
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: Ingat..Menurut Ibnu Kathier, ssekiranya  Allah menarik kembali cahaya & diberinya kegelapan, walaupun ada cahaya disekiling saya, sudah pasti saya tidak dapat kembali seperti biasa (dlm keadaan beriman) kerana telah ditambah pula dengan keadaan pekak, bisu dan buta. Ini boleh terjadi sekiran sy beriman kemudian saya ragu2 tentang ajaran dan tunturan agama Islam 
	SP1: Ingat..jangan ragu2 atas segala perintah Allah & Rasul, kelak saya kan menyembah yang selain dari Allah
	IP2: Leganya..sya dalam perjalanan untuk memahami ajaran dan larangan Allah mengikut Al Quran yg suci ini
	SP2: Leganya..sy terselamat dari menjadi bani Israel, jika tidak sya juga termasuk kedalam golong yg sesat
	IP3: Saya jelas untuk tidak ragu2 walau sekelumit pun apa 2 ajaran yang diturunkan oleh Allah & apa2 ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Saya jelas untuk memahami perintah yg di turunkan pleh Allah atau perkara main2 yg disampaikan oleh org lain
	SP3: Saya jelas untuk sentiasa tadabbur ayat2 Allah supaya saya tidak ragu2 dengan apa yg saya pelajari dan dengari 
	IR: ya Allah, Tuhan  yang memegang hati2 manusia, kukuhkan lah imanku, golongkan aku ke dalam golongan hambaMu yang solah & solehah yang terdahulu
	SR: Ya Allah, Ampunkan dosa2 saya, jauhkan saya dari kegelapan dunia dan akhirat
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 21/2/2017
	Ayat Quran: Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. (QS.Al-Baqarah : 17)
	Surah No Ayat: Al Baqarah: 172:17
	I: "Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali " ( AL Baqarah: 18)Seksaan ditambah terhadap org yang telah dibiarkan dalam kegelapan oleh Allah dengan menjadi pekak, bisu dan buta
	A: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Al-Baqarah:16)Dari ayat 14 pula ; difahamkan bahawa  "mereka" itu adalah org munafik. Mereka adalah org yang menolak petunjuk daripada Allah dengan menerima kesesatan. Mereka memperolok olokkan agama Allah di hadapan org2 kafir & dibelakang umat Islam. Kerana perbuatan itu,  Allah biarkan mereka didalam kegelapan sehingga tidak dapat melihat mana yang benar & batil.
	S: Nama Surah: Baqarah / LembuJangan menjadi seperti Bani Israel yang menyembah patung lembu sepeninggalan Nabi Musa, mereka telah ragu2 tentang agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah telah gelapkan hati mereka atas keraguan mereka
	LS: 3
	LI: 2
	LA: 2
	AP1: INGAT..jangan jadi seperti org munafik. Org munafik memperolok2an Allah & Rasul, tidak ikhlas dlm beragama. Allah akan hilangkan cahaya yg ada pada hati (diberi hidayah) dan dibiarkan hati ini di dalam kegelapan setelah diberiNya cahaya. Kegelapan yang dimaksudkan adalah kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat (kekal). Kegelapan dunia adalah kegundahan, kebimbangan & kehidupan yg diselubungi maksiat yg berterusan dsbgnya. Kegelapan di akhirat adalah kehidupan di dalam neraka yg kekal.
	AP3: Saya jelas untuk memastikan bahawa cahaya itu terus bersinar untuk saya nampak jalan untuk meneruskan kehidupan saya dengan saya tidak menolak hidayah dan petunjuk dari Allah melalui Al Quran
	AP2: Leganya..sekiranya saya ikhlas beragama & menerima petunjuk dari Allah, cahaya yg diberikan akan terus bersinar & tidak terpadam.
	AR: Ya Allah, An Nuur..berikan saya cahaya yang terang benderang di dalam hidup saya di dunia dan di akhirat ketika meniti titian sirat sehinggalah saya di masukkan ke dalam syurgaMU


