SIRAH: INSAN MULIA YANG DIRINDUI
“Tahun Dukacita”
Pada tahun ke-10 kerasulan Baginda ﷺ, bapa saudaranya Abu talib telah meninggal dunia. Nabi
 ﷺmendesak Abu Talib untuk mengucap kalimah syahadah ketika beliau sedang nazak tetapi
beliau enggan kerana malu kepada kaumnya. Rasulullah  ﷺsangat menyayangi bapa saudaranya
yang telah mempertahankan Baginda daripada orang-orang Quraisy sepanjang hidup beliau. Pada
tahun yang sama juga, isteri Baginda  ﷺyang tercinta, Khadijah r.ha telah meninggal dunia. Ketika
hayat Khadijah r.ha beliau sentiasa membantu Baginda meringankan kerungsingan dan kesedihan
yang dilaluinya lantaran orang-orang Quraisy memusuhi Baginda ﷺ.
Setelah kehilangan 2 orang yang dikasihi Nabi ﷺ, Baginda terus menerus disakiti oleh orangorang Quraisy. Nabi  ﷺmengambil keputusan untuk pergi ke Taif untuk meneruskan dakwah
kepada Bani Thaqif tetapi mereka menolak dakwah Baginda dengan kasar. Baginda  ﷺtelah
dilontar dengan batu dan darah mengalir daripada kedua-dua belah kakinya. Baginda pun terus
bergerak ke sebuah kebun untuk berlindung.
Lantas Baginda berdoa dengan penuh khusyuk:
“Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu kelemahan kekuatanku, sedikitnya kemampuanku dan
hinanya aku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih, Kamulah
Tuhan golongan yang lemah dan Kamu juga Tuhanku. Kepada siapa Kamu serahkan aku?
Kepada orang jauh yang memandangku dengan wajah bengis atau kepada musuh yang
menguasai urusanku? Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli (apa yang
menimpa). Namun keselamatan daripada-Mu lebih melapangkan aku. Aku berlindung
dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta memperelokkan urusan dunia
dan akhirat. Aku berlindung daripada kemarahan-Mu atau kemurkaan-Mu terkena
kepadaku. Kamu berhak untuk mencela aku sehingga Kamu redha. Tiada kuasa dan tiada
kekuatan melainkan dengan-Mu.”
Di kebun itu, seorang hamba (addas) beragama Nasrani telah diarahkan untuk menghidangkan
setangkai anggur kepada Nabi  ﷺsetelah mereka melihat Baginda dilayan dengan buruk. Addas
memerhatikan Baginda  ﷺyang mula makan dengan ucapan Bismillah (dengan nama Allah). Hal
ini telah menarik perhatian beliau dan terus memeluk Islam setelah berdialog dengan Baginda ﷺ.
Nabi  ﷺpulang setelah mengislamkan seorang hamba di Taif yang bernama Addas.

