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3 Garis Besar Kandungan al-Quran

1 Ayat yang berisi tentang hukum

Cara mentadabburinya adalah dengan muhasabah

2 Ayat yang berisi tentang kisah masa lalu

Cara mentadabburinya adalah dengan mengambil hikmah. 

Hal yang baik dicontoh dan hal yang buruk ditinggalkan.

3 Ayat yang berisi tentang berita masa depan

Cara mentadabburinya adalah dengan mempersiapkan diri

dalam menghadapinya



Mengapa mentadabburi kisah Nabi Yusuf?

1 Kisah Nabi Yusuf disebutkan dalam al-Quran sebagai kisah terbaik

2
Kisah Nabi Yusuf memuat perjalanan hidup yang lengkap mulai dari hubungan
keluarga, percintaan, musibah dll

3 Nabi Yusuf adalah satu di antara Nabi yang berkarir di dunia kerja



Kisah Nabi Yusuf

Kisah Nabi Yusuf disebutkan dalam satu surat

secara utuh, yaitu surat Yusuf

Jumlah ayat : 111

Jenis Surat : Makkiyah

Dimulai dan diakhiri dengan pujian tentang

keindahan kisah



Sekilas Kisah
 Berasal dari keturunan Nabi

Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim

 Memiliki 11 saudara

Saudaranya adalah orang-orang hasad yang berusaha ingin

menyingkirkan Yusuf dari hadapan Ayahnya

 Lahir di Syam kemudian besar di Mesir

Yusuf dibuang di sumur oleh saudaranya kemudian diangkat

anak oleh al-Aziz dan Istrinya (Zulaikha)

 Dimasukkan penjara

Yusuf menolak fitnah atas dirinya hingga dimasukkan penjara

 Diangkat mengjadi bendahara kerajaan

Berkat kejujuran, amanah dan kemampuannya beliau diangkat

menjadi bendahara kerajaan



Kejujuran

• Kejujuran Nabi Yusuf sampai membuatnya diberikan julukan as-siddiq

يُق  دِّ َأْفِتَنايُوُسُف َأي َُّها الصِّ
“Wahai Yusuf yang jujur, berikan fatwa kepada kami” (QS Yusuf: 44)

• Titik balik kisah Nabi Yusuf ada pada kisah kejujuran.

• Karena kejujuran Abu Bakar dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling mulia, begitupun

Imam Syafii terhindar dari perampokan berkat kejujuran.

• Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dalam membina hubungan di tingkat apapun

• Tujuan kejujuran adalah tegaknya kebenaran, sebaliknya meninggalkan kejujuran akan

membuat kebatilan yang mengambil alih.



Seorang bertanya, “wahai
Rasulullah seperti apakah manusia
yang paling baik?”

Rasulullah menjawab,

كل خمموم القلب، صدوق اللسان

Para sahabat menjawab shaduqul lisan

kami telah mengetahuinya (lisan yang 

jujur). Lalu apa makna makhmumul qalbi?

Rasulullah menjawab,

“itulah ketaqwaan hati, kejernihan yang 

tiada cela, tiada rasa jengkel, dan hasad

(dengki).”

(HR Ibnu Majah)



Sabar Menghadapi Ujian

• Sabar terbagi dalam tiga tingkatan:

1. Sabar menghadapi musibah,

2. Sabar menolak kemaksiatan,

3. Sabar menegakkan kebenaran

• Nabi Yusuf diuji dengan dua godaan kemaksiatan: harta dan wanita, beliau menolak

َسَن نَّ َورَاَوَدْتُو الَِِّت ُىَو ِف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِو َوَغلََّقِت اْْلَبْ َواَب َوَقاَلْت َىْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ إِ  ْْ ُو َرِِّّ َأ
الظَّاِلُمونَ َمثْ َواَي ِإنَُّو ََل يُ ْفِلُح 

Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya (Zulaikha) menggoda Yusuf untuk menundukkan

dirinya. Dia menutup pintu-pintu rumah seraya berkata, “Marilah kesini”. Yusuf berkata: 

“Aku berlindung pada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik, 

sesungguhnya orang dzalim tidak akan beruntung.” (QS Yusuf: 23)



َمْن َيْضَمْن ِل َما بَ ْْيَ ََلْيَ ْيِو َوَما بَ ْْيَ 
اْْلَنَّةَ رِْجَلْيِو َأْضَمْن َلُو 

“Siapa yang menjamin untukku

sesuatu yang ada di antara jenggot
dan kumis (mulut), dan apa yang 

ada di antara dua kakinya
(kemaluan). Saya jamin dia akan

mendapatkan surga.”
(HR Bukhari)

● Nabi Yusuf adalah contoh

seorang yang dapat menjaga

lisan dan kemaluannya

● Dia menjaga banyak amanah, 

menyimpan rahasia, dan

selamat dalam menghadapi

ujian dari Zulaikha



Pemaaf

• Sekalipun mendapatkan banyak kedzaliman dari saudara-saudaranya Yusuf justru

menunjukkan betapa dirinya memiliki hati yang lapang untuk memaafkan 

ُم  َْ ُ َلُكْم َوُىَو َأْر ْيَ قَاَل ََل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَّ الرَّاِِحِ
Dia Yusuf berkata: “pada hariini tidak ada cercaan terhadap kalian, mudah-mudahan Allah 

mengampuni kalian dan dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang 
(QS Yusuf: 92)

• Mudah memaafkan adalah sifat mulia yang dimiliki para Nabi, dan orang-orang yang 

shalih



ُ َعْبًدا ِبَعْفٍو  َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما زَاَد اَّللَّ
ٌد َّلِلَِّ ِإَلَّ َرفَ َعُو اَّللَُّ  َْ  ِإَلَّ ِعزِّا َوَما تَ َواَضَع َأ

"Sedekah itu tidak akan mengurangi
harta. Tidak ada orang yang memberi

maaf kepada orang lain, melainkan Allah 
akan menambah kemuliaannya. Dan 

tidak ada orang yang merendahkan diri
karena Allah, melainkan Allah akan

mengangkat derajatnya.“
(HR. Muslim: 4689)

Di Dunia Semakin Wibawa

َوِإْن تَ ْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوتَ ْغِفُروا فَِإنَّ اَّللََّ 
يمٌ َغُفوٌر  َرِْ

“dan jika kamu memaafkan, tidak

memarahi, dan mengampuni

mereka, sungguh Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(QS at-Taghabun: 14)

Di Akhirat Mendapat Ampunan



Hikmah menjaga hubungan
antar saudara



Jangan Hasad

• Hal yang dapat memancing hasad adalah iman yang lemah saat melihat kenikmatan

atau musibah yang menimpa orang lain, sehingga setan datang untuk membisiki

ُكْم َواَلََْسَد، َفِإنَّ اَلََْسَد َيَُْكُل اَلََْسَناِت َكَما ََتُْكُل النَّاُر اَْلََطبَ   إَّيَّ
Hendaknya kalian tidak hasad, karena hasad dapat memakan pahala kebaikan, 

layaknya api memakan kayu bakar (HR Abu Daud)

• Nabi Ya’qub melarang Yusuf menceritakan kenikmatan pada saudaranya 

ْنَساِن َعُدوّّ قَاَل  ْيطَاَن ِلْْلِ   (5)ُمِبْيٌ ََّي بُ ََنَّ ََل تَ ْقُصْص ُرْؤََّيَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ
ْيطَاُن بَ ْيَِن َوبَ ْْيَ ِإْخَوِت ِإنَّ َرِِّّ َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّو ُىَو اْلَعِليُم اَْلَكِ ِمْن  (100) يمُ بَ ْعِد َأْن نَ زََغ الشَّ  

 



Cara Menghindari Hasad

● Agar orang lain tidak hasad dengan kita, maka hendaknya tidak menceritakan

kenikmatan ataupun musibah pada sembarang orang. Sekalipun itu hanyalah

mimpi baik ataupun buruk.

● Menghadirkan rasa senang dan mendoakan keberkahan saat melihat saudara

kita mendapatkan kenikmatan, juga menghadirkan rasa empati saat saudara

kita menerima musibah kemudian membantunya

● Berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad dan terhindar dari bahaya

hasad yang dibawa oleh orang lain



Hikmah menjaga hubungan
antara pimpinan dan staff



Berlaku Adil: hindari pilih kasih

• Banyak perbuatan hasad terjadi akibat atasan/pimpinan yang berlaku tidak adil, 

atau karena bawahan yang memiliki sifat su-udzan (buruk sangka)

• Akibat buruk dari hasad terjadi tidak hanya karena masalah besar, namun justru

berawal dari masalah kecil. Seperti kisah Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, hal ini

dipicu karena caper, berebut perhatian dari sang ayah 

وُه َأْرًضا  ُْ َصاَِلِْيَ َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما ََيُْل َلُكْم َوْجُو أَبِيُكْم اقْ تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَر
“Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah terpencil supaya perhatian

ayahmu tertumpah kepada kalian saja, dan sesudah itu kalian dapat menjadi anak yang 

shalih” (QS Yusuf 9)



Jangan Ghibah

• Dalam mengisahkan keburukan saudara Nabi Yusuf Allah menghindari penyebutan

nama, di antara hikmahnya adalah untuk tidak membuka aib.

• Di antara hal yang membuat Nabi Yusuf dipenjara adalah gosip yang menyebar di

antara perempuan di kota Mesir sehingga mendesak Zulaikha berbuat semena-mena 

بِّاَوقَاَل ِنْسَوٌة ِف اْلَمِديَنِة  ُْ اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ َراِوُد فَ َتاَىا َعْن نَ ْفِسِو َقْد َشَغَفَها 
Para wanita di kota berkata: “istri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan

dirinya, sungguh cintanya pada bujangnya telah mendalam…” (QS Yusuf: 30)



Ghibah adalah dosa besar

● Ghibah adalah salah satu dosa besar, terutama terhadap pimpinan/atasan. 

Karena ini dapat membuat harga dirinya jatuh

● Dosa ghibah tidak cukup dihapus dengan taubat, jika orang yang dighibahi

mengetahui maka pelakunya harus meminta kehalalan darinya terlebih dahulu.

● Di antara cara menghindari ghibah adalah menumbuhkan sifat husnudzan
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