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MOTTO 

 

ما رأيتموني ويرث قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسالم ) صلوا كبن الحعن ما لك 

البخارى اهرو أصلي (  

Artinya: Dari Huwairist, ia berkata, Rasulullah telah bersabda” Shalatlah kalian 

sebagaimana kalian melihatku shalat”. Diriwayatkan oleh Bukhari.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Ibnu Hajar Al-Asqolany, Bulughul Maram, Makkah: Haramain, 2001, Hal 59 
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