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Pencuri masa perolehi rezeki tak halal
B
ANUR
INANI
ISMAIL
Mencuri masa termasuk dalam

kategori mencuri kerana
menggunakan sebahagian
masa diperuntukkan untuk sesuatu
keija yang diamanahkan dengan me
lakukan perkara lain.
Si pencuri masa pula biasanya di
kaitkan dengan sikap suka 'bertang

guh' kerana disebabkan bertangguh,
banyak perkara perlu disiapkan akan
tergendala. Akibatnya, masa yang
lain pula diperlukan untuk mela
kukan kerja sepatutnya telah dise
lesaikan tidak lama dulu.

Selain itu, konteks 'mencuri masa'
bukan saja terhad kepada sikap suka
bertangguh, malah ia juga merujuk
kepada pekeija yang membuat per
kara tidak berkaitan dengan peker
jaannya semasa waktu bekeija.
Contohnya, pekeija yang sengaja
melambatlambatkan kerja; sibuk
melayari laman sesawang yang tiada
kaitan dengan keija; masuk lewat
daripada waktu sepatutnya dan pu
lang sebelum tiba waktu ditetap
kan.

Adanya sikap sebegini, tidak
mungkin kita akan mendapat rezeki
diberkati Allah SWT. Keberkatan ada

lah satu nikmat ketenangan dan ke
cukupan daripada Allah SWT kepada

hambaNya yang beriman, bersyu nya datang sewaktu dia berada di
kur dan sentiasa mencari rezeki halal ruangan pejabat untuk melakukan
untuk kehidupan serta keluarganya. urusan keija kerajaan.
Dalam hal ini, mencuri juga boleh
Betapa amanahnya beliau dalam
dilihat sebagai aspek mendapat re menggunakan harta negara bukan
zeki secara tidak halal. Rezeki tidak untuk kepentingan sendiri. Inilah
halal yang diperoleh itu apabila di yang perlu dicontohi. Berusaha se
buat membeli barang keperluan dan habis daya untuk mendapatkan ke
makanan akan menjadi haram.
berkatan dan seterusnya keredaan
Apabila seseorang memakan hasil Allah SWT atas apa saja pekeijaan
haram, maka gelaplah hatinya, susah dilakukan.
untuk menerima ilmu dan jauhnya
Oleh itu, jadilah si pencuri masa
dia daripada Allah SWT. Kesannya yang diberkati. Maksudnya di sini
pula bukan terasa kepada diri sendiri bukan pencurian yang membawa ke
saja, malah isteri atau suami dan pada kemurkaan Allah SWT, tetapi
anak turut merasai perkara sama sebaliknya. Curilah masa yang ada
jika amanah diberikan tidak dija untuk melakukan sesuatu perkara
lankan sebaiknya.
dengan lebih berkesan.
Amanah adalah satu tanggungja
Contohnya, apabila ada masa ter
wab berat daripada Allah SWT. Jika luang atau semua keija diamanah
Allah SWT telah takdirkan kita de kan telah selesai, curilah masa yang
ngan sesuatu pekeijaan, ini bermak masih berbaki untuk melakukan
na Allah SWT mengilhamkan kepada perkara memberi manfaat kepada
majikan untuk memberikan keper organisasi tempat kita berkhidmat.
cayaan itu dan mengharapkan kita
menggalas amanah diberikan sebaik
Penulis
nya.
Pegawai penyelidik Pusat
Oleh itu, elakkan daripada tergo
Kajian Perigurusan
long dalam kalangan pencuri masa.
Pembangunan Islam (ISDEV),
Contohilah sikap Umar Ibn Aziz yang
Pusat Pengajian Sains
memadamkan lampu dan sanggup
Kemasyarakatan Universiti
bergelap apabila ada ahli keluarga
Sairis Malaysia (USM)
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Melayan internet dalam waktu kerja
adalah perbuatan mencuri masa yang
harus dihentikan. [foto hiasan/bh]

