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Sahabat sejati sentiasa ada ketika kita susah dan senang serta menjadi tempat 
berkongsi segala perasaan dan emosi. Yang penting mereka adalah kenalan yang 
sangat rapat dan dekat dengan kita. 
 
Pentingkah sahabat dalam kehidupan? Semesti jawapannya adalah sangat penting 
kerana dengan mereka kita dapat belajar banyak perkara.  
 
Teringat kisah sahabat Nabi SAW yang sangat hebat sehingga dianggap orang syahid 
yang hidup. Beliau ialah Talhah.  
 
Beliau syahid di medan perang Uhud kerana mempertahankan Nabi Muhammad 
SAW yang tercedera terkena rantai besi sehingga terkoyak mulut baginda akibat 
panahan tentera musuh.  
 
Contohilah mereka dalam persahabatan kerana bukan harta dan pangkat yang dikejar. 
Mereka bersahabat semata-mata kerana Allah SWT. 
 
Benar, mereka bukan dari darah daging kita yang hidup bersama sejak kecil tetapi, 
dengan istilah ‘aku sayang kau, kau sayang aku’ semuanya menjadi begitu penting 
dan kewujudan seorang sahabat mampu menenangkan hati yang gundah. 
 
Kadang-kadang, ahli keluarga sendiri yang mengenali kita sejak kecil, yang hidup 
bersama tidak mengenali diri kita bahkan ada yang langsung tidak tahu dan 
mengambil peduli tentang perasaan kita dan semua perkara yang berkaitan dengan 
kita.  
 
Malah, sahabatlah yang lebih tahu dan cakna tentang keadaan kita. Oleh kerana itu, 
seorang sahabat adalah penting dalam kehidupan kita, bukan hanya sekadar berkawan 
tetapi boleh dijadikan sebagai tempat bersandar. 
 
Kawan ketawa senang dicari, kawan susah jarang ditemui kerana pepatah pernah 
mengatakan, “Jangan hitung berapa jumlah temanmu di saat kamu sedang di atas 
tetapi hitunglah mereka disaat kamu sedang dibawah.”  
 
Namun, bukan bermakna mereka yang ada di sisi ketika kita senang itu tidak boleh 
dianggap sebagai sahabat tetapi kita lebih mementingkan kualiti dari kuantiti. 
 
Seseorang yang sanggup bersusah kerana kita semestinya mempunyai hati yang 
benar-benar ikhlas dan sayangkan kita kerana Allah SWT. 
 



 
Kenangan bersama para sahabat ketika di tahun 1 pengajian. 

 
Memilih kawan dan sahabat yang baik itu penting kerana seolah-olah kita berkongsi 
kehidupan dengan mereka. Maka pilihlah mereka yang terbaik, yang mampu menutup 
aib kita walaupun kita melakukan kesilapan.  
 
Malah, pada masa yang sama jadilah kawan yang baik kerana orang lain akan 
melayan kita seperti cara layanan kita terhadap mereka.  
 
Semuanya bergantung kepada kita sama ada inginkan yang terbaik untuk diri sendiri. 
Sahabat, kawan dan teman itu adalah harta yang tidak ternilai dan tiada tolok 
bandingnya dengan mana-mana perhiasan di muka bumi ini. 
 
Mereka adalah cerminan diri kita. Orang tua-tua selalu berkata, “Jikalau ingin melihat 
tingkah laku dan perangai seseorang yang sebenar, lihatlah dengan siapa mereka 
berkawan.”  
 
Dari sini kita boleh merangkumkan bahawa jika baik akhlak dan budi bahasa kawan 
kita, maka kita pun akan turut sama menjadi baik.  
 
Jika jahat dan buruk perangai mereka, maka kita akan terpalit sama dengan keburukan 
mereka.  
 
Berkawan dengan pembuat minyak wangi maka kita akan turut berbau wangi. Oleh 
itu, pilihlah kawan yang sesuai untuk diri dan masa depan kita. 
 
Ingin mendapat yang baik, maka jadilah yang terbaik. Aturan dan ketetapan Ilahi 
untuk hamba-Nya memang yang paling terbaik dan usaha kita adalah yang terpenting. 
 
Jagalah hubungan silaturahim sesama kita supaya tiada penyesalan di hari kemudian. 
Buat yang terbaik hari ini, semoga kita bisa tersenyum di hari tua.  



Jadikanlah kehidupan ini sebagai pengajaran dan tempat belajar. Kumpul sebanyak 
mungkin kenangan. Hal terindah dari persahabatan adalah memahami dan difahami, 
tanpa pernah memaksa dan ingin memenangkan diri sendiri.  


