
Tadabbur (horizontal) / 

Tazakkur (vertikal) 

A ALLAH  
Apakah kaitan dengan Allah/ tauhid?  

Bagaimana ayat ini menjadikan saya makin dekat dengan Allah. 

Perhatikan wahyu 

I IBADAH  
Apakah kaitan dengan ibadah/ kehambaan yang membawa saya sampai ke akhirat?  

Bagaimana ayat ini menjadikan saya seorang hamba yang khusyuk? 

Perhatikan alam 

S SIRATH 
Apakah kaitan dengan siraath/ jalan hidup terdahulu/ akhlak/ life style?  

Bagaimana ayat ini mampu memajukan lifestyle saya? 

Perhatikan sejarah 

TADABBUR 
L1 - Satu ayat 
L2 - Sebelum dan selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Pembukaan/ penutup surah 
L6 - Perkataan dgn ayat/surah lain  
L7 - Konsep dengan ayat/surah lain 
L8 - L1-L7 dengan Hadith 
 

   

P1 Peringatan 

Apakah perkara yang saya tidak 

buat?  

Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati? 

INGAT! 

AP1 IP1 SP1 

P2 Penawar  

Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya? 

LEGANYA... 

AP2 IP2 SP2 

P3 Petunjuk  

Apakah keputusan yang saya perlu 

buat hari ini?  

Ayat ini memandu saya membuat 

keputusan. Apakah perlu dibuat? 

SAYA JELAS UNTUK ... 

AP3 IP3 SP3 

R Rahmat  
Apakah kelemahan fizikal, intelek dan 

emosi saya dalam isu ini?  

Allah akan menyelesaikan isu ini 

dengan  rahmatNya. Apa doanya? 

YA ALLAH! 

AR IR SR 
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Nama Tarikh 

Ayat Quran Surah : No Ayat 
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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat! jika saya di uji saya harus bersabar dan harus banyak berdoa agar segera datang bantuan Allah dalam meredakan kegelisahan saya.
	SP1: Ingat! jangan mudah berputus asa, Allah itu tidak membebani saya di luar kemampuan saya. Saya harus terus berdoa utk mohon keampunan dan perlindungan.
	IP2: Syukur...kerana ada Allah yang beri bantuan di kala di uji. Saya harus bersabar utk mengahadapi ujian kerana saya tahu ujian hanya kepada mereka yang berkemampuan menerimanya.
	SP2: Leganya bila Allah pujuk saya dengan ayat ini kerana kekhilafan saya lakukan ada tempat untuk memohon keampunan. Allahkan maha pengasih dan penyayang.. maafkan saya ya...
	IP3: Saya jelas bahawa ketika di uji, ada bantuan dari Allah sebenarnya. Saya hanya perlu bersabar dan jgn berputus asa serta terus tetap berada di jalan Allah.
	SP3: Saya jelas, Allah tidak akan bebani saya dengan permasalahan yang di luar kemampuan diri saya.  Semoga Allah sentiasa mengampuni kesalahan dan kekhilafan diri saya dalam mencari diri selaku hamba dan khalifah di muka bumi.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana kurang sabar selama ini dalam menghadapi cabaran.  Saya melihat jeleknya org lain tanpa mengetahui ini adalah sebahagian dari rahsiamu meningkatkan darjat sorang hamba. Terimalah taubatku..
	SR: Ya Allah, ampunkan saya kerana saya tidak bersyukur saat di uji, malah engkau yang baik hati menghadiahkan kami dengan ayat ini.. maka perliharakanlah kami agar menjadi hamba yang taat, bersyukur dan di ampunkan.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Segolongan besar daripada orang orang terdahulu.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:13
	I: 1. untuk menjadi orang terdahulu pasti ada rintangan dan ujian.  2. Teruslah menyampaikan kerana pertolongan Allah itu dekat.3. Allah juga  menyuruh golongan ini bersabar dan jangan berputus asa kerana bantuan Allah itu dekat.4. Tetaplah berada di jalan Allah(fisabillillah)
	A: 1.Allah menerangkan akan ada golongan orang terdahulu.2. Orang di golongan ini adalah kelompok besar yang masuk syurga.3.  Golongan ini akan di uji, di timpa kepapaan, serangan penyakit, di goncangkan dengan serangan musuh.4. Golongan ini juga diminta bersabar dan berpegang teguh di jln Allah kerana pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah :214.
	S: 1. Allah juga memberi panduan untuk berdoa dalam Surah Al-baqarah 2:286 utk tidak di bebani dengan segala kekhilafan kita.2. Segala amalan baik mahupun buruk akan di balas.3.Jangan berputus asa dengan keburukan yang di lakukan..berdoalah mohon keampunan dan perlindungan.
	LS: 6
	LI: 6
	LA: 6
	AP1: Ingat!  Golongan terdahulu ini akan di uji. saya mesti bersedia untuk menghadapi ujian dan keperitan ini. Semoga Allah tidak menguji saya di luar kemampuan saya.
	AP3: Saya jelas untuk berada dekat dengan Allah saya akan di uji. Tatkala saya di uji saya mesti bersabar. 
	AP2: Leganya bila tahu Allah tidak menguji saya di luar kemampuan saya.  Semoga Allah sentiasa memberi Rahmahnya dgn pertolongan yang dekat.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana sangat takut dengan ujian kepapaan, penyakit dan serangan musuh.. padahal engkau ingin menaikan darjat saya. Semoga Allah izinkan saya tabah tanpa merasakan ianya satu beban buat diri dalam saya berjuang di jalanmu.


