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CIRI CIRI GENERASI IBADURRAHMAN 

 
Dr. Usman Syihab 

 
 الحمد � الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.َ -
دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ َخاتَُم النَّبِيِّْينَ  -   أَْشَهدُ أَْن الَ إِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك اْلَحقُّ اْلُمبِْينُ , َوأَْشَهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا ُمَحمَّ

 الذي قد أدي األمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل هللا حق جهاده ونصح األمة حتي أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. 
ا بَْعدُ , فَيَا أَيَُّها اْلُمْسِلُمْوَن َرِحَمُكُم هللاُ , أُْوِصيْ  -  نفسي ِوإِيَّاَُكْم بِتَْقَوى هللاِ فَقَْد فَاَز اْلُمتَّقُْونَ .  أَمَّ
ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماًماقال تعالي: - يَّاتِنَا قُرَّ   َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ
-  

- Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kesatadaran kita, untuk selalu meningkatkan 
ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan berkomitment untuk tetap selalu menjalankan segala 
perintahNYa dan menjauhi semua lanrangaNya. 

- Hadirin Jamah Sidang Jumat yang dimulyakan Allah. 
- Dalam Surat al-Furqa, yaitu surat ke 25, Allah SWT menggambarkan  8 sifat dan karakteristik 

penting generasi yang disebut sebagai Generasi Ibadurrrahman.  Kedelapan sifat dan 
karakterstik tersebut adalah: 
 
1. Berhati mulia  dan santun: 

ْحَماِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َهْونًا َوإِذَاَخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسالًَما و - ِعبَادُ الرَّ  
Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang 
berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, 
mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. 25:63) 

 
• Generasi ibadurrahman adalah mereka yang berjalan dengan rendah hati, berhati mulia 

dan santun. Kata “haunan” atau rendah hati difahami oleh para ulama sebagai cara 
berjalan dan cara berinteraksi sosial dengan hormat, hati mulia dan beradab, tidak angkuh 
atau kasar, dan tidak sombong. 

• Mereka ini jika dijahili orang jahil mereka tidak marah, justru mengucapkan salam atau 
keselamatan. Mereka justru memberinya nasehat secara lemah lembut, tidak dengan 
kekerasan. Mereka memandang orang-orang berdosa dengan pandangan kasih sayang. 

 
2. Rajin melakukan salat malam: 

دًا َوقِيَاًما   - َوالَِّذيَن يَبِيتُوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ  
Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. (QS. 
25:64) 

 
Yaitu generasi yang jika pada siang hari berinteraksi sosial dengan hormat, mereka di malam 
hari senantiasa beribadah secara tulus demi untuk Tuhan dengan  sujud dan shalat. Shalat 
malam menjadi senjata baginya untuk berkomunikasi aktif dengan Tuhan, memohon 
kepadaNya keridloan dan petunjuk untuk membuat perencanaan dan dalam pelaksanan 
semua aktifitas dan tanggungjawab dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. 
Mereka yakin bahwa petunjuk langit akan lebih sesuai bagi kehidupan penduduk di muka 
bumi ini.   

 
3. Takut terhadap adzab neraka 

  َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما  -
- Dan orang-orang yang berkata:"Ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasan yang kekal". (QS. 25:65) 
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• Yaitu generasi yang memahami bahwa kehidupan ini memiliki konsekwensi-konsekwensi 
logis, bahwa  sedikipun kejahatan yang kita lakukan di dunia ini akan memiliki dampak 
negatif dalam kehidupan kita di akhirat kelak, sebaliknya amal usaha dan karya-karya 
pembangunan yang bermanfaat bagi kehidupan akan membawa pahala dan keselamatan 
di akhirat kelak.  

 
ا يََرهُ  ةٍ ّشر� ةٍ َخْيًرا يََرهُ  َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ  فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya pula. (QS. 99:7-8) 
 
• Keyakina kita sebagai seorang Muslim terhadap adanya pahala atas kebajikan yang kita 

buat menjadikan kita secara dinamis melakukan usaha-usaha, karya-karya nyata dan 
pencapaian peradaban yang tidak ada batas ruang dan waktu. 
 

• Generasi Ibadurrahman ini sangat takut akan kemurkaan Allah SWT, dan selalu memohon 
kepadaNya: 

  َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما  -
- Dan orang-orang yang berkata:"Ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasan yang kekal". (QS. 25:65) 
 
4. Hemat dan tidak Kikir 

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan sifat generasi ibadurrahman ini dalam 
berinteraksi sosial dan berinteraksi dengan Sang Pencipta. Dalam ayat berikutnya Allah SWT 
menjelaskan tentang sikap mereka terhadap harta benda.  

 والَِّذيَن إِذَآ أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواًما  -
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 
tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. 
25:67) 

  
• Mereka hemat dalam berbelanja utuk keperluan kehidupan mereka, mereka tidak boros, 

mereka tidak foya-foya atas harta yang mereka peroleh, pada saat yang sama mereka 
juga tidak kikir. Mereka bersikap moderat;  tidak memboroskan harta sehingga habis tidak 
pada tempatnya, dan tidak kikir sehingga mengabaikan keperluan-keperluan kehidupan 
mereka. 

 
5.  Memurnikan Tauhid, tidak membunuh dan tidak berzina: 

 
َم هللاُ إِالَّ بِاْلَحّقِ َوالَيَْزنُوَن َوَمن يَّْفعَْل  -  َوالَِّذيَن الَيَْدُعوَن َمَع هللاِ إِلًَها َءاَخَر َوالَيَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 ذَِلَك يَلَق أَثَاًما 
Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) 
dosa (nya), (QS. 25:68) 
 

• Mereka menghindari perbuatan syirik, menghindari  perbuatan membunuh dan menghindari 
perbuatan zina. Mereka memahami bahwa ketiganya merupakan dosa besar, yang 
berdampak pada siksa neraka yang pedih. 
 

6. Tidak memberikan persaksian palsu  
وا ِكَراًما  - وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإِذَا َمرُّ   َوالَِّذيَن الَيَْشَهدُوَن الزُّ

- Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan 
(orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) 
dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. 25:72) 
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• Mereka menjaga identitas diri dan kehormatan lingkungannya dangan tidak memberikan 

persaksian palsu, serta tidak menanggapi perkataan atau perbuatan yang tidak wajar. 
 
7. Mendengarkan teguran dengan seksama  

ا َوُعْميَانًا   - وا َعلَْيَها ُصم� ُروا بِئَايَاِت َربِِّهْم لَْم يَِخرُّ َوالَِّذيَن إِذَا ذُّكِ  
- Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah 

menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. (QS. 25:73) 
 
• Mereka memperhatikan dan menerima peringatan-peringatan tentang ayat-ayat Allah SWT, 

mereka membuka telinga lebar-lebar untuk mendangarkan ayat-ayat Allah SWT dan 
membuka mata mereka untuk memandang jauh lagi melihat ayat-ayatNya yang terhampar 
luas di alam raya. Tidak seperti orang-orang kafir yang sengaja menutup telinga, mata dan 
hati dan mengabaikan ayat-ayat Ilahi.  

8. Memperhatikan Keluarga dan Masyarakat 
Setelah enyebutkan sifat-sifat terpuji generasi ibadurrahman, ayat selanjutnya menjelaskan 
perhatian mereka kepada keluarga dan masyarakat. Dengan harapan dan selalu berdoa: 

ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماًما  - يَّاتِنَا قُرَّ  َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ
- "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. 25:74) 
 
• Ayat di atas menyatakan: Ya Tuhan Kami , anugerahkan kepada kami  dan pasangan-

pasangan hidup  kami yakni suami atau isteri kami serta anak keturunan kami, kiranya 
mereka semua menjadi penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti 
dan karya-karya mereka  yang terpuji, dan jadikanlah kami kami secara khusus dapat 
menjadi teladan-teladan bagi orang-orang bertakwa. 

 
Hadirin Jamah Jumat yang dirahmati Allah: 
 
• Krisis yang dialami oleh umat Islam sekarang ini adalah krisisi yang multidimensi dan 

menyeluruh. Krisis luar biasa yang menyerang hampir seluruh sendi kehidupan kaum 
muslimin.  

• Akar dari krisis ini sebenarnya ada dalam diri kita sendiri dan bukan sebab orang lain. Akar 
masalahnya adalah karena kita sebagai orang Islam masih belum mampu membebaskan diri 
dari sifat tamak, malas, mabuk popularitas, egois, cinta dunia, dan hedonisme yang hanya 
ingin memuaskan syahwat jasmani.  

• Inilah Musuh dan bahaya laten, yang selama ini bersemayam di dalam diri dan hati kita dan 
orang Islam. 

 
Potret generasi Ibadurrahman yang digambarkan oleh Al-Qur’an dalam surat al-Furqan tersebut 

di atas adalah potret generasi yang dapat mewarisi bumi ini, yaitu generasi yang dapat 
membangun peradaban berdasarkan semangat sepiritualitas agama. 

 
Generasi yang berhati mulia dan santun, yang ikhlas beribadah kepada Allah SWT, sederhana 

dan mederat, bersedia menerima saran dan teguran, disamping cinta dan sayang keluarga 
dan masyarakatnya. Generasi yang mampu membebaskan diri dari sifat tamak, malas, 
mabuk popularitas, egois, cinta dunia, dan hedonisme yang hanya ingin memuaskan syahwat 
jasmani. Mereka ini akan mendapat ganjaran derajat yang tinggi di sisi Allah SWT: 

 
ا َوُمقَاًما   - أُْولَئَِك يُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِماَصبَُروا َويُلَقَّْوَن فِيَها تَِحيَّةً َوَسالًَما  َخاِلِديَن فِيَها َحُسَنْت ُمْستَقَر�  

- Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran 
mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, (QS. 
25:75) mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. 
(QS. 25:76) 
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رحيمالغفور هوالاستغفروا هللا ان هللا   

 
الَحْمدُ �ِ رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره  -

 الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون.
 أشَهدُ أْن َال إلَهَ إِالَّ هللاُ وحدَهُ الَ شِريَك لهُ وأشَهدُ أنَّ ُمَحّمدًا َعْبدُهُ ورُسْولُهُ َال نَبَِي بَْعدَه. -
ٍد وَعلَى آلِه وأْصحابِِه أجَمْعين، -  اللهمَّ ََصّلِ وَسلِّم َوبَاِرك علَى سيِِّدنا محمَّ
ْسِلُمون -  يَاأَيُّهاَ الَِّذيَن َءاَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ
 إن هللا ومالئكته يصلون علي النبي ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. -
اللهم اغفرللمسلمين والمسلمات والمؤمنين  اللهم صلي علي دمحم وعلي آله وصحبه أجمعين. -

 ويا قاضي الحاجات.  والمؤمنات األحياء منهم واألموات إنك قريب مجيب ا لدعوا ت،
 - اللهم ربنا تقبل منا صالتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتضرعنا يا نعم المجيب.  

   ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.آمين آمين والحد� رب العالمين. -
 عبادهللا إن هللا يأمر با العدل واالخسان .......................... -


