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MOTTO
نَيا َكأَنََّك َغرِْيٌب اَْوَعاِبُر َسِبْيلَ  َفَال اَح , َوِاَذا َاْصَبْحتَ بَ ِر الصَ ِاَذااَْمَسْيَت َفَال تـَْنَتظْ .ُكْن ِىف الذُّ

ِتَك ِلَمْوِتَك اَ ِتَك ِلَمَرِضَك َو ِمْن َحيْن ِصحَّ تـَْنِظرِاملََساَء َوُخْذ مِ 
)البخــــــــــــــــــرى(رواه 

“Hendaklah engkau di dunia seolah-olah perantau atau orang lalui

jalan. Apabila engkau berada di waktu petang, janganlah engkau

menanti pagi dan apabila engkau berada di waktu petang, janganlah

engkau menanti petang. Pergunakanlah kesehatan engkau untuk waktu

sakit dan gunakanlah hidup engkau untuk persiapan mati1.”

1 Fahruddin dan Irfan Fahruddin, Pilihan Sabda Rasul (Hadis-Hadis Pilihan), PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2001, hal. 540-541
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