
Ibrah Dari Kisah Nabi Yusuf a.s: Perancangan Kebajikan Dan 
Kesejahteraan Rakyat 

 
 
 
Al Qur'an memberikan kita berbagai role model 
pemerentahan. Bagi menjawab tajuk kertas ini, iaitu 
mencapai kesejahteraan rakyat dan negara berpedomankan 
model Nabi Yusuf, saya menyentuh kertas ini dalam 
beberapa tajuk:  
 
Pertama: Keperibadian Kepimpinan.  
Kedua: Dasar dan Pendekatan Negara untuk mencapai 
kesejahteraan rakyat. 
Ketiga : Ukuran dan piawaian kesejahteraan rakyat dan 
negara - dalam suluhan umum dan Islam dengan rujukan 
utama kepada Nabi Yusuf a.s. 
Keempat : Kepentingan ekonomi dan muamalat secara umum 
dan secara ringkas. 
 
Pengenalan. 
 
Sebelum kita pergi kepada tiga isu yang saya sebutkan 
di atas, izinkan saya memberi pengenalan umum kepada  
tokoh ibrah kita ini. 
 
Nabi Yusuf adalah peranakan Palestine berbangsa Bani 
Israel. Baginda dilantik menjadi Menteri Perbendaharaan 
- Khaza'inul  Ardh - di negara bukan tumpah darah 
baginda. Adalah menarik melihat bagaimana baginda 
diterima dengan begitu baik di Mesir - sebuah negara 
asing bagi baginda. 
 
Dari seorang 'budak' yang dijadikan anak angkat oleh 
keluarga berpengaruh di Mesir, dipenjara kerana tuduhan 
bohong, berakhir sebagai  Menteri Perbendaharaan. 
 
Ia adalah satu pencapaian luar biasa bagi seorang 
'orang luar' dan 'orang asing' seperti Nabi Yusuf.  
Mesir dan  Palestin adalah dua bangsa berbeza tetapi  
Raja Mesir telah meletakkan merit dan kebolehan Nabi 
Yusuf sebagai ukuran dalam perlantikan ini. 
 
Pandangan jauh Nabi Yusuf dan penyelesaian ekonominya 
dilihat berguna untuk Negara Mesir dan ini lebih 
penting dari latar belakang keturunan Yusuf, pada 
pandangan Raja Mesir. 
 
12:54  "Dan raja bertitah ""Bawalah Yusuf kepada Beta, 



agar Beta memilih dia sebagai orang yang rapat kepada 
Beta"". Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, 
Raja bertitah: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini 
menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya 
pada sisi kami" 
 

ا لِنَْفِسي أأَْستَْخلِْصهھُ  بهِھِ  ااْئتُونِي ااْلَملِكُ  وَوقَاللَ   فَلَمَّ
 أأَِميینٌ  ِمِكيینٌ  لََديْینَا ااْليیَْوممَ  إإِنَّكَ  قَاللَ  َكلََّمهھُ 
 
 
 
Yusuf tidak menghampakan harapan Kerajaan Mesir. Tepat 
seperti akuannya sendiri: 
 
12:55 ) "Berkata Yusuf: ""Jadikanlah aku Bendaharawan 
Negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang 
pandai menjaga, lagi berpengetahuan." 
 

 َحفيِیظٌ  إإِنِّي ااألرَْرضضِ  َخَزآآئِنِ  َعلَى ااْجَعْلنِي قَاللَ 
 َعليِیمٌ 
 
 
Yusuf mencadangkan Pelan Ekonomi 14 tahun, plus plus. 
Meliputi tujuh tahun ekonomi berkembang dengan 
pengeluaran negara mencapai puncaknya dan tujuh tahun 
ekonomi menguncup dan meleset. Dan selanjutnya selepas 
kemelesetan  berakhir. 
 

 َحَصدتُّمْ  فََما دَدأأَبًا ِسنيِینَ  َسْبعَ  تَْزرَرُعوننَ  قَاللَ 
ا قَليِیالً  إإِالَّ  ُسنبُلهِھِ  فِي فََذرُرووههُ  مَّ  (12:47) لُوننَ تَأْكُ  مِّ
 

12:47  "Yusuf berkata: ""Supaya kamu bertanam tujuh tahun 
(lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai 



hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 
makan." 
 
 

 َما يیَأُْكْلنَ  ِشَدااددٌ  َسْبعٌ  ذَذلِكَ  بَْعدِ  ِمن يیَأْتِي ثُمَّ 
ْمتُمْ  ا قَليِیالً  إإِالَّ  لهَھُنَّ  قَدَّ مَّ  (12:48) تُْحِصنُوننَ  مِّ
 

12:48  " Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang 
amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) 
yang kamu simpan. 
 
 

 االنَّاسسُ  يیَُغاثثُ  فيِیهھِ  َعاممٌ  ذَذلِكَ  بَْعدِ  ِمن يیَأْتِي ثُمَّ 
 (12:49) يیَْعِصُرووننَ  وَوفيِیهھِ 
 

12:49  "Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 
manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka 
memeras anggur."""  
 
Pelan ekonomi jangka panjang meliputi tiga kedaaan 
ekonomi, adalah yang pertama di dunia. 
 
Kemelesetan itu bukan sahaja berlaku di Mesir, malah di 
negara asal Yusuf serta negara jiran yang lain.  
sekurang-kurang nya ia adalah kemelesetan serantau, 
jika  pun tidak satu kemelesetan global. 
 
Atas dasar kemakmuran bersama dan perkongsian 
penderitaan  serantau, penduduk negara jiran ramai yang 
datang mendapatkan bantuan dari Kerajaan Mesir, 
termasuk abang Nabi Yusuf dari Palestin. 
 
Asas perancangan ekonomi Yusuf ialah penjimatan, 
pengeluaran ekonomi yang optimum melalui tenaga kerja, 
teknologi dan kemahiran,  penggunaan sumber kekayaan 



secara optimum, simpanan sumber yang kemudian meningkat 
nilainya ketika kemelesetan dan agihan yang adil, 
saksama dan berperi kemanusian.  
 
Ia menjadikan Yusuf terkenal dan disukai oleh penduduk 
Mesir. Mereka melupakan latar belakang Yusuf tetapi 
menilai pencapaiannya. 
 
Pada waktu kemelesetan seperti itu, lazimnya kumpulan 
bawah dan terpinggir akan mengalami kesusahan. Tetapi 
dengan persiapan Yusuf yang rapi, tidak ada penduduk 
Mesir yang tidak mendapat pembelaan.  
 
Ia satu perimbangan yang menarik: antara pencapaian 
ekonomi dan sistem berkebajikan yang menyeluruh. 
 
Hari ini, kita membaca berbagai teori pengurusan dan 
ekonomi seperti tambahan nilai (value added), 
penciptaan nilai (value creation), penciptaan kekayaan 
(wealth creation), pembaziran sifar sumber ekonomi, 
pengagihan kekayaan yang adil, sistem sosial yang 
saksama, penjimatan sumber, simpanan sumber untuk 
mengelakkan kepupusan bagi jaminan masa depan, 
pembangunan berterusan (sustainable growth and 
development) dan lain-lain lagi, yang kesemuanya ujud 
dalam pentadbiran Nabi Yusuf. 
 
Air ditakung dan lebihan air disimpan (limpahan air di 
musim tengkujuh?), pengeluaran dioptimumkan dengan 
berbagai insentif negara, mengikut kekuatan ekonomi 
yang wujud di Mesir pada waktu itu, terutama 
pengeluaran makanan. Pada waktu negara  lain menghadapi 
ancaman kebuluran kerana bencana alam yang merosakkan 
pengeluaran pertanian, Mesir telah mempunyai sistem 
food security yang berkesan untuk selama tujuh tahun 
masa kemelesetan. (Bernas Mesir tidak terjual kepada 
monopoli kroni seperti di Malaysia....) 
 
Tanggungjawab menyediakan prasarana penyimpanan bagi 
food security tidak diserahkan kepada swasta tetapi 
dilaksanakan sendiri oleh negara. Jika unsur monopoli 
hendak dianalisa di sini, monopoli itu diuruskan oleh 
negara untuk mengelakkan penindasan dan jurang ekonomi 
melalui manipulasi kuasa monopoli oleh syarikat 
berorientasikan keuntungan semata-mata. 
 
Jika konsep sifar pembaziran sumber itu hendak kita 
luaskan, ia terpakai dalam banyak segi. Jika punca 
kemalangan jalanraya adalah kerana jalan yang sempit 



sehingga pemandu terpaksa mengambil risiko untuk 
memotong lori-lori yang bertali arus dan akhirnya 
kemalangan meragut nyawa berlaku, maka kita telah 
membazirkan sumber tenaga insan kita. Penyelesaiannya 
ialah membina jalan-jalan yang lebih lebar 
menghubungkan seluruh negara. 
 
Lihat pengeluaran pertanian kita yang masih berada di 
takuk lama. Kini era persaingan  lebih sengit dengan 
adanya WTO dan AFTA. Katakan kita meningkatkan 
pengeluaran kita dengan sistem organik, mungkin petani 
kita akan menjadi lebih kaya dengan harga keluaran 
organik yang lebih tinggi. Hari ini, pasaran organik 
dunia dianggarkan bernilai berbillion USD. 
 
Lihat nelayan kita. Di luar musim pilihanraya, mereka 
sukar mendapat bantuan bot atau input yang lain. Bot 
mereka masih berstatus kolek dan sampan. Ketika negara 
bersiap untuk menaja kereta lumba F1 yang akan menelan 
belanja berbilllion ringgit, sumber laut kita belum 
mampu menjanakan kekayaan seperti industri perikanan 
Jepun. Laut kita, sama seperti bendang kita, masih di 
bawah tahap optimum. 
 
Berdasarkan pencapaian Mesir di bawah kepimpinan N 
Yusuf yang mampu mengharungi kemelesetan ekonomi ketika 
rakyat negara serantau terpaksa mengemis ihsan Negara 
Mesir, boleh kita simpulkan N Yusuf telah berjaya 
mewujudkan kesejahteraan Negara dan Rakyat Mesir 
sehingga membolehkan kita mengupas tajuk kita 
berdasarkan kepimpinan baginda. 
 
Keperibadian Kepimpinan 
 
Kita bermula dengan menganalisa ciri-ciri keperibadian 
Nabi Yusuf dalam konteks kepimpinan. 
 
Kepimpinan adalah ciri penting kesejahteraan masyarakat 
dan negara, selain sistem dan acuan kenegaraan yang 
berjalan. 
 
Siapa Yusuf? 
 
a. Keimanan yang kental 
 

 وَويیَْعقُوببَ  وَوإإِْسَحقَ  إإِْبَرااهھھِھيیمَ  آآبَآئِـي ِملَّةَ  وَوااتَّبَْعتُ 



 ِمن ذَذلِكَ  َشْيءٍ  ِمن بِاّ#ِ  نُّْشِرككَ  أأنَن لَنَا َكاننَ  َما
 أأَْكثَرَ  وَولَـِكنَّ  االنَّاسسِ  وَوَعلَى َعليَْینَا ّهللاِ  فَْضلِ 
 (12:38) يیَْشُكُرووننَ  الَ  االنَّاسسِ 
 

12:38   "Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, 
Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) 
mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Yang demikian 
itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia 
(seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri 
(Nya)." 
 
 

قُوننَ  أأأَأرَْربَاببٌ  االسِّْجنِ  َصاِحبَيِ  يیَا تَفَرِّ  أأمَمِ  َخيْیرٌ  مُّ
 (12:39) ااْلقهَھَّاررُ  ااْلَوااِحدُ  ّهللاُ 
 

12:39   Wahai teman  sepenjara saya, manakah yang baik, 
tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang 
Maha Esa lagi Maha Perkasa? 
 
b. Sentiasa Bergantung Kepada Allah 
 

 تَأوِْويیلِ  ِمن وَوَعلَّْمتَنِي ااْلُمْلكِ  ِمنَ  آآتيَْیتَنِي قَدْ  رَرببِّ 
َماوَوااتتِ  فَاطِطرَ  ااألََحادِديیثِ   أأَنتَ  وَوااألرَْرضضِ  االسَّ
نيُیَا فِي وَوليِیِّي  ُمْسلًِما تََوفَّنِي وَوااآلِخَرةةِ  االدُّ
الِِحيینَ  وَوأأَْلِحْقنِي  (12:101) بِالصَّ
 



12:101  Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah 
menganugerahkan kepada saya sebahagian kerajaan dan telah 
mengajarkan kepada saya bacaan mimpi dan hal ehwal semasa.  
Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindung saya di dunia dan 
di akhirat, wafatkanlah saya  dalam keadaan Islam dan 
gabungkanlah saya dengan orang-orang yang saleh. 
 
 
C. Tidak Berputus Asa Dari Rahmat Allah 
 

 وَوأأَِخيیهھِ  يیُوُسفَ  ِمن فَتََحسَُّسوااْ  ااذْذهھھھَبُوااْ  بَنِيَّ  يیَا
وْوححِ  ِمن تيَْیأَُسوااْ  وَوالَ   ِمن يیيَْیأسَسُ  الَ  إإِنَّهھُ  ّهللاِ  ررَّ
وْوححِ   (12:87) ااْلَكافُِرووننَ  ااْلقَْوممُ  إإِالَّ  ّهللاِ  ررَّ
 

12:87  "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita 
tentang Yusuf dan dindanya dan jangan kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat 
Allah, melainkan kaum yang kafir""." 
 
D. Berfikiran Positif 
 
Antara keperibadian N Yusuf adalah keupayaan baginda 
menukar keadaan negatif yang ada menjadi positif;  
 
- tragedi menjadi strategi 
- pembuangan menjadi Rehlah  
- perpisahan menjadi pertemuan lebih nikmat dan 
bermakna 
- penjara menjadi medan amal 
- kata-kata yang kesat menjadi pembalasan lebih baik 
- permusuhan menjadi kemaafan 
- kesempitan ekonomi menjadi peluang ekonomi yang baru 
- lebih memandang ke hadapan dan melupakan 
pengkhianatan dan penganiayaan 
 
 
 



ًداا لهَھُ  ووااْ وَوَخرُّ  ااْلَعْرششِ  َعلَى أأَبََويْیهھِ  وَورَرفَعَ   ُسجَّ
 قَدْ  قَْبلُ  ِمن رُرؤْؤيیَاييَ  تَأوِْويیلُ  هھھھَـَذاا أأَبَتِ  يیَا وَوقَاللَ 
 أأَْخَرَجنِي إإذِذْ  بَي أأَْحَسنَ  وَوقَدْ  َحقًّا رَربِّي َجَعلهَھَا
 أأنَن بَْعدِ  ِمن ااْلبَْدووِ  مِّنَ  بُِكم وَوَجاء االسِّْجنِ  ِمنَ 
 ييرَرببِّ  إإنِنَّ  إإِْخَوتِي وَوبيَْینَ  بيَْینِي االشَّيْیطَاننُ  نَّزغغَ 
 (12:100) ااْلَحِكيیمُ  ااْلَعليِیمُ  هھھھُوَ  إإِنَّهھُ  يیََشاء لَِّما لَِطيیفٌ 
 

12:100  "Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas 
singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya 
sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: ""Wahai ayahku inilah 
takbir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah 
menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku 
telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari 
rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang 
pasir, setelah setan merusakkan (hubungan) antaraku dan 
saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut 
terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 
 
 
Babak-babak sedih dan penuh tragedi kemudiannya 
berakhir dengan Happy Ending bagi semua yang terlibat; 
 
- kandanya mendapat kemaafan 
- ayahanda dan bonda dapat kembali bertemu anak yang 
mereka cintai 
- rakyat Mesir menikmati kesejahteraan 
- Zalikha dapat memiliki pujaan hatinya 
- Yusuf sendiri dapat membenarkan mimpi baginda 
 
 
E. Kesabaran yang tinggi lagi lengkap; 
 
- kesabaran tanpa pilihan - musibah dibuang ke dalam 
perigi dalam - tidak merungut. Hanya mengadu kepada 



Maha Pengasih 
- kesabaran menolak maksiat sekalipun ada pilihan untuk 
berbuat maksiat - menolak ajakan Zalikha - tiga godaan 
dibalas tiga alasan 
- kesabaran menanggung penderitaan atas ketaatan 
- kesabaran ketika di puncak kuasa. Kesabaran yang 
paling sukar  
 

 قَْبلُ  ِمن لَّهھُ  أأخَخٌ  َسَرققَ  فَقَدْ  يیَْسِرققْ  إإنِن قَالُوااْ 
هھھھَا  لهَھُمْ  يیُْبِدهھھھَا وَولَمْ  نَْفِسهھِ  فِي يیُوُسفُ  فَأََسرَّ
 
 
"Mereka berkata: ""Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah 
pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu"". Maka Yusuf 
menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak 
menampakkannya kepada mereka. 
 
  
  
 
F.  Berilmu dan Muhsiniin 
 

ا ههُ  بَلَغَ  وَولَمَّ  وَوَكَذلِكَ  وَوِعْلًما ُحْكًما آآتيَْینَاههُ  أأَُشدَّ
 (12:22) ااْلُمْحِسنيِینَ  نَْجِزيي
 

12:22   Dan tatkala dia cukup dewasa, Kami berikan kepadanya 
hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 
 
G. Beramanah dan Berketrampilan 
 



 (12:55) َعليِیمٌ  َحفيِیظٌ  إإِنِّي
 

12:55   "..... sesungguhnya saya  adalah orang yang pandai 
menjaga, lagi berpengetahuan." 
 
Hafiiz - iaitu amanah dalam tugas didahulukan dari berkemahiran 
dalam selok belok, kerana orang yang mahir mungkin 
menggunakan kemahirannya untuk menyeleweng jika ia tidak 
memiliki sifat amanah. 
 
 
H. Kepimpinan Melalui Idea 
 
Jika kita perhatikan, sebahagian besar para Rasul dan 
tokoh tonjolan adalah pembawa idea perubahan dan 
formula menyelesaikan permasalahan. 
 
Nabi Nuh a.s menjadi pencipta pengangkutan air yang 
pertama. Bahteranya juga adalah mesra hidupan liar. 
 
Nabi Khidr dalam Surah Al Kahfi menyelamatkan harta 
milik rakyat yang miskin dari terkaman Raja yang suka 
merampas harta rakyatnya sendiri dengan helah tebukan 
kapal supaya kelihatan rosak dan membangunkan rumah 
untuk melindungi anak yatim tanpa sebarang upah. 
 
Zulqarnain membina tembok keselamatan yang kukuh, 
membawa tamadun kepada masyarakat yang tertinggal dan 
menetapkan keluhuran undang-undang. 
 
Nabi Daud memperkenalkan teknik perang menghadapi 
musuh. 
 
Nabi Ibrahim a.s. membangunkan Ka'abah. 
 
Nabi Sulaiman dengan sistem pengurusan teknologi 
maklumat yang sistematik, jaringan intelligen atau 
risik yang canggih, disiplin organisasi yang menjadi 
contoh, susunan ketenteraan yang rapi, kepandaian 
pelbagai bahasa, kemajuan teknologi udara, pembinaan 
pembangunan yang rancak dll. 
 
Nabi Musa a.s adalah pejuang pembebasan perhambaan dan 
penindasan dan seterusnya. 
 



Bagi Nabi Yusuf, antara ciri utama baginda adalah idea 
penyelesaian yang mudah tetapi berkesan; 
 
 
 
- idea penyimpanan sumber, khususnya keluaran 
pertanian.  
 

ا ليِیالً قَ  إإِالَّ  ُسنبُلهِھِ  فِي فََذرُرووههُ  َحَصدتُّمْ  فََما مَّ  مِّ
 (12:47) تَأُْكلُوننَ 
 

12:47 "....... maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 
di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan." 
 
Kenapa di tangkai? Kerana zat bijirin tadi lebih tahan 
lama. Air di dalamnya menjadi lebih kering sehingga 
mengelakkan berkulat dan reput tetapi zatnya kekal 
sehingga mampu tumbuh walaupun disimpan lama. 
 
- idea tambah nilai 
 

ا نَا ااْلَعِزيیزُ  أأيَیُّهھَا يیَا قَالُوااْ  َعليَْیهھِ  دَدَخلُوااْ  فَلَمَّ  َمسَّ
رُّ  وَوأأهھھَْھلَنَا ْزَجاةةٍ  بِبَِضاَعةٍ  وَوِجْئنَا االضُّ  فَأوَْوففِ  مُّ
 يیَْجِزيي ّهللاَ  إإنِنَّ  َعليَْینَآ وَوتََصدَّققْ  ااْلَكيْیلَ  االَنَ 
قيِینَ   (12:88) ااْلُمتََصدِّ
 

12:88  "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka 
berkata: ""Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa 
kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang 
tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan 
bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi 
balasan kepada orang-orang yang bersedekah.""" 
- idea keselamatan makanan 
 



- idea barter trade 
 

ا  رُرددَّتتْ  َعتهَھُمْ بَِضا وَوَجُدووااْ  َمتَاَعهھُمْ  فَتَُحوااْ  وَولَمَّ
 بَِضاَعتُنَا هھھھَـِذههِ  نَْبِغي َما أأَبَانَا يیَا قَالُوااْ  إإِليَْیهِھمْ 
  إإِليَْینَا رُرددَّتتْ 
 
"Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka 
menemukan kembali barang-barang (penukaran) mereka, 
dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata: ""Wahai ayah 
kami apa lagi yang kita inginkan. Ini barang-barang kita, 
dikembalikan kepada kita......" 
 
 
- idea pelan ekonomi jangka panjang - masa makmur/ masa 
meleset/masa makmur semula 
 
 
G. Berkebajikan dan Prihatin 
 

 (12:36) ااْلُمْحِسنيِینَ  ِمنَ  نََرااككَ  إإِنَّا بِتَأوِْويیلهِھِ  نَبِّْئنَا
 

12:36  ".... Berikanlah kepada kami ta'birnya; sesungguhnya 
kami memandang kamu termasuk orang-orang yang sentiasa 
berlaku baik." 
 
 

ا  لَُّكم بِأخَخٍ  ااْئتُونِي قَاللَ  بَِجهھَازِزهھھِھمْ  َجهھََّزهھھھُم وَولَمَّ
 وَوأأَنَاْ  ااْلَكيْیلَ  أأوُوفِي ييأأنَنِّ  تََروْوننَ  أأَالَ  أأَبيِیُكمْ  مِّنْ 
 (12:59) ااْلُمنِزليِینَ  َخيْیرُ 
 



12:59  "Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan 
makanannya, ia berkata: ""Bawalah kepadaku saudaramu yang 
se ayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat 
bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-
baik penerima tamu?" 
 

 بَِعيیرٍ  َكيْیلَ  وَونَْزدَدااددُ  أأََخانَا وَونَْحفَظُ  أأهھھَْھلَنَا وَونَِميیرُ 
 (12:65) يیَِسيیرٌ  َكيْیلٌ  ذَذلِكَ 
 

12:65  " ..... dan kami akan dapat memberi makan keluarga 
kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami 
akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban 
seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi Menteri Mesir 
yang mereka temui sebelum ini - iaitu Yusuf)." 
 
 
H. Turun ke Lapangan 
 

أأُ   َمن بَِرْحَمتِنَا نُِصيیبُ  يیََشاء َحيْیثُ  هھَاِمنْ  يیَتَبَوَّ
 (12:56) ااْلُمْحِسنيِینَ  أأَْجرَ  نُِضيیعُ  وَوالَ  نََّشاء
 

12:56  "Dan demikianlah  ....... (Yusuf)  pergi menuju ke setiap 
bahagian  bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami 
kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-
nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." 
 

 وَوهھھھُمْ  فََعَرفهَھُمْ  َعليَْیهھِ  فََدَخلُوااْ  يیُوُسفَ  إإِْخَوةةُ  وَوَجاء
 (12:58) ُمنِكُرووننَ  لهَھُ 
 

12:58   "dan saudara-saudara Yusuf tiba  (di Mesir) lalu mereka 
masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang 



mereka tidak kenal (lagi) kepadanya. 
 
Ayat ini menunjukkan Yusuf a.s sebagai pemerintah tidak hanya bertugas dari 
bilik pejabatnya. Baginda pusing keliling ke seluruh negara meninjau lapangan 
dan merasai denyut nadi rakyat. Ini sekali lagi petunjuk kepimpinan yang agung.  
 

ا     بَِجهھَازِزهھھِھمْ  َجهھََّزهھھھُم وَولَمَّ
 

12:59  "Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan 
makanannya.....,   

Dasar, Aturan dan Piawai Negara 
dan Ukuran Kesejahteraan 

 
Bagi pengkaji moden, kualiti hidup merangkumi sembilan komponen utama 
iaitu : 
 

Keadaan Persekitaran,  
Kesihatan,  
Perumahan, 
Jenayah,  
Pengangkutan,  
Rekreasi,  
Kesenian,  
Ekonomi Dan  
Pendidikan.  

 
Di dalam pengamatan saya, qualiti hidup sejahtara mengikut Al 
Qur'an adalah seperti di bawah. Ada beberapa yang lain tetapi 
oleh kerana tajuk kita menekankan sekitar   Nabi Yusuf, saya 
petik apa yang berkaitan; 
 
A. Keluhuran Undang-Undang dan Keadilan 
 
Keadilan undang-undang dan pemerentah; 
 
- Raja tidak menghukum sebelum memeriksa. Pelayan 
minuman di bunuh selepas disahkan cuba meracun Raja. 
Pelayan makanan diambil bekerja semula 
 



ا االسِّْجنِ  َصاِحبَيِ  يیَا  رَربَّهھُ  فيَیَْسقِي أأََحُدُكَما أأَمَّ
ا َخْمًراا  ِمن االطَّيْیرُ  فَتَأُْكلُ  فيَیُْصلَبُ  ااآلَخرُ  وَوأأَمَّ
أْأِسهھِ   (12:41) تَْستَْفتيِیَاننِ  فيِیهھِ  االَِّذيي ااألَْمرُ  قُِضيَ  ررَّ
 

12:41   "Wahai teman sepenjara saya: 'Adapun salah seorang di 
antara kamu berdua, akan memberi minum tuannya dengan 
khamar; sedang seorang lagi ia akan disalib, lalu burung 
memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara 
yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku)." 
 
 
- Mengadili semula kes fitnah seks ke atas Nabi Yusuf 
 

 نَّْفِسهھِ  َعن يیُوُسفَ  رَرااوَوددتُّنَّ  إإذِذْ  َخْطبُُكنَّ  َما قَاللَ 
ِ  َحاششَ  قُْلنَ   قَالَتِ  ُسوءٍ  ِمن َعليَْیهھِ  َعلِْمنَا َما ِ#ّ
 أأَنَاْ  ااْلَحقُّ  َحْصَحصَ  ااآلننَ  ااْلَعِزيیزِ  ااْمَرأأةَةُ 
ادِدقيِینَ  لَِمنَ  وَوإإِنَّهھُ  نَّْفِسهھِ  َعن رَرااوَوددتُّهھُ   (12:51) االصَّ
 

12:51  "Raja bertitah (kepada wanita-wanita itu): ""Bagaimana 
keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan 
dirinya (kepadamu)?" Mereka berkata: Maha Sempurna Allah, 
kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata 
istri Al Aziz: ""Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang 
menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan 
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." 
 
Negara yang sejahtera tidak dapat lari dari memiliki 
sistem keadilan yang mantap dan keluhuran undang-undang 
tanpa memilih bulu. 
 
Nabi s.a.w bersabda, rosaknya ummat sebelum kamu adalah 



kerana apabila orang besar mereka melakukan jenayah, 
mereka lepaskan tetapi orang kecil akan segera dihukum. 
 
Sayyidina Umar, ketika ditemui berehat di bawah pohon 
tamar tanpa seorang oengawal: Engkau berlaku adil, 
sebab itu engkau aman..' 
 
b. Mengutamakan Merit dan Kelayakan 
 

ا لِنَْفِسي أأَْستَْخلِْصهھُ  بهِھِ  ااْئتُونِي ااْلَملِكُ  وَوقَاللَ   فَلَمَّ
 (12:54) أأَِميینٌ  ِمِكيینٌ  لََديْینَا ااْليیَْوممَ  إإِنَّكَ  قَاللَ  َكلََّمهھُ 
 

12:54  "Dan Raja bertitah: ""Bawalah Yusuf kepada Beta, agar 
Beta  memilih dia sebagai orang yang rapat kepada Beta". Maka 
tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: 
""Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang 
berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami""." 
 
 

 َحفيِیظٌ  إإِنِّي ااألرَْرضضِ  َخَزآآئِنِ  َعلَى ااْجَعْلنِي قَاللَ 
 (12:55) َعليِیمٌ 
 

12:55  "Berkata Yusuf: ""Jadikanlah aku bendaharawan negara 
(Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, 
lagi berpengetahuan." 
 
C. Ingat Pada Yang Terbawah 
 
D. Kemakmuran Serantau 
 
E. Food Security 
 
 
Makanan asasi dan makanan mewah. Gandum dan anggur. 
Bekalan makanan yang melimpah 
 
1) Keselamatan bekalan makanan/food security 



 
F. Perancangan Ekonomi Dan Peranan Negara 
 
2) Pelan ekonomi berjangka panjang 
3) Unjuran ekonomi yang tepat 
4) Penjimatan dan penggunaan sumber secara optimum 
 
G.  Nilai akhlak dalam ekonomi. 
 
H. Keselamatan Rakyat 
 

ا  وَوقَاللَ  أأَبََويْیهھِ  إإِليَْیهھِ  آآوَوىى يیُوُسفَ  َعلَى دَدَخلُوااْ  فَلَمَّ
 (12:99) آآِمنيِینَ  ّهللاُ  َشاء إإنِن ِمْصرَ  اادْدُخلُوااْ 
 

12:99  "Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf 
merangkul ibu bapanya dan dia berkata: "Masuklah kamu ke 
negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman". 
 
 
 
 

 وَواادْدُخلُوااْ  وَوااِحدٍ  بَاببٍ  ِمن تَْدُخلُوااْ  الَ  بَنِيَّ  يیَا وَوقَاللَ 
قَةٍ  أأَْبَوااببٍ  ِمنْ  تَفَرِّ  مُّ
 
 
 
 
12:67  "Dan Yakub berpesan: "Hai anak-anakku janganlah kamu 
(bersama-sama) masuk dari satu pintu, dan masuklah dari pintu-
pintu  yang berbeza;  
 
  
 

I Kehidupan bandar dan kampung 
 
 



 االشَّيْیطَاننُ  نَّزغغَ  أأنَن بَْعدِ  ِمن ااْلبَْدووِ  مِّنَ  بُِكم وَوَجاء
  إإِْخَوتِي وَوبيَْینَ  بيَْینِي
 
".....dan ketika membawa Ayahanda dan kanda dari dusun 
padang pasir, setelah setan merusakkan (hubungan) antara saya 
dan adik beradik saya..." 
 

J.  Bersukan Dan Kawasan Permainan 
 
Kita boleh meneladani sisi gelap kepintaran adik beradik Yusuf a.s untuk 
memperdaya ayahnya Nabi Ya’kub bagi membawa Yusuf a.s untuk keluar rumah. 
Dalam konteks ini, abang-abang Yusuf bijak memilih aktiviti yang tidak dapat 
ditolak oleh Ayahanda mereka. 
 
Apakah alasan yang digunakan? 
 
Bermain dan Bersukan 
 
”Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersuka ria makan minum 
dan bermain-main dengan bebasnya; dan sesungguhnya kami akan menjaganya 
dengan sebaik-baiknya"12;12 
 
Kata la’ab atau bersukan berbeza dari al lahwu permainan yang melalaikan. 
Bersukan seperti logik yang digunakan oleh abang-abang Yusuf memberikan 
kebaikan kepada pelaku. Sebagai anak muda yang sedang membesar, aktiviti 
bersukan sangat bagus untuk mereka. Nabi Ya’kub a.s nampaknya faham benar 
kelebihan bersukan sehingga baginda tidak berhujah atas perlunya Yusuf a.s 
diajak bermain sukan. Ini selari dengan berbagai sabda Nabi s.a.w yang 
menunjukkan penglibatan baginda dalam aktiviti bersukan. 
 
Ibrah besar yang boleh diambil. 
 
Menyediakan padang permainan dan kemudahan bersukan dan reakreasi 
nampaknya adalah satu agenda sosial bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Padang permainan tidak boleh dikorbankan untuk pembangunan fizikal yang lain. 
Pada masa yang sama, padang permainan dan rumah ibadat seperti masjid 
seharusnya co exist, saling melengkapi. Usah dipertentangkan padang permainan 
dan masjid.  
 
Bersukan menjadikan jasmani rakyat lebih kuat,sihat,  mencerdaskan minda selain 
menanam sifat kerukunan antara komuniti yang baik. Bersukan juga 
menghilangkan kebosanan anak muda yang penuh stamina. Lebihan tenaga 



meraka terarah kepada aktiviti yang baik dan berguna. Jika tidak mungkin mereka 
terjerumus kepada aktiviti lain yang merosakkan. 
 
 
 
  
 
  K. Penggunaan semua kaedah perdagangan - dinar dan 
dirham, barter trade 
 

L. Terbuka Kepada Pengunjung 
 

M. Teknologi yang canggih.  
 

N. Perhubungan yang canggih 
 

O. Kediaman yang selesa 
 
  
 

P. Negara yang stabil 
 

   
N. Hijrah Sebagai Strategi  Ekonomi 

 
  
 O. Teknik Ekonomi Yang Meneyeluruh 
 
Tambah nilai, mencipta nilai, mobilisasi ekonomi, 
perkongsian kemakmuran, Teknik dan Teknologi 
Pertanian/Penternakan, Industri 
 
  
 
 

Mengapa Ekonomi Penting? 
 
- Daging yang tumbuh dari memakan makanan haram tidak 
boleh masuk syurga sebelum dibakar 
 
- Kefakiran itu boleh membinasakan iman dengan menjadi 
kufur 
 
- Pemberi rasuah dan penerima rasuah, tempat mereka di 
neraka 
 
- Tidak dikira beriman seseorang yang tidur malam 
sedangkan jirannya berada dalam kelaparan 
 



- Orang yang tidak menunaikan zakat, diberikan 
pembalasan sangat buruk 
 
- Sesiapa menghimpit sempadan tanah orang 
lain/mengambil hak orang lain secara salah,  akan 
dikalung dengan tujuh lapisan bumi yang mendidih. 
 
- Mencuri timbangan, dibalas dahsyat 
 
- Ruh si berhutang yang tidak menjelaskan hutangnya, 
tergantung antara langit dan bumi 
 
- Si pemakan riba, disiksa sangat dahsyat 
 
- Orang yang keluar mencari rezki dengan melanggar 
perentah Allah, seperti mendedahkan aurat, menipu, 
menjual sesuatu yang haram - juga akan disiksa. 
 
 
 Solihin - apa dia? 
 
- Mustaghfirin - Istighfar, dalam suluhan Qur'an dan 
Sunnah - menolak bala dan musibah, bukan sahaja untuk 
orang yang beristighfar, tetapi juga masyarakat 
setempat (orang Amerika kurang beristighfar sehingga 
negara mereka selalu dilanda bencana?), membuka pintu 
kedamaian dan kelimpahan rezki dan kemakmuran. 
 
Berkaitan Nabi Yusuf ini, langkah pertama abang-abang 
Yusuf setelah  tersedar semula dari kesalahan mereka 
adalah memohon bapa mereka mendoaka keampunan Allah 
untuk mereka. Nabi Ya'kub menyambut permohonan ini. 
 
Istighfar adalah jalan keluar dari kebuntuan. 
 
Ayat 97/98 
 
( Majlis Istighfar untuk mendapatkan royalti ?) 
 
- Allah sebagai teman - di dunia dan akhirat. Siapa 
yang akan mendapati Allah sebagai teman? 
 
Petugas parti yang mana? 
Pegawai kerajaan yang mana? 
Pemimpin negara yang mana? 
 
Amanah, jujur, bekerja keras dan merakyat ( sebagaimana 
Nabi  Yusuf sendiri membahagikan bantuan dan melawat 
seluruh negara: 



Ayat 56 n 58 , 59 
 
 
 
   
Tiga baju - baju berdarah bukti palsu 
                - baju bukti sejati 
                - baju kegembiraan 
 
Tiga hujah menolak tiga bentuk ajakan 
 
 
Dari dasar perigi ke puncak kuasa. Dari penjara ke 
takhta kuasa. Dari terpisah berakhir dengan perjumpaan 
penuh makna. 
  


