
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, saya perlu jadikan tuhan saya hanya Allah yang satu
	SP1: Ingat, saya mesti cepat-cepat menjadikan Tuhan Allah itu satu. Jgn bertangguh kerana saya tak tahu bilakah sampai tempoh saya itu. Bila sampai tempoh itu, ia tak kan dapat ikemudiankan
	IP2: Leganya, saya jadikan tuhan saya hanya Allah yang satu
	SP2: Leganya, jika saya segera jadikan Allah Tuhan yang Esa
	IP3: Saya semakin jelas untuk menjadikan Rob, saya, hanya Allah. Bukan yang lainnya. Saya tak mahu ikut nafsu, bisikan syaitan, kata orang tak nak jadikan mereka sbgai rob saya, tapi Rob saya hanya Allah yang Esa
	SP3: Saya semakin jelas, untuk tidak menunggu tempoh yang tak akan dapat dikemudiankan, baru saya nak jadikan Allah Tuhan yang Satu
	IR: ya Allah, Engkau Robku, tiada Robb selainMu, jadikan aku hamba yang selalu menyembah, mengharap, meminta, mentaati, hanya kepadaMu. Jadikan aku hamba yang sebenar-benar mengaku bahawa diriMu Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau.
	SR: ya Allah, bantulah daku untuk segera, sentiasa, jelas menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang Satu, hanya Engkau. Tiada yang lainnya.
	Nama: Bani Adam
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 6/3/2017
	Ayat Quran: Dan Allah berfirman: "Janganlah kamu bertuhankan dua tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu; maka kepada Akulah sahaja hendaknya kamu gerun gementar.
	Surah No Ayat: An-nahl, 16:51
	I: Saya perlu berusaha menjadikan tuhan saya hanya satu, ialah Allah, tiada dua.
	A: Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah; kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadaNyalah kamu meraung meminta pertolongan (16:53)Tuhan hanya Allah yang satu, tiada dua tuhan. Allah yang memberi nikmat dan Allah juga tempat aku mohon pertolongan ketika aku kesusahan
	S: Dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah Ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak; akan tetapi Ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu; kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaatpun dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan (16:61)Cara hidup saya ialah, mesti bertuhankan Tuhan yang satu kerna Allah masih lagi memberi tempoh masa kepada saya, jagan sampai sampai tempoh, sudah tiada masa untuk dikemudiankan.
	LS: 2
	LI: 1
	LA: 2
	AP1: Ingat, jangan meminta pada orang lain ketika nak pertolongan dan kesusahan. Minta pada Allah dahulu
	AP3: Sya jelas untuk meminta pada Allah dahulu, ketika susah dan nak minta tolong. Bukan berharap pada diri saya, pada orang lain, tapi berharap pada Allah dahulu. (SOA)
	AP2: Leganya, kerana saya ada Allah tempat untuk saya minta pertolongan, so lepasni saya akan terus direct minta pada Allah
	AR: Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan hambaMu yang komited, memohon pertolongan, dan dalam kesusahan, hanya berharap padaMu dahulu, bukan meminta tolong pada yang lain.


