
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..Sampaikan kepada yg belum mengetahui bahawa Allah itu Maha Berkuasa, dan Menguasai Seluruh Kerajaan, Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Pengamoun, Maha Halus, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha Melihat, Maha Pengasih, KepadaNya kita kan kembali
	SP1: Ingat..Manusia amat perlukan air. Air adalah sumber kehidupan. Sekiranya air tiada, manusia , binatang, tumbuhan tidak akan hidup.  Berfikirlah secara terbuka, bahawasanya manusia tidak akan dpat menyediakan air tanpa pertolongan Allah, sekiranya Allah berkeputusan tidak lagi memberi air, maka akan berakhirlah kehidupan. Allah Maha Pengasih
	IP2: Leganya..Saya bercita2 untuk berdakwah walaupun saya tidak mempunyai background agama yang kukuh
	SP2: Leganya..saya masih diberi nikmat air dlm kehidupan saya. Masih belum terputus air yang Maha Pengasih berikan kpd saya. Syukur Alhamdulillah
	IP3: Saya jelas utk memahami sifat2 Allah melalui AsmaNya agar saya lebih dekat kepadaNya & agar saya mendapat keredhaanNya
	SP3: Sy jelas untuk fahami, Allah itu Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Saya mesti beriman dan bertawakkal kepadaNya.
	IR: Wahai Allah, Yang Maha Bijaksana..Jadikan saya & anak2 saya serta keturunan saya dari golongan hambaMu yang menjalankan dakwah dengan ikhlas dan penuh hikmah
	SR: Ya ALLah, Yang Maha Pengasih, Lindungi saya dari azab api nerakaMu, & masukkan aku ke dalam syurgaMu yg penuh dgn kenikmatan. 
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 15/2/17
	Ayat Quran: Atau sudah merasa amankah kamu, bahawa Dia yg dilangit tidak akan mengirimkan badai yg berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat) mendustakan peringatanKu
	Surah No Ayat: Al Mulk: 1767:17
	I: Tema Surah: Kenali apa yg kamu dakwahkanSaya fahami bahawa Allah berkuasa ke atas perkara2 yg kecil kepada perkara2 yang besar. Semuanya dikawal oleh Allah. Sy perlu menyampaikan kepada anak2, masyarakat sifat2 Allah dari surah ini
	A: (67:1- Maha Suci Allah, yg menguasai segala kerajaan, Dan Dia MahaKuasa atas segala sesuatu)Allah memberitahu saya bahawa Dia lah yg menguasai segala kerajaan,  saya tidak patut merasa aman sekiranya saya mendustakan dan mengingkari peringatanNya
	S: (67:30 - Katakanlah Muhammad, " Terangkan kpdku, jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapa yang akan memberi kamu air yang mengalir?"Allah menyatakan kekuasaanNya dgn bertanyakan tentang sumber air
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 5
	AP1: Ingat..Allah yg paling berkuasa, Dia yang menghidupkan & mematikan, Dia yang mencipta langit dgn 7 lapisan, jangan ingkar perintah & laranganNya. Bila2 masa Dia boleh menurunkan musibah ke atas saya jika saya ingkar
	AP3: Sy jelas untuk patuh tunduk atas segala perintahNya. Sy jelas kena fahami segala perintahNya
	AP2: Leganya .. Allah yang mempunyai Asma al Husna yg bersifat dengan segala kebaikan yg menguasai alam. Dia Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Mengetahui
	AR: Ya Allah, jadikan daku, suami & keturunanku dari golongan yang patuh-sepatuh patuhnya dengan suruhanMU


