
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 - Ayat sama 
L2 - Sebelum dan Selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Perkataan dengan ayat lain  
L6 - Konsep/Tema dengan surah lain 
L7 - Konsep dengan ayat 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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	Surah  No yat: Al Maidah5:55
	IP1: Ingat..fahami & ikutilah jalan2 org yg beriman dengan ikhlas serta tunduk & patuhlah kpd Allah
	SP1: Ingat..Baca , fahamii Al Quran untuk dekat kpd Allah . Ingat..carilah ilmu untuk lebih jelas dan kongsikan ilmu2 itu dgn keluarga & rakan2
	IP2: Leganya saya..sya telah diajar solat dan disuruh mengeluarkan zakat oleh ibu & ayah saya
	SP2: leganya..sekiranya sya tunduk patuh kpd Allah, saya digolongkan kedalam golongan org2 yang beriman yang dijanjikan syurga di akhirat nanti
	IP3: Jelaslah..bahawa saya mesti meningkatkan usaha saya untuk kusyu' dalam solat dan membersihkan hati supaya ikhlas & tunduk patuh kps Allah
	SP3: Jelaslah lifestyle yg diredhai adalah utk solat dengan sebenar solat, mengeluarkan zakat & tunduk patuh kpd Allah. Jelaslah sya perlu mencari kemanisan dlm setiap ibadah saya
	IR: Ya Allah, Ya Quddus Ya Salam..jadikan aku org yang tunduk patuh atas segala perintahMu & perintah RasulMU
	SR: Ya Allah, Ya Ghaffar..berikan aku ilmu yang bermanfaat & bantulah aku untuk segera tunduk patuh akan suruhanMU.
	Nama: Azita Ayu
	Tarikh: 2/2/17
	Ayat & Maksud: Sesungguhnya penolongmu hanyalah ALLAH, RAsulnya dan org2 yg beriman, yg melaksanakan solat dan menunaikan zakat, sambil tunduk kpd Allah
	Tadabbur A: L1SY yakin hanya ALLAH, RAsul & org2 yg beriman adalah enolong saya
	Tadabbur I: L1Org beriman adalah mereka yg mendirikan solat & menunaikan zakat sambil tunduk kpd Allah
	Tadabbur S: L1Saya mesti tahu apakah perintah Allah & laranganNYa  serta sunnah RasulNya supaya saya boleh tunduk patuh kepd perintahNYA
	AP1: Ingat, kembalilah kpd Allah, Rasul & org2 beriman sekiramya saya perlukan pertolongan
	AP2: Leganya  saya, Allah memberitahu siapakah penolong2 sya di kala kesusahan
	AP3: Jelaslah, sya perlu mendampingi orang2 beriman dan tidak memerlukan org2 yg ingkar sbg teman
	AR: Ya Allah, Ya Karim..ampuni saya, pertemukan saya & ahli keluraga saya dengan org2 yang beriman. Jodohkan anak2 saya dgn jorg2 yg soleh & solehah yg beriman


