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MENGAKHIRKAN SHOLAT DENGAN SENGAJA

yang mengakhirkan sholat dari wak-
tunya, Wail berarti siksa yang keras, 
juga nama lembah dalam Jahanam. 
Andaikan bukit-bukit di dunia dima-
sukin kedalamnya pasti cair karena 
sangat panasnya dan itu tempat orang 
yang mengakhirkan sholat dari wak-
tunya.
 Sekalipun sudah begitu tegas 
dan kerasnya ancaman kepada orang 
yang sengaja mengakhirkan sholat, 
tapi tampaknya sengaja melakukan 
akti�tasnya dengan gembira. Dalam 
hubungan ini Ibdu Abas berkata ; Rasu-
lulloh bersabda yang artinya; siapa 
yang menghimpun atau mengumpul-
kan antara dua 
waktu sholat tanpa 
udzur, tanpa yang 
dibenarkan oleh 
hukum syara, maka 
telah mengerjakan 
dosa besar.
 Oleh karena 
itu dengan adanya 

 Alloh SWT telah ber�rman  
dalam Al-Qur’an yang artinya ; “Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai 
dari shalatnya.” (QS: Al-Ma’un : 4-5)
 Ayat di atas semua orang 
rasanya sudah tahu dan hafal, namun 
secara umum dirasakan masih belum 
membuat umat ini tersentuh atau 
muncul perasaan takut dan lain 
sebagainya.
 Sebab dalam kenyataannya 
sekalipun sudah terdengar dikuman-
dangkan adzan yang merupakan 
panggilan dari Alloh buat kita sebagai 
orang yang beriman untuk segera 
melaksanakan sholat, tapi masih 
banyak yang asyik dengan kegiatann-
ya, apakah itu berjualan, rapat dan lain 
sebagainya. Mereka menganggap 
urusannya yang jauh lebih penting, 
dengan alasan tanggung dan lain 
sebagainya.
 Dalam hubungan ini Rasululloh 
SAW bersabda yang artinya; mereka 

peringatan tadi tentunya harus dijadikan 
bahan atau cambuk bagi kita untuk tidak 
melakukan atau membiasakan melalaikan 
sholat, sebaliknya kita harus laksanakan 
sholat di awal waktu dan berjamaah. Karena 
hal itulah yang dicintai Alloh SWT. Bahkan 
Alloh telah berjanji akan memasuka ke 
surga Firdaus.
 Kedudukan waktu untuk shalat 
sangat penting karena terkait dengan 
syarat sahnya shalat. Shalat mutlak harus 
tepat pada waktunya; jangan sebelum 
masuk waktunya, jangan sesudah lewat 
waktunya, dan jangan pula lalai dari awal 
waktunya. Allah swt ber�rman: “Sesung-
guhnya shalat itu adalah kewajiban yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang 
yang beriman.” (QS. an-Nisa`:103).
 Bahkan salah satu amalan yang 
paling dicintai Alloh SWT adalah sholat 
tepat waktu. Dari Ibn Mas’ud, ia berkata: 
Aku bertanya kepada Nabi saw: “Amal apa 
yang paling dicintai Allah swt?” Beliau men-
jawab: “Shalat pada (awal) waktunya.” 
“Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: 
“Berbakti kepada orangtua.” “Kemudian apa 
lagi?” Beliau menjawab: “Jihad � sabilillah.” 
(Shahih al-Bukhari).
 Untuk itu kita harus segera merubah 

Oleh : H. Ahmad Chairudin
Ketua Harian Masjid Al A’zhom
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Center di wilayah Cipondoh. Dengan 
konsep outdor dan indoor Sport Center 
akan di bangun di Kelurahan Gondrong 
dan Ketapang.
 Sekretaris Bappeda Kota 
Tangerang, Sugiharto Ahmad Bagja 
mengatakan, Sport Center Cipondoh 
akan dibangun diatas lahan seluas 
23.000 meter persegi. Nantinya akan 
dibangun beberapa sarana olahraga 
seperti Bulutangkis, Bola Voli, Bola 
basket, futsal, tenis lapangan, dan sepak 
takraw.
 Penyediaan sport center ini pun 
akan  memperhatikan aspek lingkungan, 
aspek kenyamanan, dan aspek budaya 
lokal yang ada.
 “Konsep Sport Center mengede-
pankan integrasi pusat kegiatan olahra-
ga dan ruang publik dalam satu 
kawasan, dimana kawasan ini memiliki 
fungsi sebagai pusat kegiatan olahraga, 
pusat pendidikan latihan pelajar daerah 
dan ruang publik di Kota Tangerang,” 
ucapnya. (Achmad)
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Banten. Main di Stadion Maulana Yusuf, 
Serang, Persikota menang tipis 1-0 atas 
Serang Jaya dalam laga �nal yang 
digelar Minggu (18/8/2019).
 Manajer tim Persikota, Mahdiar 
mengucapkan terima kasih atas dukun-
gan masyarakat Kota Tangerang. 
Menurutnya perjalanan tim yang pernah 
berjaya di kancah nasional itu masih 
panjang agar dapat lolos ke Liga 2.
 "Alhamdulilah, Prestasi ini sesuai 
dengan target fase regional," ," ujar Mah-
diar.
 Dikatakan Mahdiar, persaingan 
Persikota selanjutnya, lebih ketat sebab 
mempertemukan tim-tim juara dari 
masing-masing provinsi.
 "Kami mempersiapkan diri untuk 
menghadapi fase berikutnya," ujar dia.
 Sekretaris Persikota Tangerang 
Ronny K. Suryanegara menambahkan,  
klub berjuluk kebanggan warga 
Tangerang itu Juara Liga 3 regional 
Banten setelah berhasil mengantongi 9 
poin dalam fase empat besar. (Achmad)
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kebiasaan buruk kita yang dengan 
sengaja melalaikan sholat, karena kita 
berpacu dengan waktu. Sesuai dengan 
nasihat Rasululloh SAW yang artinya 
beramallah untuk akhiratmu seolah-olah 
kamu mati besok.
 Dalam hubungan ini Rasululloh 
bersabda yang artinya; jika seorang 
hamba sholat diawal waktu, maka naik 
sampai ke Arsy, lalu membacakan istgfar 
untuk orang-orang yang melakukan 
sholat itu sampai hari kiamat dan berkata 
padanya, semoga Alloh memeliharamu 
sebagaimana kamu memeliharaku, seba-
liknya bila sholatnya tidak tepat waktu, 
maka naik sholat itu ke langit diliputi 
kegelapan dan bila sampai ke langit 
dilipat bagaikan baju yang telah 
rusak.***

Persikota Juara Liga 3 BantenDua Sport Center segera 
dibangun Pemkot Tangerang
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 Sebanyak 385 jamaah haji kloter 
dua dari Kota Tangerang telah tiba di 
tanah air  pada tanggal 20 Agustus 2019. 
Kedatangan disambut langsung oleh 
Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin 
bersama pejabat Pemkot Tangerang 
serta didampingi para keluarga jamaah.
 Kepala Bagian Kesra Kota 
Tangerang, Felix Mulyawan menga-
takan, kedatangan jamaah haji telah 
diatur dan disampaikan kepada keluar-
ga. Sehingga, bisa berkumpul di Masjid 
Raya Al Azhom saat ingin menjemputn-
ya.
 "Pemerintah Kota telah menye-
diakan armada bus untuk membawa 
jamaah haji saat tiba ke Kota Tangerang. 
Jadi, kita sambut bersama di masjid raya 
al azhom," katanya.
 Wakil Wali Kota Tangerang H. 
Sachrudin berharap, para jamaah menja-
di haji yang mabrur dan bisa memberi-
kan pelajaran dan ilmu pengetahuan 
kepada masyarakat dari proses kegiatan 
selama menunaikan ibadah haji. (Ach-
mad)

 Memperingati Tahun Baru Islam 
1441 H, Pemerintah Kota Tangerang 
menggelar Festival Al Azhom. Tahun ini, 
Festival Al Azhom 8 dilaksanakan 31 
Agustus hingga 12 September dengan  
tema "Hijrah is Beautiful"
 Ketua Festival Al Azhom, Romi 
Abidin mengatakan, Festival Al Azhom 
menargetkan pengunjungan mencapai 
10 ribu orang dari Jabodetabek. Masjid 
Raya Al - Azhom yang menjadi pusat 
kegiatan Festival, telah menjadi sentral 
pengembangan majelis ilmu dan perad-
aban islam serta ajang silaturahmi 
pemuda. Harapannya, dengan rang-
kaian kegiatan yang dilaksanakan, dapat 
menciptakan masyarakat madani yang 
berakhlakul karimah. 
 "Tahun ini pun akan ada perlom-
baan MTQ dan Hadroh tingkat Internasi-
onal yang melibatkan peserta negara 
sahabat. Sehingga pasti akan lebih 
meriah sebab ada pawai sarungan juga," 
ujarnya.
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Festival Al Azhom 8, 
Hijrah is Beautiful

385 Jamaah Haji Kloter Dua Tiba
Serukan Tebarkan Ilmu dan Membangun Kota

1. Karnaval Budaya 7. BKPRMI mencari bakat

3. Tabligh Akbar 9. Bazzar

11. Santunan Anak Yatim

12. Pawai Sarungan

13. Donor Darah

5. Aneka Lomba Islami

6. Festival Marching Band

2. Festival Marawis dan 
Hadroh

8. Kegiatan Spiritual dan 
Sosial

10. MTQ dan Hadroh 
berkelas Internasional

4. Seminar, Kajian dan 
Dialog Interaktif

RANGKAIAN FESTIVAL AL AZHOM


