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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG FOTOGRAFI, DAN 

WALIMATUL „URSY 

I. FOTO  

A. Pengertian Fotografi 

Fotografi berasal bahasa Yunani yaitu Phobos yang berarti cahaya dan 

Graphoo yang berarti menulis. Sebagai istilah umum fotografi berati proses 

atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan 

merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang 

peka cahaya. Alat paling popular untuk menangkap cahaya ini adalah 

kamera.
14

 

B. Sejarah Fotografi 

Pada tahun 1000 M ada penulis yang merupakan seorang pelajar dari 

Al-Hazen yang berkebangsaan arab menuliskan bahwa terbentuknya citra 

data adalah dari sebuah lubang kecil. Battista Delta Porta juga menuliskan 

teori tentang citra data dari sebuah lubang kecil, hal tersebut menjadikan 

Battista Delta Porta sebagai penemu prinsip kerja kamera pada kamera 

Obscura.
15

  Sebuah eksperimen dengan hasil yang masih belum sempurna 

dilakukan dengan cara merekam gambar positif dengan menggunakan perak 

                                                             
14

Lihat di https://slidplayer.info  di akses pada 3 januari 2019 

15
Aryo Bayu Wibisono dan Aphief Tri Artanto, buku ajar fotografi, teori dan praktik, 

Sidoarjo : Indomedi Pustaka, 2018, hal. 11 

https://slidplayer.info/
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nitrat menggunakan kamera obscura oleh Thomas Wedgwood, melakukan 

riset tentang serbuk nitrat hitam, untuk membuat gambar negative pada media 

kulit atau kertas putih yang telah dilapisi serbuk perak nitrat hitam dan juga 

menggunakan pencahayaan sinar matahari. Hasil pertama yang disebut 

“FOTO” akhirnya ditemukan melalui proses dengan menggunakan bahan 

sejenis aspal sebagai bahan kimia dasarnya oleh Joseph Nieephore seorang 

lithograph pada tahun 1824.
16

 

Teknik kualitas gambar hasil foto pada akhir abad ke-19 berhasil 

disempurnakan hingga mendekati sempurna seperti yang kita kenal pada saat 

ini.Perkembangan seni foto diindonesia pada akhir abad ke-18, hal ini 

ditandai dengan foto-foto yang indah di dalam studio ataupun di alam 

bebas.Namun ada suatu perbedaan yang sangat mendasar serta menjadi 

pertimbangan tersendiri dengan kamera yang ada saat ini.Pada saat itu banyak 

foto yang terlihat diam atau beku, untuk mendapatkan hasil foto seorang 

manusia yang menjadi modelnya, diharuskan model tersebut diam beberapa 

saat.Dikarenakan kamera saat itu sangat besar dan sederhana serta masih 

menggunakan lembara film yang notabene belum menggunakan roll film 

dengan bahan dasarnya kaca.Kamera saat itu memiliki kepekaan sangat 

                                                             
16

Ibid., hal. 12. 
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rendah dan tidak disertai dengan lembaran daun diafragma, sehingga ketika 

pemotretan hanya bisa dilakukan dengan membuka penutup lensa.
17

 

C. Hukum Fotografi 

Pertama, Syaikh Ibnu Baz
18

 berkata : menggambar (makhluk yang 

memiliki ruh) tidak boleh, baik itu dengan tangan atau dengan selain tangan 

(seperti kamera), menggambar dan seluruhnya merupakan perbuatan 

mungkar.
19

 Rasulullah SAW bersabda : 

 ًُ ٌَ أََشدَّ انَُّا ِض َعَر ا بًا ٌََٕو اْنقٍَِا َيِت اْن ْٔ ُز ِّٕ َص  

Artinya :”sesungguhnya orang yg paling berat siksa nya nanti pada hari 

kiamat ialah orang-orang yang menggambar.” (H.R Muslim).
20

 

Manusia paling keras azabnya di hari kiamat adalah para pelukis. Majmu‟ 

fatwa Ibnu Baz 28/337 

Dalam fatwa tersebut syaikh Ibnu Baz mnggolongkan pengambilan 

gambar makhluk yang memiliki ruh dengan selain tangan adalah termasuk 

gambar yang diharamkan. 

Kedua, Syaikh Ibnu Ustaimin
21

 berpendapat bahwa menggambar bukan 

termasuk hal yang terlarang, akan tetapi ini termasuk memindahkan gambar 

                                                             
17

Ibid., hal. 13.  

18
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah seorang ulama kontemporer yang ahli 

dibidang sains Hadist, Aqidah, dan Fiqh. Lahir di Riyadh-Arab Sudi tahun 1909/1330 H, 

wafat pada 13 mei 1999. Adapun karyanya ialah The Autentic Creed and the Invalidators of 

Islam, The Ideological Attack dan lain sebagainya. Lihat pada Wikipedia.com. 

19
Lihat pada SalamDakwah.com, , Perbedaan Pendapat Ulama’ Menegenai Hukum 

Foto, (diakses pada pukul 04.44 wib). 

20
Muhammad Yusuf Qardhawi, ,Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya, PT Bina 

Ilmu Surabaya, 2007) hal. 143. 
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yang telah Allah bentuk dengan perantara alat. Pendapat yang mengharamkan 

(mengambil gambar dengan kamera) adalah pendapat yang hati-hati, 

sedangkan pendapat yang membolehkan adalah pendapat yang lebih sesuai 

dengan kaidah. Akan tetapi pendapat yang menghalalkan foto tersebut 

memberikan syarat bahwa diharamkan memfoto wanita non mahram atau 

laki-laki untuk digantung dalam ruangan dalam rangka kenang-kenangan, 

atau disimpan ditempat yang dinamakan Albumsupaya bisa menikmati foto 

itu dan mengenangnya itu semua diharamkan karena mengadakan gambar dan 

mengumpulkannya maka itu haram menurut para ulama‟. Majmu‟ Fatawa wa 

Risail al-Ustaimin 2/262-263,265-266.
22

. Dikarenakan segalam macam sarana 

tergantung dari tujuan untuk apa sarana tersebut digunakan, sedangkan 

memiliki gambar adalah hukum nya haram,.Karena Nabi telah menjelaskan 

bahwa malaikat enggan memasuki rumah yang ada gambar didalamnya, 

dimana hal itu menunjukkan kepada haramnya memiliki dan meletakkan 

gambar di dalam rumah.Adapun menggantungkan gambar dan foto diatas 

                                                                                                                                   
21

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lahir di kota Unaizah, salah satu kota Al-

Qashim, pada 27 Ramadhan 1347 Hijriah. Beliau lahir dan dibesarkan dalam lingkungan   

yang terkenal agamis dan istiqamah. Adapun salah satu karya dari Syaikh Utsaimin yakni 

Syarh Al-Mumti ‘ala Zadi Al-Mustaqni, serta tarjih-tarjih beliau banyak yang selaras dengan 

pendapat syaikhul islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Rahimallahu. dan diantara guru-

gurunya ialah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Muthawwi‟, Ali bin Muhammad Assholihi, 

dan Muhammad AL-Amin bin Al-Mukhtar Al-jakni Asy-syinqithi. Lihat di syarah riyadus 

shalihin, halaman depan tentang biografi Syaikh Al-Utsaimin.  

22
 SalamDakwah.com, Perbedaan Pendapat Ulama’ Mengenai Hukum Foto, 

(diakses tanggal 20 februari 2019). 
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dinding adalah haram hukumnya sehingga tidak diperbolehkan untuk 

menggantungnya meskipun sekedar untuk kenangan.
23

 

Ketiga, menurut Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi
24

, jelasnya 

persoalan ini ialah seperti apa yang pernah difatwakan oleh syekh 

Muhammad Bukhait, mufti Mesir, bahwa fotografi itu merupakan penahanan 

bayangan dengan suatu alat yang telah dikenal dengan ahli teknik “Tustel 

atau Camera”. Cara semacam ini sedikitpun tidak ada larangannya
25

.Beliau 

berpendapat bahwa pada hakikatnya fotografi tidak termasuk kedalam 

aktivitas mencipta, tetapi foto itu hanya menahan bayangan, tidak seperti 

yang dilakukan oleh pemahat patung atau pelukis. Karena itu fotografi ini 

tidak diharamkan, ia terhukum mubah. Fatwa nya ini lah yang banyak 

disetujui para ulama dan pendapat ini pulalah yang dipilih Yusuf Qardhawi 

dalam buku halal dan haram. 

Fotografi ini tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah 

halal.Dengan demikian, tidak boleh memotret wanita telanjang, atau 

                                                             
23

Khalid al-Juraisy, Fatwa-fatwa terkini,(Darul Haq : Jakarta), 2007, hal. 92-93.  

       
24

Yusuf Qardhawi lahir di Salaf Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926.Beliau 

adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan dekan 

Fakultas Syari‟ah Univesitas Qatar.Nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf al- 

Qardhawi.Dalam kehidupannya, beliau banyak mengarang buku-buku yang berhubungan 

dengan hokum Islam, termasuk dalam bentuk fatwa-fatwa beliau terhadap persoalan yang 

dihadapkan kepada beliau. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum 

Islam Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1448. 

25
Muhammad Yusuf Qardhawi, , Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya, PT Bina 

Ilmu Surabaya, 2007) hal. 154. 
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memotert pemandangan yang dilarang syara.Tetapi jika memotret objek-

objek yang tidak terlarang, maka itu dibolehkan. 

Kemudian ada pula kondisi-kondisi tertentu yang tergolong darurat 

sehingga memperbolehkan fotografi, seperti untuk urusan kepegawaian, 

paspor, atau foto identitas
26

. 

D. Pengertian Foto Prawedding 

Kata Foto Prawedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan 

dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring 

waktu, banyak yang menganggap nahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, 

dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian 

hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada 

souvenir pernikahan. 

Jadi pengertian yang sebenarnya dari Foto Prawedding ini ialah foto 

yang benar-benar dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto 

dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi 

pertunanganan, maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh 

orang dengan sebuta foto prawedding
27

 

 

 

                                                             
26

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Ash dan Suratman (penerjemah), 

Syarah Riyadus Shalihin (jilid 6), (Darus Sunnah Press : jakarta, 2015) hal. 878-879 

27
Lihat pada : demelhophoto.com, diakses pada 21 januari 2019, pukul 07.29 wib  
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E. Sejarah prawedding  

Foto prawedding mulai marak dan dikenal oleh masyarakat di era tahun 

1990 an. Saat dimana industri fotografi di Cina berkembang pesat dan 

memasuki era keemasan.Pasca terbukanya sistem ekonomi Cina di tahun 

1990 an, dari yang sangat Komunis
28

 bergeser menjadi sedikit lebih 

Kapitalis
29

.Saat itu Cina kebanjiran produk Elektronik dari negara Jepang, 

Korea, dan Taiwan.Antusiasme investor membludak dikarenakan Production 

Cost yang cukup murah (terutama birokasi dan izin usaha).Lahirnya sejarah 

prawedding masih ada hubungannya dengan sinetron asia pada tahun 1990 

an. Meteor Garden. Bersamaan dengan meluapnya industri fotografi, di 

wilayah asia timur
30

 sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan 

seperti meteor garden dan dan sinetron asia timur lainnya. Sebagian besar 

iklan dari sinetron tersebut menggunakan media promosi seperti poster 

dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan. Hasil poster dan fotonya 

pun saat itu masih menggunakan pengolahan dan properti yang 

                                                             
28

Komunis ialah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat 

produksi (modal, tanah, tenaga kerja) yang mempunyai tujuan terwujudnya masyarakat yang 

makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama, lihat di www.yuksinau.id 

diakses pada 21 januari 2019  

29
Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industry dan alat-alat 

produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam 

ekonomi pasar.Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan 

sebesar-besarnya. Lihat di Wikipedia.com diakses pada 21 jnuari 2019 

30
Adapun Negara-negara cakupan asia timur adalah Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, 

Makau, Korea, Jepang, Mongolia. Lihat pada id.m.wikipedia.com diakses pada 21 januari 

2019  
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sederhana.Tidak ada yang tau jelas siapa orang yang pertama kali 

mencetuskan konsep prawedding photography ini
31

. 

F. Hukum Foto Prawedding 

 Adapun hukum foto prawedding  menurut Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Sumatera Utara adalah haram. Hal ini disampaikan langsung oleh 

Prof.Dr.Abdullah Syah, MA.yang mengatakan bahwa foto prawedding yang 

dimaksud adalah foto mesra calon suami-istri yang dilakukan sebelum akad 

nikah.Foto prawedding diharamkan lantaran foto itu, mereka (calon suami-

istri) belum memiliki ikatan yang sah sebagai suami-istri. Itu tidak dibenarkan 

dalam hukum islam.  

 Sederhananya, foto prawedding diharamkan karena dengan  

pertimbangan. Yaitu bagi pasangan mempelai dan fotografer yang 

melakukannya.Untuk mempelai diharamkan karena dalam pembuatan foto 

yang dilakukan dengan disertai adanya ikhtilat (percampuran laku-laku dan 

perempuan), khalwat (berduaan) dan kasyful aurat (membuka aurat)
32

. 

 Menurut Quraish Shihab
33

, yang menjadi persoalan bukanlah pada 

foto prewed-nya. Melainkan, pose kedua insane yang statusnya dimata agama 

                                                             
31

Kapankamunikah.com, sejarah foto prawedding, diakses pada 21 januari 2019, pada 

pukul 07.32 wib  

32
Lihat pada actual.com, diakses pada tanggal 21 februari 2019  

33
Nama asli dari Quraish Shihab ini ialaga Prof.Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, MA, 

lahir pada 16 februari 1944 adalah seorang cendiakawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur‟an 

dan mantan menteri agama pada Kabinet Pembanagunan VII. Pernah belajar di Universitas 

Al-Azhar.Lihat pada Wikipedia.com 
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masih belum resmi menjadi suami istri.Sehingga, dua insane berlainan jenis 

tetap harus menjaga diri.Mantan menteri agama (Menag) itu menyarankan, 

agar fotografer lebih baik memotret tentang kesedihan saja.Pasalnya, foto 

tersebut nanti bisa menggugah jiwa orang yang melihatnya
34

. 

II. WALIMATUL „URSY 

A. Pengertian Walimatul „Ursy 

Kata walimah ( ٌت ًَ ٍْ نِ َٔ ) diambil dari asal kata walmun ( ٌْنى َٔ ) yang berarti 

perkumpulan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul 

sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri
35

 dan yang lainnya.Bentuk kata 

kerjanya adalah awlama yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan 

untuk merasakan kegembiraan.Dan walimah „ursy adalah walimah untuk 

pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status 

kepemilikan
36

.Walimah ( ّْ ًَ ٍْ نِ َٕ نِىَ ) berasal dari kata Arab (أَْن َٕ  artinya makanan (أَْن

pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara 

pesta perkawinan.Bisa juga diartikan makanan untuk tamu undangan atau 

lainnya
37

. 
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Lihat pada m.republika.co.id diakses pada tanggal 21 februari 2019 

35
Imam az-zuhri atau ibnu syihab lahir pada 671 masehi.Adalah salah satu ulama hadist 

terbesar yang juga termasuk shighar at-tabi‟in (tabi‟in junior).Ia adalah orang yang pertama 

kali membukukan ilmu hadist atas perintah umar bin abdul aziz. Wafat tahun 741 masehi. 

Lihat di https://id.m.wikipedia.org 

36
Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Muhammad isnan dan ali fauzan serta 

darwis (penerjemah), Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, kitab Zakat-Nikah,  (Darus 

Sunnah Press : Jakarta 2012). Hal. 724 

37
Tihami dan Sohari Sahrani ,Fikih Munakahat, (Rajawali Pers : Jakarta 2009). Hal. 131 
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Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau 

sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau 

sesudahnya.Walimah juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat
38

. 

B. Landasan Hukum Walimatul „Ursy 

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadist 

riwayat dari Anas bin Malik Radhiyallau‟anhu, bahwa Nabi Shalalluhu‟alaihi 

wasallam pernah berkata pada Abdurrahman bin „Auf: 

ْٕ بَِشا ٍة )يتفق عهٍّ( نَ َٔ ْٔ نِْى   اَ

“Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing” (Muttafaqun 

„Alaih)
39

. 

Para ulama berbeda pendapat, dan hadist yang diriwayatkan Abu Asy-

Syaikh dan Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath dari hadist Abu Hurairah 

secara marfu‟, “Walimah itu hak [wajib] dan sunnah, dan siapa yang 

diundang tapi tidak datang maka dia telah berbuat maksiat. Dan secara 

zhahir, makna hak adalah wajib. 

Ahmad berkata, “Walimah itu hukum nya sunnah.” Menurut jumhur 

walimah itu disunnahkan.Dirwayatkan Imam Ahmad dari hadist Buraidah, 

                                                             
38

Ibid 

39
Muhammad Kamil Uwaidah (penerjemah : M.Abdul Ghaffar), Fikih Wanita, (Jakarta : 

Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 516 
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yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah berkata, “Harus ada suatu 

walimah”. Dan sanad hadist tersebut  la ba’sa bihi, dan itu menunjukkan 

keharusan diadakannya walimah dalam arti wajib. Juga didasarkan pada 

hadist yang diriwayatkan Abu Syaikh dan Thabrani dari hadist Abu Hurairah 

sebagai hadist marfu‟. Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Dan 

yang dimaksud dengan hak tersebut secara zhahiriyah berarti 

kewajiban
40

.Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat 

Asy-Syafi‟i Rahimallahu “Saya tidak mengetahui sahabat yang disuruh untuk 

membuat walimah selain Abdurrahman, tapi saya juga tidak mengetahui 

bahwa Nabi pernah meninggalkan walimah,” diriwayatkan Al-Baihaqi. Maka 

hal itu menjadi dasar hukum, bahwa walimah hukumnya tidak wajib dan itu 

bisa diketahui
41

. 

C. Tujuan Walimatul „Ursy  

Adapun tujuan walimah yang pertama ialah untuk mensyukuri dan 

menyebarkan berita pernikahan. Dilakukan dengan cara mengundang orang-

orang untuk syukuran dan makan. Hal ini wajib dilakukan sebagaimana 

ketentuan Rasulullah SAW :“Sebarkanlah berita pernikahan” (HR Ahmad. 

Hadist shahih menurut hakim)
 42

. 
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Syaikh Hasan Ayub, Abdul Gafar (penerjemah),  Fikih Keluarga, (Pustaka Al-Kautsar, 

Jakarta : 2001) hal., 131-132. 

41
 Ibid.  

42
Elie Mulyadi, Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah 

Bimbingan Mamah Dedeh, (Gramedia Puataka Utama, Jakarta : 2010) hal., 23. 



 
 

29 
 

Hal ini juga merupakan agar semua pihak mengetahui pernikahannya 

dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk 

memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah 

dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan
43

. 

Tetapi walimah sebaiknya dilakukan sesederhana mungkin, dan jangan 

bermewah-mewahan seperti yang sering dilakukan dimasyarakat kita, apalagi 

tujuan pesta pernikahan untuk mendapat amplop sebanyak-banyaknya
44

. 

Kedua, sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua 

mempelai, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi 

pasangan yang saling menguatkan dalam iman.Dan yang ketiga sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala 

pemberian dariNya
45

. 

D. Bentuk Walimah Pernikahan 

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk 

mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk 

maksimum dari walimah itu. 

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan 

kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, 

                                                             

43
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 157. 

44 Elie Mulyadi, Loc.Cit.  

45
www.rumahfiqih.com diakses tanggal 26 januari 2019. 
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agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan , kemubaziran, lebih-

lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.  

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk walimah yang 

diadakan di zaman Rasulullah Saw., seperti dalam hadist berikut : 

َظهَّ  َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ًِّ َصمَّ َّللاَّ ََْصاِزيِّ . فَقَاَل انَُّبِ ٍَ األَ َا َشافَِت اْيَساَةً أِنَى َزُجٍم ِي ٍْ َعائَِشتَ أَََّٓ ٌَ َى   ٌَا َعا ئَِشتً َع َيا َكا

َٕ )ز ٔاِ انبخازّي ٔأحًد( ْٓ ََْصاَز ٌُْعُجبُُِٓى انهَّ ٌَّ األَ ٍٕ , فَأِ  ْٓ ٍْ نَّ  َيَعُكْى ِي

Artinya :“Dari „Aisyah, setelah seorang mempelai dibawa kerumah mempelai 

laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi SAW., bersabda, “Ya 

Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka 

sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan.” (HR 

Bukhari dan Ahmad)
46

. 

 

E. Adab-adab Walimah 

Adapun adab-adab dalam walimahan pernikahan ialah : 

a. Sederhana dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri 

sendiri. 

Rasulullah Saw., pernah membuat walimah yang sederhana 

setelah menikah dengan Shafiyyah, dalam perjalanan antara 

Khaibar dan Madinah. Hidangan makanannya hanya kurma, keju 

kering, dan minyak samin (Shahih Bukhari, 4/3976) 

b. Mengundang keluarga, tetangga, dan sahabat yang dikenal untuk 

menghubungkan silaturrahim. 

c. Jangan hanya mengundang orang kaya dan melupakan orang 

miskin, karena itu termasuk perbuatan yang dibenci.  
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Rasulullah Saw., bersabda, Makanan paling buruk ialah makanan 

yang disuguhkan saat walimah yang hanya mengundang orang-

orang kaya dan melupakan orang miskin. (Shahih Bukhari, 

5/4882; Muslim, 2/1432) 

d. Dilarang mengisi walimah dengan kegiatan dengan kegiatan dan 

acara-acara yang mengundang maksiat dan melanggar perintah 

Allah Swt. Namun hiburan-hiburan yang mubah atau halal 

dibolehkan.  

e. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan 

perempuan. 

Nabi Saw bersabda, hati-hati jangan sampai kalian masuk ketempat 

kerumunan wanita.(Shahih Bukhari, 5/4934, muslim 4/2172) 

f. Tidak memamerkan pemberian kepada calon istri, memakai pakaian 

pesta yang membuka aurat, atau pakaian yang berlebihan, baik 

pengantin maupun undangan
47

. 

F. Waktu Pelaksanaan Walimah Nikah 

Dalam kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama salaf berbeda 

pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat 

diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya.Berkenaan dengan hal 
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tersebut terdapat beberapa pendapat.Imam Nawawi menyebutkan, “Mereka 

berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling 

benar menurut pendapat mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan 

walimah setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan 

dirumah.Sedangkn sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa 

disunnahkan pada saat akad nikah.Sedangkan Ibnu Jundab disunnahkan pada 

saat akad dan setelah dukhul.Dan dinukil dari praktek Rasulullah ialah setelah 

dukhul
48

. 

Waktu pelaksanaan walimah ini juga tergantung pada adat 

kebiasaan.Dalam riwayat bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang 

para sahabat untuk acara walimah sesudah beliau tinggal serumah dengan 

zainab. Syaikh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib Rahimallah mengatakan 

: “Para ulama tidak memberikan ketentuan tentang waktu walimah. Menurut 

pendapat Al-Baghawi seperti yang dikutip oleh As-Subki, waktu 

penyelenggaraan walimah itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad 

nikah.Sebaiknya walimah diselenggarakan setelah mempelai pria menggauli 

mempelai wanita.Sebab, Rasulullah mengadakan walimah atas perkawinan 

beliau dengan istri-istri beliau sesudah beliau menggauli mereka
49

. 

Walimah itu memang sebaiknya diselenggarakan sesudah mempelai 

pria menggauli mempelai wanita, berdasarkan hadist Anas bin Malik 
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Radiyallahu „Anhu berkata, “Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam menikahi 

seorang wanita. Beliau mengutus aku mengundang beberapa orang sahabat 

untuk menghadiri jamuan makan. Dan juga berdasarkan hadist Abdurrahman 

bin Auf. Setelah ia menikah, Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya 

untuk mengadakan walimah. Dan hal itu terjadi setelah ia memboyong 

istrinya
50

.  

G. Hukum Menghadiri Walimah 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perselisihan pendapat dikalangan 

ulama bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya wajib bagi yang 

diundang apabila tidak ada hiburan terlarang didalamnya.” 

Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Imam Syafi‟I, Al-Anbari, Abu 

Hanifah dan para pengikutnya. Akan tetapi sebagian Ashhab Syafi‟I 

mengatakan bahwa hukumnya fardhu kifayah, karena memenuhi undangan 

walimah merupakan tindakan menghormati orang yang mengundang dan 

hukumnya seperti menjawab salam
51

. 

 Namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang 

untuk tidak datang dalam hal sebagai berikut : 

a) Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang tidak halal. 
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b) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-

orang miskin. 

c) Dalam walimah terdapat perlengkapan yang haram. 

d) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama
52

. 

G. Hikmah Walimah dalam Islam 

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa 

keuntungan (hikmah); antara lain sebagai berikut: 

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt. 

2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 

3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah. 

4. Sebagai tanda memula hidup baru bagi suami-istri. 

5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. 

6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai 

telah resmi menjadi suami-istri sehingga masyarakat tidak curiga 

terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 

Di samping itu, dengan adanya walimatul „ursy kita dapat 

melaksanakan perintah Rasulullah Saw., yang menganjurkan kaum 

muslimin untuk melaksanakan walimatul „ursy walaupun hanya dengan 

menyembelih seekor kambing
53

. 
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