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Harakatuna.com – Sholat Dhuha adalah termasuk sholat sunah yang dianjurkan
oleh Rasulullah. Tentunya sholat Dhuha ini memiliki banyak keutamaankeutamaan. Diantaranya adalah diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana
yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad
ِﺮﺤﺪِ اﻟْﺒ زَﺑﻦ ﻣﺜَﺮﻛ اﺎﻧَﺖنْ ﻛا وﻪ ذُﻧُﻮ ﺑتﺮ ﻏُﻔﺤ اﻟﻀﺔﺤﺒ ﺳَﻠﺎﻓَﻆَ ﻋ ﺣﻦﻣ
Artinya: “Barang siapa menjaga shalat dhuha, maka Allah akan mengampuni
segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan,” (HR Hakim)
Selain itu, keutamaan yang luar biasa dari sholat dhuha adalah akan dicukupi
kebutuhan hidupnya. Hal ini sebagaimana dalam Hadis Qudsi
هﺮﻚَ آﺧﻔﻛﺎرِ الِ اﻟﻨﱠﻬو اﻦﺎتٍ ﻣﻌﻛ رﻊﺑر ا ﻟﻊﻛر ا، م آدﻦﺑا
Artinya: “Wahai anak Adam, rukuklah untukku empat rakaat di permulaan hari
(pagi), maka Aku akan mencukupi-Mu di sisa hari-Mu,” [HR Ahmad]

Niat dan Doa Sholat Dhuha
Adapun sholat dhuha sendiri dilakukan waktu dhuha yaitu sekitar pukul tujuh
sampai pukul sebelas. Jumlah rekaat sholat dhuha paling minimal adalah dua
rekaat dan maksimal adalah dua belas rekaat.
Adapun niat sholat Dhuha sebagai berikut
َﺎﻟ ﺗَﻌﻪ ﻟﻦﺘَﻴﻌﻛ رﺤﻨﱠﺔَ اﻟﻀ ﺳّﻠﺻا
Usholli Sunatad dhuha ro’ataini lillahi ta’ala
Artinya: “Aku niat shalat dhuha dua rakaat karena Allah Ta’ala,”.
Dan bacaan doa dalam shalat dhuha banyak ragmanya, yang masyhur adalah doa
berikut ini:
 َﺔﻤﺼاﻟْﻌﺗُﻚَ وةَ ﻗُﺪْراﻟْﻘُﺪْرﺗُﻚَ وةَ ﻗُﻮاﻟْﻘُﻮﺎﻟُﻚَ وﻤ ﺟﺎلﻤاﻟْﺠكَ وﺎوﻬ ﺑﺎءﻬاﻟْﺒكَ وﺎوﺤ ﺿﺎءﺤ إنﱠ اﻟﻀﻢاﻟﻠﱠﻬ
ُ،هﺮﺴا ﻓَﻴﺮﺴﻌﺎنَ ﻣنْ ﻛا و،ﻪﺧْﺮِﺟضِ ﻓَﺎر اﺎنَ ﻓنْ ﻛاُ و،ﻧْﺰِﻟْﻪ ﻓَﺎﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓﺎنَ رِزْﻗ إنْ ﻛﻢ اﻟﻠﱠﻬ،َﺘُﻚﻤﺼﻋ
ﺖﺎ آﺗَﻴ ﻣﻨﻚ آﺗﺗﻗُﺪْرﻚَ وﺗﻗُﻮﻚَ وﺎﻟﻤﺟﻚَ وﺎﺋﺑِﻬﻚَ وﺎﺋﺤ ﺿﻖ ﺑِﺤ،ﻪﺑِﻴﺪًا ﻓَﻘَﺮﻌﺎنَ ﺑنْ ﻛا و،هﺮِﺎ ﻓَﻄَﻬاﻣﺮﺎنَ ﺣنْ ﻛاو
ﻦﻴﺤﺎﻟك اﻟﺼﺎدﺒﻋ
Artinya: “(Ya allah sesungguhnya waktu dhuha adalah dhuha-Mu, dan keindahan
adalah keindahan-Mu, dan kebagusan adalah kebagusan-Mu, dan kemampuan
adalah kemampuan-Mu, dan kekuatan adalah kekuatan-Mu, serta perlindungan
adalah perlindungan-Mu. Ya Allah apabila rizqiku berada di langit maka mohon
turunkanlah, bila di bumi mohon keluarkanlah, bila sulit mudahkanlah, bila jauh
dekatkanlah, dan bila haram bersihkanlah, dengan haq dhuha-Mu, keindahan-Mu,
kebagusan-Mu, kemampuan-Mu, kekuatan-Mu dan perlindungan-Mu, berikanlah
kepadaku apa saja yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang shalih),”
Semoga dengan keterangan ini, kita menjadi istikamah melaksanakan sholat
dhuha.

