
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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	IP1: 1. Sentiasa ingat yang kita ini hamba kepada Allah, bererti kita tidak mempunyai apa-apa dan kita tidak mempunya apa-apa hak keatasNya. Segala apa yang kita ada adalah daripadaNya.2. Jangan timbul rasa bongkak dan sombong dalam diri kerana ia boleh merosakkan ibadah yang kita buat kepada Allah.   3. Sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit.4. Jangan memandang rendah nilai sesuatu kebaikan walaupun di mata kita ia nampak sedikit. Kemungkinan di sisi Allah ia amat besar nilainya.
	SP1: 1. Kita sentiasa memerlukan hidayah dan pimpinan Allah dalam hidup kita di dunia ini, dan pimpinan Allah lah yang menjamin keselamatan.2. Jangan kita mendabik dada merasakan diri kita lebih hebat daripada orang lain. Semua kelebihan yang kita ada datang daripada Allah.3. Banyakkan bersyukur kepada Allah.
	IP2: 1. Allah memberikan kita panduan untuk beribadah kepadanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w., dan Allah menjadikan urusan ibadah itu mudah untuk kita supaya kita sentiasa hampir kepadaNya.2. Banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sama ada kita sedar atau tidak, dan jika kita hendak menghitungnya pasti tidak terhitung. Sedangkan kebanyakan masa kita tidak bersyukur kepadanya, atau lebih buruk lagi menyalahgunakan nikmatNya untuk melanggar perintahNya.
	SP2: 1. Al-Quran ada bersama kita untuk memandu sepanjang perjalanan kita di dunia ini supaya kita selamat.2. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan hikmah perkara-perkara yang Dia sembunyikan daripada kita. Pastinya ia adalah untuk kebaikan kita juga.2. Bersyukur kepada Allah akan membuka lebih banyak pintu kemudahan dan rezeki.
	IP3: 1. Selarikan amal ibadah dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w., tidak meninggalkan apa yang telah disuruh dan tidak pula menambah amalan dengan bid'ah dhalalah.2. Sentiasa menghitung nikmat yang Allah berikan dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya, dan mengucap syukur yang tidak terhingga kepadaNya atas setiap nikmat itu.3. Menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan ke arah kebaikan dan ketaatan kepadaNya, walaupun sedikit.
	SP3: 1. Merapatkan diri dengan Al-Quran dan bertadabbur dengan ayat-ayatnya, sambil sentiasa memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang benar dengan Al-Quran.2. Mengikut apa yang jelas di dalam Al-Quran, dan menyerahkan kepada Allah apa yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia yang cetek ini.3. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
	IR: Ya Allah, luruskanlah hatiku ini untuk sentiasa ikhlas dalam ibadahku kepadaMu. Terimalah taubatku, terimalah ibadahku. Sesungguhnya Engkau Maha Kaya atas setiap sesuatu.
	SR: Ya Allah, suluhilah setiap langkahku di dunia ini dengan sinar Al-Quran supaya aku tidak tersasar daripada jalanMu, dan jadikanlah aku dari kalangan hamba-hambaMu yang bersyukur.
	Nama: Mohd Khairul bin Shualdi
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 26 Januari 2017
	Ayat Quran: Alif, Laam, Miim.
	Surah No Ayat: Al-Baqarah 2:1
	I: 1. Ibadah kepada Allah mestilah berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. kerana inilah sahaja jalan yang lurus yang akan membawa keselamatan di akhirat.2. Perintah Allah dan Rasulullah s.a.w. mestilah ditaati. "Kami dengar, dan kami taat".3. Allah telah memudahkan urusan beribadah kepadaNya.4. Tiada perbuatan Allah yang sia-sia. Allah juga tidak mensia-siakan setiap kebaikan yang kita buat walaupun sedikit.5. Sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan.
	A: 1. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak tahu apa-apa.2. Ilmu Allah sangat luas, lebih luas daripada lautan yang ada di bumi ini.3. Maha Suci Allah daripada menurunkan wahyu atau menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Hanya kelemahan manusia yang tidak dapat menggarap hikmah Allah s.w.t.4. Asal segala ilmu manusia adalah daripada Allah jua. Dia memberikan ilmu kepada manusia apa yang dikehendakiNya, dan dia menyembunyikan daripada manusia apa yang dikehendakiNya.5. Ada sesuatu perkara yang Allah sembunyikan daripada kita adalah lebih baik untuk kita tidak mengetahuinya, tetapi tetap wajib untuk kita imani.6. Seorang pemimpin baik di peringkat keluarga, masyarakat, negara, dan organisasi perlu merapatkan diri dengan Alah agar sentiasa mendapat petunjuk untuk membawa pimpinannya ke jalan diredhai Allah.
	S: 1. Menyedari kelemahan diri, kita tidak ada ruang untuk berasa takabbur. Sebaliknya perlu sentiasa merendah diri kepada Allah.2. Allah tidak membiarkan kita tanpa sebarang panduan hidup di dunia. DiturunkanNya Al-Quran sebagai petunjuk, maka wajarlah kita sentiasan merujuk segala urusan kepada Al-Quran untuk membawa kita ke jalan yang lurus dan mengelak daripada kesesatan.3. Sebagai manusia, tidak salah untuk kita tidak mengetahui sesetangah perkara. Allah memberitahu kita apa yang baik untuk kita ketahui, dan menyembunyikan apa yang baik untuk kita tidak ketahui.4. Segala perintah yang Allah berikan kepada kita telah Allah mudahkan untuk kita supaya kita mampu melaksanakannya.5. Al-Quran mesti diambil sebagai rujukan utama dalam menjalankan tugas kita sebagai pemimpin keluarga, masyarakat, negara, atau organisasi. 6. Sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur.
	LS: 7
	LI: 7
	LA: 7
	AP1: 1. Manusia ini sifatnya sangat lemah dan tidak tahu apa-apa. Ilmu yang manusia ada adalah kurniaan daripada Allah yang teramat sangat sedikit jika dibanding dengan keseluruhan Ilmu Allah.2. Maha Suci Allah! Sesungguhnya Dia tidak melakukan atau menjadikan sesuatu perkara dengan sia-sia. Oleh itu jangan sekali-kali memandang rendah atau ambil lewa setiap ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran.3. Sentiasa merendah diri setiap kali membaca atau mendengar ayat-ayat Allah.4. Perasaan ingin tahu mesti dikawal supaya tidak melampau dan cuba menceroboh ruang yang Allah sengaja tidak buka kepada manusia.
	AP3: 1. Mendatangi Al-Quran dengan sikap penuh rendah diri, dan sentiasa mengharapkan petunjuk Ilahi darinya dengan cara bertadabbur pada setiap ayat.2. Tidak ambil lewa setiap ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan tidak pula mengikut nafsu untuk mentakwil ayat-ayat yang Allah sahaja tahu akan maknanya atau ayat-ayat mutashabihat. 3. Merujuk kepada Al-Quran dalam setiap permasalahan yang dihadapi.4. Mengawal diri daripada bertanya soalan-soalan yang melampaui batas.
	AP2: 1. "Alif, Lam, Miim" membuatkan manusia sedar kelemahan dirinya, melenyapkan sifat takabbur yang membinasakan dan diganti oleh sifat tawadhu' dan rendah diri kepada Rabbul Jalil.2. Dalam keadaan dirinya amat jahil, manusia diberikan Allah s.w.t. panduan yang lengkap untuk hidup di muka bumi ini. Itu merupakan rahmat dan kurniaan yang amat berharga.
	AR: Ya Allah, bersihkanlah hatiku ini daripada sifat takabbur dan tinggi diri. Jadikanlah Al-Quran ini temanku yang rapat ketika aku di dunia ini dan juga di akhirat nanti.  Ingatkanlah aku dengannya apa yang telah aku lupa dan ajarkan aku apa yang tidak aku ketahui darinya.  


