
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. Martabat kita sebagai makhluk yang paling mulia boleh jatuh menjadi yang paling hina, kecuali dengan keimanan yang luhur kepada Allah serta amal soleh yang berterusan.2. Segala amal ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah adalah rosak dan sia-sia. Dan Allah amat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita.3. Syaitan tidak akan putus asa dan sentiasa berusaha untuk mencacatkan amal ibadah kita supaya ianya tertolak, atau memesongkan kita daripada jalan amal soleh. Maka berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan.
	SP1: 1. Jangan mengikut hawa nafsu yang menjadi tunggangan syaitan untuk merosakkan kita.2. Kemusnahan yang menimpa Firaun dan bala tenteranya akibat daripada kesombongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan mereka yang sombong.3. Buang sikap inginkan penghargaan daripada manusia, sebaliknya lakukan setiap perbuatan ikhlas kerana Allah semata-mata untuk mendapat keredhaanNya.4. Sifat sombong dan takabur akan menghalang kita daripada masuk syurga Allah walaupun hanya kecil sebesar biji sawi. 
	IP2: 1. Allah memberikan petunjuk yang jelas melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. akan jalan amal soleh yang mudah untuk diikuti untuk mengekalkan martabat kita sebagai hamba yang mulia di sisiNya.2. Allah juga memberikan petunjuk bagaimana kita boleh meminta perlindungan kepadaNya daripada gangguan syaitan yang direjam.
	SP2: 1. Allah Maha Pengampun dan sentiasa memberi ruang untuk hamba-hambaNya memperbaiki diri. 2. Allah berikan kita akal fikiran dan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. untuk memandu nafsu kita ke jalan yang diredhaiNya. Inilah cahaya atas cahaya.3. Allah tidak mensia-siakan setiap amalan baik kita walaupun manusia tidak menghargainya atau tidak membalasnya. Siapakah yang lebih baik balasannya daripada Allah?
	IP3: 1. Sentiasa meminta perlindungan Allah daripada gangguan dan tipu daya syaitan dalam melakukan ibadah dan amal soleh.2. Membanyakkan amal soleh dan membiasakan diri dengannya supaya tidak timbul rasa riak atau 'ujub dengan amal-amal yang dibuat. 3. Sentiasa mengingatkan diri kepada sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. radiaLlahu 'anhum yang mana amalan mereka jauh lebih baik dari segi kuantiti dan kualiti jika dibandingkan dengan amalan kita. 4. Sentiasa berusaha untuk mengikhlaskan diri dalam melakukan ibadah.
	SP3: 1. Sentiasa muhasabah diri untuk memastikan sifat sombong dan takabur ini dibuang jauh-jauh.2. Mencontohi akhlak Rasulullah s.a.w yang sentiasa menyantuni mereka yang lemah, miskin dan tidak berkeupayaan.3. Memasang niat untuk mengikhlaskan setiap kerja untuk Allah s.w.t. hatta di tempat kerja sekalipun.4. Membaca sejarah umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan sebagai pengajaran kepada diri dan peringatan agar tidak bersifat sombong dengan Allah.
	IR: Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang direjam, bantulah aku untuk mengikhlaskan diri hanya untukMu, dan terimalah segala amalanku.
	SR: Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang direjam, bantulah aku mencontohi akhlak RasulMu s.a.w. yang kukasihi. Jadikanlah setiap langkahku ikhlas keranaMu dan kiralah ia sebagai ibadahku kepadaMu.
	Nama: Mohd Khairul bin Shualdi
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 3 Februari 2017
	Ayat Quran: Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: ""Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam"". Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
	Surah No Ayat: Al-Baqarah 2:34 
	I: 1. Sifat takabur dan sombong membuatkan seseorang lupakan dirinya sebagai makhluk dan sanggup mengingkari Allah s.w.t. yang menyebabkannya terpisah jauh daripada rahmat Allah.2. Sebagai seorang yang beriman, kita mestilah sentiasa tunduk patuh kepada semua perintah yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Ini merupakan pembeza yang paling jelas antara kita dengan syaitan.3. Ibadah yang berterusan menjamin kekalnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita.4. Ibadah kepada Allah mesti disertakan dengan hati yang ikhlas dan merendah diri kepadaNya sebagaimana selayaknya.5. Syaitan pasti akan cuba merosakkan ibadah kita dengan menanamkan sifat-sifat mazmumah dalam hati kita berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan.
	A: 1. Manusia adalah makhluk yang Allah s.w.t. kurniakan setinggi-tinggi kemuliaan sehinggakan Allah memerintahkan para malaikat sujud.2. Kemuliaan manusia berlandaskan kemampuan inteleknya, kebebasan yang diberikan kepadanya untuk membuat pilihan, dan amanah yang dipikulnya untuk mengikut petunjuk Allah bukan dengan paksaan tetapi dengan kehendaknya sendiri.3. Sombong adalah sifat yang tidak layak bagi makhluk dan akan membinasakannya sebagaimana yang telah berlaku kepada iblis. Sombong menyebabkannya ingkar perintah Allah dan mentutup hatinya daripada menerima kebenaran.4. Walaupun iblis sebelumnya bersungguh-sungguh mengikut ketaatan para malaikat dan martabatnya diangkat kerana itu, Allah mengetahui sikapnya yang sebenar yang terbongkar apabila enggan sujud sebagaimana diperintah.5. Iblis dan keturunannya akan terus berusaha untuk memasukkan sifat takabur dalam diri manusia supaya manusia itu menerima nasib yang sama sepertinya.
	S: 1. Akhlak dan peribadi kita mesti mencerminkan status kita sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.2. Sebagai musuh ketat manusia, syaitan amat memahami kelemahan-kelemahan manusia dan akan sentiasa menggunakan kelemahan itu untuk menggelincirkan kita sebagaimana dia telah lakukan kepada ibu bapa kita Adam dan Hawa. Binasalah kita jika sekiranya kita menurut hawa nafsu kita yang didorong oleh syaitan.3. Sifat sentiasa ingin mendapat perhatian dan sanjungan adalah sebahagian daripada sifat takabur. 4. Syukur adalah senjata untuk melawan sifat sombong yang mengundang laknat Allah. Sementara sifat tawadhu' akan meninggikan darjat seseorang di sisi Allah dan juga makhluk.5. Jiwa yang bersih daripada sifat takabur berserta iman dan amal soleh akan kembali kepada Allah dengan sejahtera dan dimasukkan ke syurga.
	LS: 8
	LI: 8
	LA: 8
	AP1: 1. Kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah di depan para malaikat. Bagaimanakah kita sanggup menukar kemuliaan itu dengan kehinaan dengan melanggar perintah Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji?2. Segala kemuliaan dan kelebihan datang daripada Allah, dan Allah juga boleh menariknya kembali daripada kita bila-bila masa.2. Sifat takbur dan sombong adalah sifat hendak ditanam iblis dalam hati kita  yang membuatkan kita menolak kebenaran dan menjadi kufur kepada Allah. Allah akan menghancurkan orang-orang yang berlaku sombong.
	AP3: 1. Memelihara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan sentiasa taat kepadaNya.2. Sentiasa mensyukuri kurniaan dan nikmat yang tidak terkira yang Allah berikan.3. Mendidik hati dengan bersungguh-sungguh untuk menghindari sifat takabur dan sombong pada setiap ketika, dalam semua keadaan. 
	AP2: 1. Kita manusia Allah jadikan dengan penuh kemuliaan, dan diberikan kelebihan yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain hatta malaikat sekalipun. Wajarlah kita banyak bersyukur kepada Allah.2. Allah akan meninggikan darjat kita apabila kita membuang sifat takabur dan menanam sifat tawadhu' dalam diri.
	AR: Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang direjam, dan bantulah aku dalam membersihkan hatiku ini daripada sifat takabur dan sombong.


