
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! Walaupun kepayahan dialami,percaya Allah akan membantu.
	SP1: Ingat Apa yang berlaku adalahujian, Jangan bersedih.
	IP2: Leganya saya sedar bahawapertolongan Allah sebaik2Nya.
	SP2: Leganya saya faham Allah tidakmenjadikan sesuatu tanpa sia2.
	IP3: Saya jelas untuk memintapertolongan dari Allah.
	SP3: Saya jelas tentera dari Allah banyak,Allah membantu dari sudut yangtidak disangka2.
	IR: Ya Allah! Aku tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuanku, Engkau bantulah akuuntuk selesaikan masalah yang aku alami.
	SR: Ya Allah! Engkau keluarkanlah akudalam kegelapan yang aku tidaknampak nikmatMu.
	Nama: Zul Fadhlina Binti Mohd Zain 
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 26/02/2016
	Ayat Quran: Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua,ketika ia berkata kepada sahabatnya: "Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita". Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagiMaha Bijaksana.
	Surah No Ayat: Al-TawbahNo Surah : 9No Ayat : 40
	I: Pertolongan Allah itu tiada batasan. 
	A: Al- Jabbar - Allah Maha Perkasa ,Al-Hakim - Allah Maha balasan.
	S: Jangan sedih, Allah ada
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat! Allah akan membantu sayadalam kesusahan kerana pertolonganAllah tanpa disangka2.
	AP3: Saya jelas walaupun dalam kesukaran yang jelas, Saya mesti berdoa,berusaha & bertawakal dgnNya.
	AP2: Leganya walaupun saya dalamkesusahan, Allah akan membukahati2 maklukNya utk membantu.
	AR: Ya Allah! Engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana, bantulah aku dalamkesukaran membuat keputusan.


