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Harakatuna.com – Islam adalah agama yang abadi. Dalam Hadis juga dikatakan
“Al Islamu ya’lu wa laa yu’la alaih”. Islam akan selalu unggul dan tidak akan
pernah diungguli oleh agama lainnya. Oleh karena yang demikian Islam adalah
agama yang akan selalu eksis dan selalu menang. Iya memang, Islam sebagai
agama akan selalu abadi, tapi umat Islam, pemeluk Islam ini bisa juga mengalami
kemajuan dan kemunduran karena beberapa penyebab dan pergolakan. Dan
berikut penyebab kemunduran umat Islam menurut Hadis Nabi Muhammad.
Dalam rentetan sejarah kehidupan manusia, Islam telah memberikan warna bagi
sejarah kehidupan manusia setidaknya 1500 tahun. Terhitung sejak risalah Islam
di sampaikan oleh Nabi Muhammad. Selama waktu yang panjang itu, umat Islam
pernah mengalami kejayaan, dan beberapa abad terakhir banyak yang
menyatakan umat Islam mengalami kemunduran. Dan ini penyebab utama
kemunduran umat Islam berdasarkan hadis Nabi
Nabi Muhammad bersabda
ُﻠَﺔﻛ اﻻﺎ ﺗَﺪَاﻋﻤ ﻛﻢﻠَﻴ ﻋنْ ﺗَﺪَاﻋ اﻢﻣﻚُ اﻻﻮﺷﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‐ » ﻳ اﻟ ‐ﺻﻠﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻗَﺎلﺎنَ ﻗَﺎلﺑ ﺛَﻮﻦﻋ

ﻦﻨْﺰِﻋﻟَﻴ وﻞﻴ اﻟﺴﻐُﺜَﺎء ﻛ ﻏُﺜَﺎءﻢﻨﱠَﻟ وﻴﺮﺜﺬٍ ﻛﺌﻣﻮ ﻳﻧْﺘُﻢ اﻞ » ﺑﺬٍ ﻗَﺎلﺌﻣﻮ ﻳﻦ ﻧَﺤﻠﱠﺔ ﻗﻦﻣ وﻞ ﻗَﺎﺋ ﻓَﻘَﺎل.« ﺎﻬﺘﻌ ﻗَﺼَﻟا
ﻦﻫﺎ اﻟْﻮﻣ وﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳﻞ ﻗَﺎﺋ ﻓَﻘَﺎل.« ﻦﻫ اﻟْﻮﻢِ ﻗُﻠُﻮ ﺑ ﻓﻪ اﻟﻘْﺬِﻓَﻦﻟَﻴ وﻢْﻨﺔَ ﻣﺎﺑﻬ اﻟْﻤﻢﻛِﺪُوﺪُورِ ﻋ ﺻﻦ ﻣﻪاﻟ
ِتﻮﺔُ اﻟْﻤﻴاﻫﺮﻛﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺐ » ﺣ» ﻗَﺎل.
Artinya: Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Hampir saja para
umat (yang kafir dan sesat, pen) mengerumuni kalian dari berbagai penjuru,
sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring”. Kemudian
seseorang bertanya,” Katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu
sedikit?” Rasulullah berkata,” Bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi
kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa
takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian Wahn.
Kemudian seseorang bertanya,” Apa itu wahn ?” Rasulullah berkata,” Cinta dunia
dan takut mati.” [HR. Abu Daud

Penyebab Kemunduran Umat Islam
Berdasarkan hadis ini sangat jelas bahwa di akhir zaman, jumlah umat Islam itu
sangat banyak, namun demikian jumlah yang banyak ini, kata Nabi bagaikan
sampah yang dibawa air hujan. Hal ini karena umat Islam pada masa itu
terserang penyakit Wahn. Yaitu penyakit cinta kepada dunia dan takut mati.
Penyakit cinta dunia ini adalah sebab utama kerusakan dunia ini, orang yang
cinta dunia akan menghalalkan segala cara untuk menguasai seluruh aset di
dunia. Ditambah perasaan takut mati yang merajalela, menyebabkan kemunduran
umat Islam semakin menjadi.
Dari hadis ini, bisa diambil kesimpulan bahwa kemunduran umat Islam itu secara
umum disebabkan oleh faktor internal. Yaitu tumbuhnya penyakit wahn. Oleh
karenanya untuk kemajuan umat Islam cintailah dunia secara bijak, carilah harta
sebanyak-banyaknya untuk berjuang mencari ridho Allah bukan untuk
kesenangan nafsu semata. Dan jadikanlah takutlah mati sebagai perantara untuk
mendekatkan diri kepada Allah.

