
MENGANGKAT TANGAN KETIKA TAKBIR DALAM SHOLAT ‘IED 

Para ulama berbeda pendapat didalam mengangkat tangan ketika melakukan 

takbir ketika berdiri dalam sholat dua hari raya, akar perselisihannya adalah adakah 

dalil yang menunjukan Rasulullah � atau sahabatnya � mengangkat kedua tangannya 

ketika takbir?, jikalau ada apakah dalil tersebut valid? Berikut pembahasannya. 

Telah datang dalil dari Umar bin Khothob � yang diriwayatkan bahwa beliau � : 
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“Mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir dalam sholat jenazah dan sholat “Ied”. 

Bagi para ulama yang memandang hadits ini valid mereka menyatakan bahwa 

disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat ‘Ied. Bagi yang 

menilai lemah tentu mereka mengatakan bahwa hal ini tidak disyariatkan. Untuk 

merajihkan salah satunya Imam Al Albani dalam “Irwaul Gholil” (no. 640) telah meneliti 

hadits ini dan komentarnya : 
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“Hadits ini Dhoif dari Umar �, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam “Sunannya” (3/293) 

dari jalan Abu Zakariyaa, anbaanaa Ibnu Luhaiyah dari Bakr bin Sawaadah bahwa Umar � 

-s.d riwayat diatas-. Imam Baihaqi berkata : “ini terputus, telah diriwayatkan Al Waliid bin 

Muslim dari Ibnu Luhaiyyah dari Bakr bin Sawaadah dari Abu Zur’ah Al Lakhmiy bahwa 

Umar � -s.d.a-. aku (Imam Al Albani) berkata : ‘Ibnu Luhaiyyah perowi lemah’, adapun 

riwayat Zaid � tentang hal ini aku belum menemukan sanadnya”. 

Dalam “Fiqhus Sunnah” Syaikh Sayyid Sabiq menyebutkan riwayat yang semakna 

dengan ini dari Umar � dan juga dari anaknya Abdullah bin Umar �, namun Imam Al 

Albani dalam “Tamamul Minnah” mengomentarinya : 
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“Adapun riwayat Umar � ditulis oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah, sedangkan 

riwayat dari anaknya, aku belum menemukan sanadnya sampai sekarang. Imam Malik berkata 

: ‘aku tidak mendengar hal ini sedikitpun’. Lihat “Al Irwaa” (no. 640)”. 



Sehingga berdasarkan keterangan ini, maka pendapat sebagian ulama yang 

mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat ‘Ied 

adalah pendapat yang unggul dibandingkan dengan pendapat mayoritas ulama yang 

memilih sebaliknya. Namun mayoritas ulama memiliki dalil lain yang mereka pegangi 

untuk menyatakan disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir sholat ‘Ied yakni 

dengan dasar qiyas. 

Mungkin segera akan dibantah bahwa dalam masalah ibadah tidak ada qiyas, 

namun qiyas yang dimaksud oleh jumhur ulama tersebut adalah bahwa Nabi � telah 

menjelaskan kepada umatnya tatacara sholat dari “A sampai Z-nya”. Setelah 

menjelaskan semua hal ini, Nabi � menyatakan kepada umat agar : 
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“Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat” (Muttafaqun ‘Alaih). 

Kemudian tatacara sholat ini berlaku untuk semua sholat baik sholat wajib lima waktu 

ataupun sholat Nawafil seperti sholat Tahajud, sholat dhuha, sholat Rawatib dan 

semisalnya. Metode Nabi � adalah ketika menjelaskan sholat-sholat Nawafil maka 

tatacara sholat ini berlaku secara umum, namun ketika ada tatacara yang khusus 

seperti jumlah rakaatnya atau adanya gerakan yang lain, misalnya untuk sholat jenazah 

maka Nabi � menjelaskan bahwa sholat ini cukup dengan takbir 4 kali atau lebih dalam 

riwayat lainnya, tanpa adanya ruku, I’tidal dan seterusnya. Begitu juga dalam masalah 

sholat ‘Ied maka berlaku tatacara sholat yang diajarkan Beliau �, kecuali bahwa jumlah 

rokaatnya ada dua dan pada rokaat pertama terdapat tambahan 7 kali takbir serta 

untuk rokaat keduanya tambahan 5 kali takbir. Sehingga tatacara takbir selain 

jumlahnya sama dengan tatacara sholat pada umumnya. Telah datang dalil yang valid 

bahwa Rasulullah � mengajarkan kepada umatnya bahwa katika takbir disyariatkan 

untuk mengangkat tangan. Haditsnya  diantaranya sebagai berikut : 
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“Abu Humaid As-Saa’idiy � berkata, ‘aku lebih hapal dibanding kalian tentang sholat 

Rasulullah �, aku melihat Beliau � ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar 

bahunya” (HR. Bukhori) 

Dalam riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya dari Malik ibnul Huwairits � ia berkata : 
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“bahwa Rasulullah � jika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan 

kedua telinganya”. 



Sehingga hukum mengangkat tangan ketika takbir tambahan dalam sholat ‘Ied 

diqiyaskan (baca : berlaku) hukumnya seperti tatacara sholat pada umumnya. Tidak 

dinukilkan secara shahih dari Nabi ���� syariat mengangkat tangan ketika 

takbir tambahan dalam sholat ‘Ied bukan berarti menunjukan amalan ini 

tidak disyariatkan, karena metode Beliau � sebagaimana yang kami jelaskan 

sebelumnya adalah apabila ada kekhususan tertentu tentang tatacara sholat selain 

sholat wajib lima waktu, maka Beliau � akan menjelaskannya dan apa yang tidak 

dikhususkan maka berlaku tatacara sholat pada umumnya. Jikalau mengangkat tangan 

ketika takbir tambahan dalam sholat ‘Ied tidak disyariatkan, tentu Beliau � akan 

menjelaskannya bersama penjelasan Beliau � adanya kekhususan tambahan takbirnya. 

Sebuah point lagi yang akan menjelaskan unggulnya pendapat mayoritas ulama 

ini adalah, kami akan mencoba mengajukan pertanyaan kepada mereka yang 

menyatakan tidak disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat ‘Ied 

dengan dasar hal ini tidak valid dinukil dari Nabi �. Pertanyaannya adalah, apakah 

disyariatkan sujud setelah I’tidal dalam sholat Dhuha? Tentu mereka akan menjawab, 

“ya disyariatkan bahkan sholat dhuhanya tidak sah orang yang sengaja tidak melakukan 

urutan tatacara sholat sepeti itu”. Kami akan melanjutkan, apakah ada dalil secara 

khusus yang lafadznya menunjukan bahwa Nabi � melakukan tatacara tersebut dalam 

sholat Dhuha? Jawabannya, “tidak ada riwayat dengan lafadz seperti ini, namun telah 

datang tatacara sholat Beliau � yang juga berlaku dalam sholat-sholat lainnya, seperti 

sholat Dhuha ini. Jika jawaban mereka seperti ini, berarti mereka telah bersepakat 

dengan kami adanya “qiyas” dalam masalah seperti ini. Satu pertanyaan lagi akan kami 

ajukan, apakah disyariatkan membaca doa sujud “Subhanaa robiyyal A’laa” atau yang 

lainnya dalam sholat Dhuha?, mereka akan menjawab : “Ya”, pertanyaan lanjutannya, 

apakah terdapat nukilan yang shahih dari beliau � yang secara spesifik menunjukan 

Beliau � membaca doa sujud seperti ini dalam sholat Dhuha? Jawabannya, “tidak ada 

riwayat spesifik seperti itu, namun telah ada riwayat yang umum tentang tatacara 

sholat Nabi � yang berlaku dalam kasus ini. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya 

yang jawabannya akan mirip dengan jawaban-jawaban ini. Sehingga dapat kami 

simpulkan bahwa tidak dinukilkannya amalan tatacara sholat secara spesifik dari Nabi 

�, bukan berarti amalan tersebut tidak disyariatkan, namun diberlakukan tatacara 

sholat secara umumnya selama Nabi � tidak mengkhususkannya. Berdasarkan 

pemaparan diatas, maka kami cenderung kepada pendapatnya mayoritas ulama yang 

menyatakan disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir tambahan 

dalam sholat ‘Ied. 

Namun kami berharap dalam permasalahan ini ada keluasan, karena ulama yang 

berpegang dengan disyariatkannya mengangkat tangan tidak pernah mengklaim 

batalnya sholat ‘Ied bagi orang yang tidak mengangkat tangannya, begitu juga 



sebaliknya. Sehingga permasalahan ini dikembalikan kepada pilihan masing-masing 

kaum Muslimin. Wallahu A’lam. 

 

 

 

 

 

 

 


