
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! 
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	IP1: Ingat Allah menguji seseorang itu kerana Allah SWT mempunyai rahsianya tersendiri, sama ada Allah hendak tambah iman kita atau hendak uji sejauh mana keimanan kita.
	SP1: Ingat meskipun kita telah beriman kepada Allah, Allah tetap akan memberi kita Ujian, yang tujuannya untuk mengetahui apakah kita benar-benar beriman atau malah sebaliknya.
	IP2: Leganya ALLAH telah menyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa DIA tidak akan sekali-kali menguji hambaNya diluar kemampuan hambaNya. 
	SP2: Leganya untuk terus sabar menghadapi ujian. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan saya.
	IP3: Saya jelas ALLAH  mengetahui kita kuat dalam menghadapi ujianNya, oleh kerana itu  ALLAH memberikan  ujian itu ke atas diri kita. Di sini kita dapat lihat betapa sayang dan kasihnya ALLAH kepada kita sebagai hambaNya.
	SP3: Saya jelas Hati yang bersih itu adalah hati orang Mukmin, dan pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahayanya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni (tulen), ia mengetahui Islam lalu ingkar.
	IR: Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami serta teguhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.
	SR: Ya Allah! hiasilah diri ini dengan rasa sabar & redha dengan ujian2MU. Tingkatlah darjat kami & ampuilah kami.
	Nama: Zul Fadhlina Binti Mohd Zain
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 09/03/2017
	Ayat Quran: Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar:
	Surah No Ayat: Al BaqarahNo Surah : 2No Ayat : 155
	I: Allah swt menguji manusia dalam pelbagai bentuk ujian. SABAR itu adalah salah satu cabang ibadah.
	A: As Sobur - Yang Mana Penyabar
	S: Seruan kepada orang mukmin. Cubaan berat dalam menegakkan kebenaran. Dalam hidup ini mesti melalui sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan dari harta benda dan jiwa.
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat Kesabaran ialah kunci kehidupan bagi seluruh makhluk alam ciptaan Allah. Allah membalas kesabaran manusia dengan berita gembira.
	AP3: Saya jelas baik atau buruknya amal tersebut akan mendapat balasan seadil- adilnya di akhirat kelak karena tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menghitungnya
	AP2: Leganya saya perlu Relax, tenangkan fikiran, niat, ambil Wudhuk, tawakal dan fikir apa akan jadi kalau kita marah dan apa akan jadi kalau kita tenang.
	AR: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf nan Mulia yang senang memaafkan. Maka ampunilah segala khilaf dan salah kami.


