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Surah Yusuf (Surah no. 12)
• Surah turun era Mekah, 111 ayat
‐ Quraisy berjumpa beberapa pendita Yahudi meminta nasihat
mereka tentang dakwah Nabi s.a.w
‐ dinasihati agar bertanya tentang kisah Nabi Ya`kub dan anak‐
anaknya, untuk uji kebenaran Nabi s.a.w
• Mengandungi kisah Nabi Yusuf a.s.
• Satu‐satunya surah yang kebanyakan dari kandungannya
adalah kisah seorang individu

• Keunikan cerita – kehidupan seorang Nabi dalam konteks
keluarga, kebanyakan kisah Nabi berkisar tentang interaksi
dengan kaumnya
• Banyak pengajaran tentang keibubapaan
‐ bagaimana tangani saingan antara anak‐anak
• Pengurusan kewangan
• Muslim dan kedudukan kuasa
• Tafsiran mimpi, pemikiran analitikal dan unjuran masa depan

Ayat, 12:1‐2
• Al‐Quran = “mubin”
‐ jelas bukti kebenarannya pada dirinya
‐ pesanan yang jelas
> kejelasan dari sudut apa yang perlu dibuat dan tidak
dibuat berkaitan urusan dunia dan agama
• Cara menyampaikan Al‐Quran pada manusia
• Al‐Quran dalam Bahasa Arab
‐ satu keistimewaan keagamaan atau kontekstual?
‐ kebanyakan hadis mengenai kelebihan Bahasa Arab adalah
lemah i.e. bahasa ahli syurga

‐ tapi Bahasa Arab tetap penting kerana nilai kegunaannya i.e.
untuk memahami Islam dan warisan ilmu Islam kerana Al‐
Quran, Sunnah dan kebanyakan bahan‐bahan primer ilmu
Islam dalam Bahasa Arab
‐ bernilai kerana faktor kegunaan / intelektual / budaya /
tamadun the merit of Arabic for its utility /intellectual /
cultural / civilisational value berbeza dengan nilai kerana
ketentuan Tuhan
‐ bukan bertujuan untuk bersikap tidak menghormati kaum
Arab atau Bahasa Arab

• Baca
‐ Balancing Arabization according to the Quran and Sunnah,
http://www.virtualmosque.com/ummah/community/balancing
‐arabization‐according‐to‐the‐quran‐and‐sunnah/ / (English)
‐ Language of heaven, lihat
https://web.archive.org/web/20150920004220/http://www.on
islam.net/english/ask‐about‐islam/faith‐and‐worship/islamic‐
creed/166497‐were‐prophets‐only‐from‐arabia.html (English)
‐ Is Arabic the language of Adam or Paradise? Lihat
http://en.islamtoday.net/artshow‐437‐3447.htm (English)

‐ Berkaitan hadits, “Cintai Bahasa Arab kerana 3 sebab: Ia
adalah bahasa Al‐Quran, bahasa ahli syurga dan bahasa aku..”
(Riwayat Al‐Tabrani, hadits yang lemah di sisi ulama hadits),
lihat
http://hdith.com/?s=%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8
%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D9%84%
D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB+%D9%84%D8%A3%D9%86
%D9%8A+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%8C+%D9
%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D
8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%8C+%D9%88%D9%83
%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%
A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D8%B1%D8
%A8%D9%8A (Arabic)

Ayat, 12:3‐6
• Mimpi Nabi Yusuf a.s (12:3)
‐ Islam akui mimpi sebagai sumber maklumat (12:7)
‐ Tafsir mimpi dibenarkan, tidak masuk dalam tilik nasib
> kebolehpercayaan? Bergantung pada ilmu dan
kemahiran penafsir, dibuktikan oleh pengalaman
> bersifat indikatif / intuitif (tips, tanda), bukan absolut
> tidak wajib tafsir mimpi
> tidak wajib percaya atau terima tafsiran mimpi
> wajar dinilai bersama dengan bukti‐bukti rasional i.e.
lihat pada data dan maklumat untuk membantu tafsiran
‐ mentafsir mimpi adalah ilmu dan kemahirana yang boleh
dikuasai; mestikan digunakan?

• Nota – mimpi dalam cerita ini adalah mimpi seorang Nabi =
wahyu Tuhan (bersifat absolut, bukan hanya petunjuk),
berbeza dengan mimpi kita
• “Jika sesiapa bermimpi perkara yang disukai, janganlah dia
menceritakannya kecuali kepada orang yang dia suka. Jika dia
mimpi apa yang tidak disukai, hendaklah dia berludah di
sebelah kiri dan meminta perlindungan dari kejahatan syaitan
dan mimpi. Janganlah menceritakannya kepada sesiapa
nescaya ia tidak akan memudaratkan.” (Riwayat Al‐Bukhari)
• “Mimpi seseorang akan berlalu sahaja selama dia tidak
menceritakan / mentafsirkannya. Jika dia menceritakannya, ia
akan berlaku.” (Riwayat Ibn Majah)
• “Kekal setelah aku, inspirasi dalam bentuk mimpi‐mimpi baik
yang dilihat oleh seseorang yang soleh atau diperlihatkan
kepadanya.” (Riwayat Al‐=Bukhari)

• Mimpi yang baik adalah nikmat dari Allah
‐ boleh menceritakannya (93:11) kepada orang yang sesuai =
Yusuf kongsi mimpi yang baik kepada bapanya
• 12:4
‐ 11 bintang = adik beradik (Nabi Ya`kub a.s ada 12 orang anak
yang membentuk 12 kabilah Yahudi), matahari = bapa, bulan
= ibu (12:100)
‐ Sujud penghormatan, bukan ubudiyah
• 12:5, menyediakan latarbelakang cerita
‐ masalah hubungan antara adik beradik
‐ persaingan, iri hati dan peranan setan

• Hemah (Prudence) = menyembunyikan nikmat Tuhan dari
seseorang yang boleh menimbulkan iri hati dalam dirinya =
nasihat Nabi Ya`kub kepada Nabi Yusuf (12:5)
‐ “Carilah pertolongan untuk mencapai hajat kamu dengan
kitman (menyembunyikannya) kerana setiap yang beroleh
nikmat akan didengki.” (Riwayat Al‐Baihaqi)
• Sejauh mana benar mimpi bergantung pada kesolehan
seseorang
‐ mimpi yang memberitahu kebenaran adalah wahyu Tuhan,
tidak diberi pada orang yang jahat
‐ “Orang yang paling benar mimpinya ialah orang yang paling
benar percakapannya.” (Riwayat Al‐Bukhari and Muslim)

• Diharuskan memberi amaran tentang kejahatan seseorang
‐ tidak dikira umpatan, mesti ada sebab yang baik
• Jangan minta nasihat dari bukan pakar, orang jahat atau
orang biasa tentang mimpi
“Janganlah kamu menceritakan mimpi kamu kecuali kepada
orang yang berilmu, atau yang mengasihi kamu atau yang
dapat memberi nasihat yang baik.”
‐ nota, Yusuf meminta nasihat dari bapanya, seorang Nabi
• Nasihat Nabi Ya`kub agar tidak memberi tahu yang kain
memberi maksud dia tahu akan makna mimpi = boleh tafsir
mimpi

• Nasihat Ya`kub = prejudis atau pilih kasih?
‐ sifat berkenaan tidak sesuai bagi Nabi
‐ jika Nabi Ya`kub amal pilih kasih (haram), Allah pasti akan
tegur dia = pilih kasih hanyalah persepsi anak‐anak dia
‐ yang tepat, dia bertindak atas dasar wahyu
• `Alim and Hakim (12:6)
‐ bukan hanya `alim (berpengetahuan), juga hakim (bijak)
‐ yang awal, tidak mesti meliputi yang kemudian, tapi amat
diperlukan bagi yang kemudian = `alim dahulu baru datang
hakim

Ayat, 12:7‐10
• Adik beradik Nabi Yusuf tidak suka dengan dia kerana dianggap
anak kesayangan (12:8)
‐ menjelaskan nasihat Nabi Ya`kub untuk tidak memberitahu
tentang mimpi
• Petunjuk jelas dalam Al‐Quran i.e wujud pakatan untuk
membunuh, bohong tentang kematian Yusuf (12:9‐10)
‐ seorang anak yang soleh tidak akan berhasad terhadap
saudaranya, walau pun jika bapanya amalkan pilih kasih

• Persepsi pilih kasih menatijahkan iri hati dan konsipirasi jahat
‐ dosa menatijahkan dosa yang lain
‐ ibubapa hendaklah berhati‐hati dari melakukan sesutu yang
boleh membuka pintu persepsi tidak betul
‐ keadilan bukan hanya perlu dilaksanakan, tapi dilihat
pelaksanaannya, bagi meminimakan persepsi negatif
• “Bertakwalah pada Allah dan berlaku adillah antara anak‐anak
kamu.” (Riwayat Al‐Bukhari and Muslim)
• Hubungan antara hasad (nilai) dan konspirasi (kelakuan)
• Kesolehan tidak diwarisi = baka bukan segalanya
‐ sama seperti kisah Nuh dan Lut, Ya`kub diuji dengan ketidak
sempurnaan karakter ahli keluarganya
‐ pengajaran bagi keibubapaan

