
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!!Perkara yang berlaku disekeliling kita hendaklah kita fahami di sebalik kejadian.  Tipu daya manusia tidak ada ertinya di sisiAllah.  Allah maha mengetahui dan lagi bijaksana.
	SP1: Ingat!! Tak payah nak tipu Allah, segalanya dia tahu apa yang ada di benak fikiran hati hambanya.   Bagi yang menentang, tunggulah azab siska Allah kerana janji Allah itu benar.
	IP2: Leganya kerana banyak Allah mahu saya berlaku jujur dan tidak ada tipu muslihat dalam melakukan apa juga pekerjaan. 
	SP2: Leganya kerana hari ini saya tahu Allah lindungi saya dari melakukan tipu daya sesama manusia. Semoga Allah terus memimpin saya.
	IP3: Saya jelas, setiap kejadian yang berlaku bukan dengan sia sia. Saya harus mengambil pelajaran darinya. Dan Azab Allah itu mmg tak terduga dasyatnya.
	SP3: Saya jelas bahawa tipu daya hanya membinasakan diri sahaja. Saya harus terus memohon pada Allah untuk di jaga agar tidak terlibat dengan tipu daya mahupun di tipu oleh mereka.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana pernah melakukan tipu daya dalam kehidupan saya.  Saya hanya mementingkan diri sebelum ini.  Bantu saya dan lindungi saya dengan perkara sebegini ya ALlah ya waliy.. sesungguhnya engkaulah tempat saya berlindung.
	SR: Ya Allah, siksanya nak buat tipu daya agar kita terlihat hebat di mata manusia.  Ampun ya Allah sekiranya aku pernah merasakan sebegitu.  Perliharalah diri ini agar sentiasa tawadhuk kepadamu dan di jaga setiap tingkah laku..
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: 1. Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah 2.  Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia sia.   3. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya.  4.. yang melempari mereka dengan batu daripada tanah liat yang di bakar.  5. Sehingga mereka di jadikanNya seperti daun-daun di makan ulat.
	Surah No Ayat: Al-Fil : 105:1-5
	I: Allah menyuruh saya melihat akan kejadian ini betapa keburukkan itu mengakibatkan kerugian dan azab malah tidak mendatangkan apa juga hasil. 2. Allah akan menentang pada sesuatu yang ingin di perliharanya.  Sesunggunya Allah itu sebaik baik perancang.
	A: 1.  Allah memperlihatkan kebesarnnya dalam kejadian Di mana tentera bergajah dapat di kalahkan oleh burung burung.2.Tipu daya dalam memerangi Allah adalah merugikan malah ianya sangat lemah.
	S: Allah secara terang terangan mengatakan dalam ayat 2 bahawa tipu daya itu adalah sia sia.  Malah dalam ayat lain beberapa kaum terdahulu juga telah di nyatakan akan menerima siksa azab yang berat bagi mereka yang tipu daya ( Al-anam:124) Malah Allah mmg akan mengagalkan tipu daya orang kafir dalam Al-anfal :18
	LS: 7
	LI: 5
	LA: 4
	AP1: Ingat!  Allah memperlihatkan kebesarnnya dengan perkara yang kecil sahaja.   Malah tak terjangkau akal fikiran manusia.  Saya harus takut dengan azab Allah.
	AP3: Saya jelas bahawa menipu dan helah hanyalah satu tipu daya yang sangat lemah dan boleh di patahkan dengan cara mudah. Saya tidak mahu melakukan hal yang demikian.
	AP2: Leganya surah ini telah mengingatkan saya untuk berkata benar dan jujur dalam banyak hal.  Tipu daya sesama manusia hanya akan merugikan dan buang masa.  
	AR: Ya Allah ampunkan saya yang lemah ini,  saya hanya mampun membaca tapi tak dapat merasa kebesaran mu.  Berikan saya kefahaman di setiap kejadian yang berlaku. Wahai Allah Ya-Rashid Jalla Jallaluhu... berilah sedikit kebijaksanaan itu.


