42, 

Hasyiah al-Bajuri, 2/647)



MENGADAKAN WALIMAH AL-’URSI BERKALI-KALI

❖Kesunnahan Walimah al-’Ursi berulang dengan berulangnya

pernikahan. 

❖Jika seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita di waktu

bersamaan, maka disunnahkan mengadakan walimah untuk masing-

masing istri. Jika mengadakan satu saja dengan niat untuk semua: 

hukumnya cukup



WALIMAH OLEH SIAPA?

❖ Hadits-hadits ttg Walimah, jelas bahwa Nabi lah yg mengadakan walimah atau beliau

memerintahkan seorang laki-laki yg menikah untuk mengadakan walimah. 

❖Oleh sebab itu, kesunnahan/kewajiban walimah menjadi tanggung jawab suami yang rasyid. 

❖Jika suami tidak rasyid, dan dilakukan oleh ayah atau kakeknya dari hartanya suami tersebut, 

bukan dari harta orang lain, maka cukup sebagai kesunnahan/kewajiban

❖Jika bukan ayah atau kakek yang melakukannya, justru haram. 

❖Jika walimah dilakukan oleh ayah istri (atau pihak perempuan), jika atas izin suami, maka telah

tertunaikan kesunnahan. Jika tidak ada atas izin suami, maka tidak. 

(Hasyiah al-Bajuri, 2/647) 



BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL WALIMAH

❖Batas minimal kesempurnaan walimah bagi yang kaya adalah satu ekor

kambing. Di dalamnya disunnah apa yg disunnahkan pada aqiqah; termasuk

dimasak manis dan tidak memecah-mecah tulangnya sebagai bentuk tafa’ul

manisnya akhlaq istri dan utuhnya anggota badan istri

❖Namun tetap mendapat kesunnahan/atau menggugurkan kewajiban jika kurang

dari itu

❖Bagi yg kurang mampu batas miminal kesempurnaan sesuai kemampuan

❖Tidak ada batas maksimal

(Hasyiah al-Bajuri, 2/649)



WAKTU AFDHAL MENGADAKAN WALIMAH

❖ Waktu walimah berisfat longgar; mulai dari sejak setelah akad

sampai setelah terjadinya hubungan badan (dukhul). [al-Fiqh al-

Manhaji, 2/93]

❖ Lebih utama dilakukan setelah terjadinya dukhul, karena Nabi

tidak pernah melakukannya kecuali setelah terjadinya dukhul

(HR. Bukhari dan Muslim) [ibid, 93]



BATAS WAKTU WALIMAH

❖Menurut as-Subki: Kesunnahan walimah tidak dianggap putus

meski telah lama, atau cerai, atau mati seperti aqiqah. [Hasyiah

al-Bajuri, 2/648]

❖ Sebagian Ulama: Waktunya sampai tujuh hari untuk perawan, 

dan tujuh hari untuk janda. Setelah itu adalah Qadha’. [Ibid]



HIKMAH WALIMAH

❖Wujud sykur kepada Allah atas nikmat pernikahan

❖ Menghimpun banyak orang sehingga mendorong terjadinya saling mencintai dan
terjadinya karukunan

❖ Menampakkan pernikahan, agar beda dengan nikah yg disyariatkan dan zina yang 
diharamkan

❖ Rasulullah shallahu ‘alayhi wa alihi wasallam: 

فصل ما بين الحالل والحرام الدف والصوت 

Pmebeda antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara riuh ramai (R. at-
Tirmidzi, an-Nasa’I, Ibn Majah)

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف 

Nampakkanlah pernikahan ini, dan jadikanlah ia di masjid-masjid serta pukulah rebana
atasnya. (HR. at-Tirmidzi)



HUKUM MENGHADIRI WALIMAH

❖ Hukumnya fardhu ‘ain atas yang diudang

❖ Rasulullah shallahu ‘alayhi walihi wasallam: 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 

Apabila kalian diundang kepada walimah (al-’ursi) maka hendaklah dia datang. 
(HR. Bukhari dan Muslim)

إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليجب

Apabila salah seorang dari kalian diundang kepada Walimah al-’Ursi maka
hendaklah dia datang. (HR.. Muslim)

ومن لم يجب الدعوة فقد عصى هللا ورسوله 

Barangsiapa tidak menghadiri undangan (walimah al-’arus), maka sunnguh dia
telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim). 

(al-Fiqh al-Manghaji, 2/93. Hasyiyah al-Bajuri, 2/650)



SYARAT WAJIB MENGHADIRI WALIMAH

❖ Wajib menghadiri walimah al-’ursi dengan syarat: 

1. Tidak khusus mengudang orang kaya

2. Diudang di hari pertama

3. Pengudang seorang Muslim, jika kafir dzimmi: Sunnah

4. Diundang secara ta’yin (by name) 

5. Bukan karena takut kepadanya, atau menginginkan pada pangkatnya, atau membantu dalam
kebatilan

6. Diundang bukan karena malu/pekewuh

7. Pengudang bukan orang fasik, jahat, atau bersombong-sombong

8. Yg diundang bukan hakim/qadhi di wilayah hukumnya

9. Tidak ada orang-orang yg kehadirannya membuat dia (madh’u) terganggu

10. Tidak ada kemunkaran yg tidak dapat dia hilangkan (seperti ikhtilath, dll)

11. Pihak yg mengudang bukan orang yg kebanyakan hartanya dari hasil yg haram

(Hasyiah al-Bajuri, 2/653-655. al-Fiqh al-Manhaji, 93-95. 



HUKUM MAKAN HIDANGAN WALIMAH

1. Hukum menghadiri (dengan syarat-syarat di atas) adalah wajib, namun

hukumnya tidak demikian hukum memakan makanan di walimah tersebut

2. Jika dia hadir dalam keadaan tidak berpuasa: Hukumnya menurut

pendapat yg Ashahh (dalam mazhab Syafi’i): Sunnah. Pendapat lain 

mengatakan: Wajib. Pendapat ini dishahihkan oleh an-Nawawi di dalam

Syarah Shahih Muslim. Pendapat Mu’tamad: Yang pertama (Sunnah)

3. Jika dia hadir dalam keadaan puasa, maka Sunnah untuk membatalkan

puasa, tidak wajib, jika dirasa pengudang merasa berat. Jika tidak

merasa berat, melanjutkan puasa lebih utama. 

(Hasyiah al-Bajuri, 2/651)



ADAB MENGHADIRI WALIMAH

❖Meniatkan dalam rangka Iqtida’ (mengikuti) Nabi Muhammad shallahu ‘alayhi wa

alihi wasallam

❖Meniatkan dalam rangkan melakukan kewajiban

❖Meniatkan untuk menghormati dan menziayarahi saudara Muslimnya agar 

termasuk orang-orang yang saling mencitai karena Allah

> Agar menjadi perkara akhirat, sehingga mendapat pahala.

❖Dan tidak meniatkan untuk sekedar makan dan memenuhi syahwat belaka. 

> Agar tidak menjadi perkara dunia, sehingga tidka ada pahalanya. 

(Ihya’ Ulum al-Din, 2/14)



JIKA ADA DUA UNDANGAN BERTABRAKAN

❖ Jika salah satunya lebih dulu, maka yg pertama. Yang kedua tidak

wajib

❖ Jika undangan disampaikan secara bersamaan, 

➢Jika tetangga: Dahulukan yg lebih dekat rumahnya

➢Jika kerabat: Dahulukan yg paling dekat hubungan kerabatnya

➢Jika dekat hubungan kerabat namun jauh rumahnya vs dekat

rumahnya namun bukan kerabat: Mendahulukan yg kerabat. 



DOA UNTUK KEDUA MEMPELAI

❖ Disunnahkan mendoakan keberkahan dan kebaikan untuk kedua mempelai
(al-Muhadzab, 2/347)

❖ Hadist Abu Hurairah: Nabi shallahu ‘alayhi waalihi wasallam, saat ada
seorang yg menikah, beliau berdoa untuknya: 

ايْناُُكاا ِف » • عا ب ا َجا كا عالاْيكا وا را َبا ا وا ُ َلا كا اَّلله را ْير َبا .«خا

❖ Hikmah doa: 

>Akad nikah artinya adalah masuk ke dalam kehidupan baru yg belum
diketahui apa yg akan terjadi setelahnya. Karena itu, seorang yg menikah
butuh pada doa ini dan membutuhkan dukungan moral maupun materi. Doa
ini mengandung makna-makna agng yg sangat cocok untuk kesempatan ini. 
(I’lam al-Anam, 3/278)



الصواب   لم ب 
والله ا ع


