
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 jangan terlalu angkuh. Tiada kuasa drNya.
	SP1: Ingat minta ampun dari setiap masa kerana kita seorg hamba
	IP2: Leganya setiap nafas saya adanya Allah
	SP2: Leganya Allah tidak bairkan saya lalai ingat untuk minta ampun
	IP3: Saya jelas tiada satu milik kita. Semua milik Allah 
	SP3: Saya jelas Allah akan memberikan keampunan pada hambaNya yg meminta ampun
	IR: Ya Allah jangan engkau biarkan aku lupa diatas nikmatMu
	SR: Ya Allah ampunkan aku, jgn aku lupa akan & lalai terhadapMu walaupun sesaat.
	Nama: Zul Fadhlina Binti Mohd Zain
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 26/02/2016
	Ayat Quran: Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).(At-Taubah 9:24) | 
	Surah No Ayat: Al-TawbahNo Surah : 9No Ayat : 24
	I: Jangan Kita dari kalangan orang yang Fasiq (derhaka).
	A: Al-Ghofur - Yang Maha Pengampun
	S: Ingatan Allah pada kita.term : Pengampunan.
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat dosa saya seperti buih dilautan Allah akan ampunkan
	AP3: Saya jelas minta ampun dari Allah. semua kita ialah pendosa.
	AP2: Leganya sebenarnya Allah akan ampunkan kita kiranya kita minta ampun dgnNya.
	AR: Ya Allah! ampunkan aku, terlalu banyak dosa2ku. Astaghfirullah.


