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Motto 
ِهُد لِنَۡفِسهِ  َوَمن هََد فَإِنََّما يَُجَٰ َ إِنَّ  ۦ   َجَٰ لَِمينَ لََغنِيٌّ َعِن  ٱّللَّ  ٦ ٱۡلَعَٰ

“Barang Siapa Bersunggu-Sungguh, Sesungguhnya 

Kesungguhannya  

Itu Adalah Untuk Dirinya Sendiri” 
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