
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: Ibadah kepada Allah perlu dilaksanakan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Keutamaan antara ibadah yang wajib dan yang sunat juga perlu diberikan sewajarnya. Ini semua memerlukan ilmu supaya perbuatan ibadah kita dapat dimurnikan, tidak pula bercampur dengan perkara bid'ah, serta menepati kehendak Allah s.w.t.
	SP1: Dalam melaksanakan isi perjanjian ini akan terdapat banyak unsur yang cuba mengalihkan fokus kita daripada melaksanakan tanggungjawab kita. Dalam menghadapi ujian-ujian ini, kita hendaklah sentiasa ingat dan bergantung kepada Allah.
	IP2: Allah menjadikan segala urusan dalam agama ini mudah, maka dengan itu ibadah kepada Allah mampu dilaksanakan oleh semua orang Islam dalam apa jua suasana kehidupan. Tambahan lagi, definisi ibadah tidak hanya tertumpu kepada ibadah-ibadah khusus, malah termasuk semua perbuatan yang menjurus ketaatan kepada Allah yang membolehkan kita berhubung dengan Allah setiap masa.
	SP2: Allah amat mengetahui keadaan setiap hambanya dan tidak memberatkannya dengan sesuatu melainkan dia sanggup untuk memikulnya. Allah juga telah memberikan hambanya jalan untuk mendapat pertolonganNya melalui jalan sabar dan solat.
	IP3: Meneruskan usaha mencari ilmu untuk menjadikan ibadah yang dilaksanakan sedekat mungkin dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.
	SP3: 1. Mengubah pandangan diri dan keluarga terhadap Al-Quran bukan hanya sekadar kitab untuk bacaan tetapi sesuatu yang sangat serius: perjanjian dengan Allah.2. Meningkatkan tahap kesabaran dalam diri dan melazimkan solat-solat sunat.
	IR: Ya Allah, bantulah aku untuk menjadikan ibadahku benar, dan terimalah ibadahku.
	SR: Ya Allah, tetapkanlah aku dalam kesabaran, dan tetapkanlah aku di dalam solat. Bantulah aku dalam melaksanakan seluruh tanggungjawabku sebagai hamba kepadaMu, kerana tanpa bantuanMu pasti aku tidak mampu.
	Nama: Mohd Khairul bin Shualdi
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 08 Mac 2017
	Ayat Quran: Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain). Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa. 
	Surah No Ayat: Al-Baqarah 2:40-41
	I: Antara ayat-ayat Allah terdapat perintah-perintah ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, menunaikan haji, dan sebagainya. Dari segi praktiknya, perlaksanaan perintah-perintah ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. seperti contoh: Dari Malik (telah bersabda Rasulullah saw): “Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” [H.R. Bukhari]. Untuk memenuhi perjanjian dengan Allah, segala perintah ini mesti dilaksanakan secara konsisten dengan sebaik mungkin.
	A: Allah s.w.t. telah memberi banyak nikmat kepada Bani Israel, namun di dalam ayat 2:40 Allah menggunakan kata tunggal "nikmat" untuk menegaskan terdapat satu nikmat yang keutamaannya mengatasi nikmat-nikmat yang lain. Ini adalah nikmat hidayah yang Allah berikan melalui ayat-ayatNya sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat 2:41 dan 1:6-7.  Ayat-ayat Allah ini pula sangat mahal harganya dan tidak ada satu perkara pun di dunia ini mahupun seisinya yang dapat menjadi galang ganti.
	S: Ini adalah satu sudut berbeza melihat kepada Al-Quran: satu kontrak bertulis antara kita dengan Maha Pencipta. Bukan hanya sekadar kitab untuk dibaca untuk mendapat berkat. Sepertimana kontrak-kontrak yang lain, isi kandungan Al-Quran adalah untuk dilaksanakan. Kejayaan melaksanakan isi kandungannya membawa kepada ganjaran yang amat besar (syurga) sementara meninggalkan kontrak ini membawa kepada penalti yang amat buruk (neraka). 
	LS: 2
	LI: 8
	LA: 7
	AP1: Apabila Allah s.w.t. menurunkan ayat-ayatNya, dan kita pula mengaku beriman dengan ayat-ayat itu, ia adalah satu perjanjian yang mesti kita penuhi dengan mentaati panduan yang telah diberikan. Di mahkamah Allah nanti, kita akan ditimbang sejauh mana kita memenuhi perjanjian ini.
	AP3: 1. Bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran supaya memahami kehendak Allah yang sebenar.2. Berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah dan tidak mengubahnya untuk mendapat kesenangan dan keuntungan dunia. 
	AP2: Allah telah berjanji untuk menyempurnakan perjanjianNya dengan kita selama mana kita memenuhi perjanjian kita denganNya, dan Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janji-janjiNya. Balasan Allah bagi orang-orang yang memenuhi perjanjian ini tidak lain hanyalah syurga.
	AR: Ya Allah, bantulah aku untuk memahami ayat-ayatMu, dan teguhkanlah pendirianku selepas aku memahaminya.


