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1. Al-Quran itu jelas,gamblang, lugas dan mengungkap

yang samar.

2. Al-Quran memakai bahasa arab karena memuat

pembendaharaan kata-kata guna mengungkap berbagai

pengertian dan meluruskan jiwa manusia.

3. Bahasa arab itu bahasa mulia karena di bawa malaikat

sampai kepada para nabi dan turun di waktu dan bulan

mulia (ramadhan).

4. Kisah Yusuf adalah tebaik kisah karena disampaikan

dengan bahasa yang indah,tertib, tuntas didalamnya

memuat hikmah,tanda-tanda kekuasaan, keajaiban dan

pelajaran yang mendalam.

5. Sebab turunya: sahabat nabi mengalami titik jenuh dan

bosan dan butuh kisah inspiratif.





1. Disunnahkan menceritakan kisah nabi yusuf yang

mulya.

2. Orang-orang mulia itu diantara kalian di masa jahiliah

adalah orang2 terpandang di masa islam (apabila

beriman).

3. Takwil mimpi:11 bintang, matahari (ayah) dan bulan

(ibu).

4. Dari mimpi ke realisasinya itu 40 th/80 th (QS yusuf

100).

5. Ketika yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya

kemudian yakqub berkata:mimpi ini adalah perkara

memecah belah keluarga tetapi insyallah kita akan

dikumpulkan kembali.





1 Sebaiknya mimpi apapun hendanya diceritakan

kepada orang yang tepat (baik akalnya,yang mencintai

& yang dapat menasehati).

2. Yakqub kwatir akan kedengkian saudaranya dan

mereka berbuat jahat.







1. Allah memilih terbaik hambanya untuk menjadi Nabi

(Yusuf).

2. Allah yang mengajarkan takwil mimpi.

3. Dilimpahkan-Nya nikmat (diangkat jadi Rasul dan 

dibimbing wahyu). Sebaigaimana ayah, kakek dan 

buyutnya.

4. Itulah keMahaTahuan Allah dan kebijaksanaan-Nya.





1.Yusuf dan Bunyamin saudara seibu dan seayah .

2. Yakqub memberikan dominan cintanya kepada

sebagian anaknya.

3. Anak2nya/saudara2nya Yusuf cemburu kepada

bapaknya dan bilang ayah ini nyata sesatnya (unfair).

4. Jumhur ulama mengingkari keNabian saudara2 Yusuf.

5. Salah satu saudara2 nya (rubel/yahuza/syam'un as-

safa) mengusulkan jangan sampai membunuh Yusuf

cukup di buang kedasar sumur saja.





1. Mereka bersekongkol (kejahatan terencana)

mengambil Yusuf dan permisi kepada ayahnya

mengajak bermain dan bersenang-senang dan akan

selalu akan di jaga keselamatannya.

2. Yakqub menaruh curiga dan tidak percaya

meskipun mereka sangat mengininkan kebaikan

pada diri Yusuf.





1. Yakqub sedih akan kepergian Yusuf dan khawatir

dimakan serigala.

2. Terasa berat berpisah dengan anak yang paling

dicintai dan itu terasa ketika Yakqub sudah

berpisah dan tidak melihat Yusuf sampai ia

kembali ke pangkuanya.





1. Mereka sepakat untuk membuang Yusuf ke dasar

sumur.

2. Mereka berpura pura mengambil Yusuf dari ayahnya

sebagai bentuk hormat, menenangkan hati ayahnya

dan mengembirakannya (modus).

3. Yakqub ketika melepas yusuf bersama saudara2nya

terlebih dahulu memeluknya, menciumnya dan

mendo'akannya.

4. Sebelum sampai di sumur Yusuf sudah mengalami

kekerasan fisik.

5. Ketika yusuf mengalami kesedihan itulah Allah

menghiburnya dengan wahyu.





1. Mereka bersendiwara setelah membuang Yusuf

kemudian melapor ke ayahnya apa yang menimpa

yusuf katanya diterkam serigala dengan tangisan

airmata buaya.

2. Meskipun ayahnya tak percaya namun apa yang

diceritakan nya ada jujur adanya.

3. Mereka melumuri darah kambing sebagai bukti

tetapi sayangnya lupa merobek gamisnya.

4. Ketika kita sudah memaksimalkan ikhtiar tetapi

Allah punya rencana cukuplah sabar dan tawakal

kepadanya mudah2han Allah menolongnya.





1.Yusuf mendiami sumur selama 3 hari.

2. Allah menggerakkan kafilah dagang musafir untuk

mengambil air dan akhirnya tertolong.

3. Akhirnya yusuf dijadikan budak dan diperjulbelikan

dengan harga dibawah standar (murahan).

4. Dan Allah maha mengetahui dari apa yang mereka

lakukan.







1. Akhirnya Yusuf di beli oleh raja/mentri 

muslim.

2. Kemudian di rawat dan dilayani dengan 

pelayanan yang terbaik. (Jadi anak angkat).

3. Raja/menteri tersebut memiliki 

instuisi/firasat yang sangat tajam yaitu Yusuf 

bakalan jadi orang besar.

4.Yusuf tumbuh dan berkembang dengan ilmu 

dan hikmah kenabian.





1. Al-Qur’an membawa petunjuk yang sangat jelas yang dapat

dipahami oleh orang kebanyakan dan juga cendikiawan,

masing-masing menimba sesuai kemampuannya.

2. Allah swt memilih Bahasa Arab sebagai Bahasa kitab suci-

Nya yang terakhir, bukan saja karena masyarakat pertama

yang ditemuinya menggunakan Bahasa Arab, tetapi juga

karena Bahasa Arab sebagaimana diakui oleh semua pakar

Bahasa adalah Bahasa yang terkaya kosakatanya dan sangat

rinci kaidah kebahasaannya, sehingga dapat

menghindarkan mitra bicaranya dari kesalahpahaman

memahami maksud ayat-ayat-Nya.

3. Memaparkan kisah adalah salah satu cara yang ditempuh

Al-Qur’an guna mengunggah hati menuju kesadaran dan

kebenaran.



4. Kisah-kisah Al-Qur’an adalah salah satu bukti kebenaran

karena rincian kisah-kisah yang disampaikannya terbukti

kebenarannya dan atau meluruskan kekeliruan yang

selama ini diketahui masyarakat.

5. Orangtua hendaknya berusaha menyetarakan

perlakuannya terhadap anak-anaknya. Kalaupun ada yang

harus dibedakan,maka hendaklah hal tsb dijelaskan

kepada semua anak agar tidak timbul kesalahpahaman dan

kecemburuan.

6. Mimpi adalah salah satu cara Allah swt menyampaikan

informasi kepada manusia. Mimpi bukan saja pengaruh

keinginan yang terpendam dibawah sadar atau situasi yang

dialami seseorang saat tidurnya, tetapi juga ada yang

bersumber dari Allah swt, sebagaimana juga bisikan hati

dan pengaruh setan.



7. Orangtua harus membimbing dan menasihati anak-

anaknya dengan baik, tidak membangkitkan kebencian

dan kesalahpahaman diantara mereka. Itu sebabnya Nabi

Yaqub as mengingatkan Nabi Yusuf as tentang tipu daya

setan yang dapat mempengaruhi saudara-saudaranya.

8. Mimpi sebaiknya tidak disampaikan ke sembarang orang,

tetapi hanya orang yang dipercaya ketulusannya, bahkan

yang dicintai oleh yang bermimpi dan mencintainya.

9. Mimpi baik atau buruk dapat mempengaruhi jiwa manusia.

Mimpi buruk dalam Bahasa agama adalah mimpi yang

bersumber dari setan. Dampak negatifnya terhadap jiwa

dapat terjadi, dan ini harus dicegah. Menghembuskan

lidah kearah kiri adalah simbol dan sarana yang secara

psikologis dapat membantu menenangkan jiwa serta

menghalau kerisauan yang diakibatkan oleh mimpi buruk.



10.Iri hati adalah sifat buruk yang harus dihindari, apalagi ia

mendorong yang iri melakukan hal-hal di luar kontrolnya.

11.Rupanya Nabi Yusuf as pada masa kecilnya tidak gemar

makan, seperti halnya anak-anak yang harus dibujuk dan

dipaksa makan. Kakak-kakaknya mengetahui keadaan itu

dan mengetahui pula betapa ayah mereka selalu

membujuk Nabi Yusuf as untuk makan. Keadaan itu

mereka manfaatkan untuk membujuk ayah mereka.

12.Bermain adalah suatu kegiatan yang menggembiarakan

untuk menghilangkan kejenuhan serta dapat digunakan

untuk memperoleh manfaat. Bermain dapat juga

merupakan salah satu cara belajar. Karenanya tidak

agama yang melarangnya, kecuali jika permainan

mengakibatkan terlupakannya kewajiban.



13. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi

Muhammad SAW bersabda: “Janganlah mengajarkan anak-

anak berbohong karena itu menjadikan ia berbohong. Anak-

anak Yaqub tidak mengetahui bahwa serigala makan orang,

tetapi ketika ayah mereka mengajarkan mereka. Mereka

berbohong dan berkata bahwaYusuf dimakan serigala.”

14. Satu peristiwa, betapapun kecil atau remehnya, saling

berkait. Satu saja mata rantainya terputus, rantaipun putus,

dan kebohongan akan tampak. Tidak mudah seseorang

menutupi semua hal yang berkaitan dengan satu peristiwa,

yang seringkali mata rantainya demikian banyak. Lebih-

lebih kalau mata, kepala, dan hati cermat

memperhatikannya. Demikian kebohongan cepat atau

lambat pasti terungkap. Sebagaimana yang terjadi pada

peristiwa yang dikisahkan ini.



15.Jangan cepat-cepat percaya kepada pembohong walau ia

mencucurkan air mata.

16.Bila usaha sudah tidak dapat dilakukan, maka langkah

terbaik adalah berserah diri kepada Allah swt sambal

memohon pertolongan-Nya.

17.Sungguh buta matahati orang yang tidak dapat melihat

betapa Maha Kuasa Allah yang tampak dalam perjalanan

hidup Nabi Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya,

dilempar ke sumur di kala kecilnya, dipisahkan dari

keluarganya, dijual sebagai hamba sahaya, tetapi justru

dalam kondisi dan situasi demikian Allah mengantarnya

menuju sukses yang direncanakan Allah untuknya.



18. Mimpi yang bersumber dari Allah adalah informasi

yang seringkali terhubung maknanya, sehingga hanya

orang-orang khusus yang dapat menafsirkannya.

19. Betapapun rapatnya upaya manusia untuk

menjerumuskan, Allah tetap melaksanakan rencana-

Nya, karena itu kendati anda, saya, atau dia bertekad

dan bekerja keras, namun kehendak Allah saja yang

terjadi. Manusia boleh berencana, tapi ia harus sadar

bahwa Allah yang menentukan dan kehendak-Nya

yang terjadi.


