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MOTTO 

ْنَس إَِّلَّ ِليَْعبُدُونَوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ   َواْْلِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku.” (QS. Az-Zariyat (51): 56) 
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