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MOTTO

“ TIDAKLAH AKU TINGGAL DI DUNIA INI MELAINKAN SEPERTI
MUSYAFIR YANG BERTEDUH DI BAWAH POHON DAN
BERISTIRAHAT LALU MUSYAFIR ITU PERGI “
( HR. TIRMIDZI)
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