Bupati dan Wakil Bupati Melaksanakan Sholat Idul Fitri 1440 H /
2019 M

Journalist: deddy, Tanggal: 05 Jun 2019
LAHAT - Bupati Lahat Cik Ujang.SH didampingi Wakil Bupati Lahat H. Haryanto.SE MM MBA bersama
Forkompimda melaksanakan Sholat Idul Fitri 1440 H/2019 M bertempat di Lapangan Exs MTQ Kabupaten
Lahat, Rabu (05/06/19).
Turut Sholat Idul Fitri secara berjama'ah Kasdim Lahat, Anggota DPRD Kab.Lahat, Jajaran OPD, Ketua TP
PKK Lidya Wati Cik Ujang, Wakil Ketua TP PKK Sumiati Haryanto, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
dan seluruh masyarakat jama'ah Sholat Idul Fitri 1440 H/2019 M.
Pada Sholat Idul Fitri 1440 H/2019 M, dalam sambutannya Bupati Lahat Cik Ujang.SH menyampaikan "
Allah Hu akbar Atas nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua Amin
Allahumma Amin " shalawat serta salam selalu kita panjatkan haribaan nabi Agung Muhammad shallallahu
alaihi wa sallam jamaah salat Idul Fitri 1440 Hijriah yang saya hormati takbir tasbih dan tahlil bersahutan
sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadhan Mubarok 1440 Hijriah 2019 "
" Ini adalah kebahagiaan dan kemenangan yang sama-sama kita raih pada pagi ini adalah juga kemenangan
dan kebahagiaan milik saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam hidupnya bulan Ramadhan sudah
berlalu di hadapan kita bersama tentunya hal tersebut menyisakan satu keuntungan bagi kita semua di hari
raya idul fitri atau hari raya kemenangan ini banyak diantara saudara-saudara kita yang kurang beruntung
dalam menempuh hidupnya dalam ajaran agama kita ada 1 cara untuk berbagi keberuntungan yaitu dengan
zakat baik itu zakat fitrah ataupun juga zakat mal harta kita semua diwajibkan untuk membayar zakat fitrah

tersebut yang batas waktunya sampai pada pagi sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri 1440 Hijriah 4
atau rasa untuk merasakan kesulitan hidup tersebut kita buktikan dengan menahan lapar dahaga di bulan
puasa Ramadan, masalah dengan makan dan minum sehari Justru malah berlebih Bagaimana dengan saudara
kita tersebut di hari raya yang sudah kita persiapkan membeli baju serba baru sepatu baru dan lain-lainnya
bagaimana untuk saudara-saudara kita di hari yang Fitri ini dengan kepedulian kita bersama baik itu
membayar zakat berzakat harta akan akan memberikan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita tersebut Amin
ya rabbil alamin. Walillahilham suatu kehormatan tersendiri bagi saya dan Wakil Bupati Lahat sama-sama
salat Idul Fitri 1440 Hijriah 2019 masehi bersama warga masyarakat Kabupaten Lahat saya pribadi dan
keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah 2019 Ipin wal faizin mohon maaf lahir dan
batin Mari kita bersama-sama kemenangan dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Kabupaten
Lahat yang penuh cahaya " jelasnya
( Andeapa Lahat )
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