
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..Jangan jadi seperti Kaum Bani Israel, yang banyak bersoal jawap atas suruhan Allah. Kita mesti berwawasan dan berfikiran jauh ( utk hidup akhirat) untuk mendapat rahmat dan keampunan Allah, dalam apa saja ujian yang Allah berikan kpd kita, apa saja suruhan Allah
	SP1: Ingat Azita..berdoalah seperti doa yg dilafazkan oleh org2 yang beriman
	IP2: Lega nya saya... Allah itu Maha Suci, Maha Jernih, Maha lembut..Sudah pasti apa saja suruhan akan membawa kebaikan dalam hidup saya walaupun tidak di zahirkan di ketika ini.
	SP2: Leganya saya , ada contoh tauladan yg ditunjukkan di dlm Al Quran sbg bimbingan hidup saya.
	IP3: Saya jelas untuk akur atas segala suruhanNya, atas segala kehendaknya dan saya mesti jauhi larangaNya kerana saya tidak mahu menjadi seperti BAni ISrael yang ragu2 walaupun telah banyak bukti tentang kehebaan Allah pada zaman Nabi Musa itu
	SP3: Saya jelas untuk menghafal doa2 yg di baca oleh org2 yang beriman terdahulu
	IR: Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, Sucikan hati saya dari segal kekotoran duniawi agar saya pulang kepadaMu dalam keadaan redha dan diredhai
	SR:  Ya Tuhan kami, jgnlah Engkau hukumi kami jika kami terlupa atau kami lakukan kesalahan. ya Tuhan kami, jgnlah Engkau bebani kami dgn beban yg berat sebagaiman Engkau bebankan kpd org2 sebelum kami, jgnlak Engkau pikulkan kpd kami. apa yg tidak sanggup kami pikulkannya. Maafkan kami, ampunkan kami, dan rahmati kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi org2 kafir.
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 13/3/2017
	Ayat Quran: (Iaitu) Org2 yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: " Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali"
	Surah No Ayat: Al Baqara:156
	I: Nama Surah: Lembu BetinaT:Lembu betina dlm surah ini berkaitan dgn Bani Israel yang banyak bertanya2 tentang suruhan Allah ketika di uji dgn kematian salah seorang kaum mereka. Mereka banyak bertanya sehingga hampir2 tidak menjalankan perintah Allah di ketika itu
	A: 2:155Dan kami pasti akan mengujimu dgn sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita kepada org2 yang sabar2:157 Mereka iyulah org2 yg memperoleh keampunan dan rahmat drpd Tuhannya dan mereka itulah org2 yg mendapat petunjuk.T:Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan adalah ujian dari Allah, maka kita hendaklah bersabar dgn ujian Allah ini.
	S: Penutup SurahAllah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dgn kemampuannya. Dia mendapat pahala drpd kebaikan yg dilakukannya dan dia mendapat seksaan drpd kejahatan yg dilakukannya.  Mereka berdoa, ' Ya Tuhan kami, jgnlah Engkau hukumi kami jika kami terlupa atau kami lakukan kesalahan. ya Tuhan kami, jgnlah Engkau bebani kami dgn beban yg berat sebagaiman Engkau bebankan kpd org2 sebelum kami, jgnlak Engkau pikulkan kpd kami. apa yg tidak sanggup kami pikulkannya. Maafkan kami, ampunkan kami, dan rahmati kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi org2 kafir.
	LS: 5
	LI: 3
	LA: 2
	AP1: Ingat Azita.. jadilah org yang bersabar apabila di uji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta , jiwa dan buah2an kerana Allah akan memberi keampunan dan petunjuk dalam kehidupan saya
	AP3: Saya jelas untuk bersabar dengan ujian yang Allah berikan kerana saya mahu diampunkan dan mahu menadah rahmat Allah
	AP2: Leganya..saya mengetahui apakah ucapan yg perlu di ucapkan ketika di uji agar saya mendapat pahala dari ujian yg menimpa saya.
	AR: Wahai Allah, Ya Salam..kurniakan ketenangan dan kelapangan dalam setiap ujian yang menimpa ku, setiap kegelapan dalam jiwaku, emosiku dan fikiranku. 


