
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! Puasa ni untuk taqwa tau. Bukan sekadar untuk dapat pahala atau memenuhi kebajikan tanpa diselami keinginan meraih taqwa.
	SP1: Ingat!Saya kena ikut wahyu Tuhan dengan serius menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan saya.
	IP2: Leganya, Allah Yang Maha Penyayang mahukan taqwa dalam diri saya lalu mengajar saya tentang latihan ibadah puasa.
	SP2: Leganya, saya tahu Allah tak tinggalkan saya menjalani kehidupan di bumi ini tanpa petunjuk
	IP3: Saya jelas untuk berpuasa penuh iman, dengan tadabbur tazakkur Quran mengenainya, sehingga puasa saya benar-benar menatijahkan taqwa.
	SP3: Saya jelas untuk melakukan ibadah puasa sebaiknya berbekalkan ruh Al-Quran sehinga Al-Quran benar-benar menjadi huda, bayyinat dan furqan.
	IR: Ya Roqib, Ya Rahman, bantu aku untuk mendidik jiwa taqwa melalui tarbiyyah puasa ini.
	SR: Ya Allah, bantu aku untuk memahami dan menghayati Al-Quran sehingga aku mampu menjadikannya cara hidup.
	Nama: Ayat Ibrahim
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 12 Jun 2017
	Ayat Quran: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.
	Surah No Ayat: Al-Baqarah,   2 : 183 
	I: Sebagai hamba, saya tahu bahawa Allah mewajibkan orang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum ini agar saya bertaqwa.
	A: Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku berada dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Hendaklah mereka memnuhi (perintah)Ku dan beriman kepadaKu agar mereka memperoleh petunjuk. 2 : 186

Saya yakin, puasa diwajibkan ke atas orang-orang beriman agar bertaqwa. Saya yakin Allah dekat dan memakbulkan permohonan saya dan saya hendaklah memenuhi perintahNya dan beriman kepadaNya.
	S: Bulan Ramadhan adalah (bulan) ang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia danpenjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai furqan. 2 : 185

Cara hidup saya adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bayyinat dan furqan. Cara hidup saya adalah berpuasa pada bulan Ramadhan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran
	LS: 2
	LI: 1
	LA: 2
	AP1: Ingat! Jangan puasa tanpa ada tujuan meraih taqwa. Jangan tahu berdoa je tapi enggan penuhi perintahNya dan meluruskan iman kepadaNya.
	AP3: Saya jelas untuk berpuasa penuh kualiti kerana bercita-cita mendapatkan taqwa. Saya jelas untuk taat dan beriman kepadaNya kerana saya mahu doa saya termakbul.
	AP2: Leganya, Allah mengajarku kaedah / proses meraih taqwa dan menjamin termakbulnya permohonan doaku. 
	AR: Ya Rahman, jadikanlah aku hamba yang bertaqwa dan beroleh petunjuk dengan selalu mengikuti perintahMu dan beriman kepadaMu.


