
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 ..Allah telah menciptakan manusia, jin, mentadbir alam dan segala sesuatu yang berlaku dengan penuh hikmah. Saya mesti Ingatl nikmat2 yg Allah berikan kpd saya kerana sifat rahmatNya. Segala sesuatu di muka bumi ini akan binasa kecuali Zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemulian. Setiap makhluk memerlukan pertolongan drpdNya sedangkan Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari hambaNya. Setiap masa Allah di dlm jkesibukan urusanNya, mencipta, menghidup, mematikan, memerlihara, memberi rezeki, mendengar doa, mengampuni dosa dan segala2nya , kerana Dia Tuhan sekalian alam. 
	SP1: Ingat.. Allah Al Qudus, Maha Suci dari segala kekurangan, DIa memiliki kesucian yang mutlak, suci KeagunganNya, Suci KeputusanNya.Ingat, Allah Al Jabbar..Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Tinggi, Maha berkehendak & kehendakNya tidak diingkari.Ingat , Allah Al Majid, Yang Maha Mulia..setiap ciptaanNya tidak sia2. KehendakNya sentiasa menganduni hikmah
	IP2: Leganya..Allah sentiasa memberi nikmat kepada saya, walaupun sy tidak memintanya.
	SP2: Leganya..saya akan kembali kepada Allah yang mempunyai sifat2 yang suci, agung & mulia. Ada harapan untuk saya agar saya ini tidak disia2kanNya
	IP3: Saya jelas untuk sentiasa mencari kemanisan hidup bertauhidkan Allah. Saya mesti berusaha untuk mencapainya.
	SP3: Saya jelas utk beriman  dengan sifat2 Allah.
	IR: Ya Allah, Ya Rahman..hamba bersyukur atas segala nikmat yang dikau berikan. Bantulah hambaMu ini utk sentiasa berasa syukur yang teramat sangat di dalam setiap detik hidup waktu walau apapun ketentuanMu. 
	SR: Ya Allah, Ya Quddus, Ya Jabbar, Ya Majid..Ampunkan dosa2 hambaMu ini, masukkan saya ke dalam golongan org2 yang mukmin.
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 7/3/17
	Ayat Quran: Tuhan Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatNya
	Surah No Ayat: Ar RAhman:155:1
	I: Tema: Kenali Tuhanmu & nikmat daripadaNya
	A: Allah adalah Tuhan yang melimpah ruah rahmatNya.Dari ayat 2-13, antara rahmatNya:Allah mengajarkan Al Quran , menciptakan manusia, membolehkan manusia bertutur & menerima kenyataan, Menguruskan matahari & bulan agar beredar mengikut peraturan, ditinggikan langit, serta mengadakan undang2 dan peraturan. Allah juga menjadikan bumi rata untuk kegunaan manusia dan makhluk lain. Terdapat di bumi berbagai jenis buahan , biji bijian
	S: 55:78 Maha suci Tuhanmu, pemilik Keagungan dan kemuliaan.T:Allah Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat.. semua kurnian di dalam dunia ini adalah disebabkan rahmat Allah. Ingat.. Allah itu Maha Pemurah, minta lah kepadaNya segala kemahuan yang ada. Jangan meminta selain daripadaNya.
	AP3: Saya jelas untuk sentiasa insaf dan sedar diri atas segala nikmat yg Allah berikan. Semuanya milik Allah, saya tidak memiliki apa2, saya tidak memiliki apa2, saya tidak memiliki apa2..
	AP2: Leganya..AL Quran adalah undang2 & peraturan Allah  penuh hikmah, yang melimpah ruah rahmatnya
	AR: Ya Allah, saya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kpd saya. Berikan saya rasa nikmat hidup bertauhid, menghambakan diri kepadaMu.


