
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! 

AR IR SR 
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	IP1: Ingat! peringatan kekuasaan Allah di zahirkan dalam banyak surah dan ayat.  saya tidak boleh menafikan dan tidak minta di dorongkan utk sentiasa dekat dengan Allah.
	SP1: Ingat!! Wahyu Allah untuk saya fahami dan beriman dengannya. Saya tidak harus lupa untuk terus berzikir dengan menyebut namanya.
	IP2: Leganya bila banyak petunjuk Allah berikan dalam AQ untuk saya beramal malah saya harus bersyukur mempunyai Allah yang menciptakan segalanya termasuk perbuatan, lisan, fikiran dan hati saya. Saya harus terus meminta di lindungi
	SP2: Leganya bila ada Wahyu Allah sebagai panduan untuk mengabdikan diri selaku hamba dan melaksanakan tugas selaku khalifah. Baru saya tahu indahnya hidup bersyariat.
	IP3: Saya jelas, Allah mampu melakukan apa sahaja kepada setiap apa pun.   Tidak wajar saya menyekutukannya. Saya harus berserah kepada dia 100%
	SP3: Saya jelas bahawa wahyu Allah di turunkan untuk rahmatanlilalamin. bukan untuk saya seorang.. malah utk semua.  AQ merupakan panduan jalan saya di dunia ini.  Perintahnya saya harus akur.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kiranya saya pernah tidak merasa takjub dengan penciptaanmu.  Sungguh aku buta kerana lambat mengerti akan di sebalik setiap kejadian adalah dengan aturanmu.. Maafkan aku ya Allah.. terimalah pengampunanku.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya kerana melihat wahyu selama ini hanya untuk di baca tak mampun menilai dari dalam isi Wahyumu.. Hari ini engkau beri kesempatan untuk setapak memahami wahyumu, berikanlah aku Rahmahmu.. petunjukmu, penawarmu dan peringatan buat diriku yang selalu leka dan lupa.  Ampunkan aku Wahai Allah.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Adakah kamu memerhatikan ,tentang (benih manusia)yang kamu pancarkan.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56: 58
	I: Allah menguatkan hujahnya tentang penciptaan manusia dalam surah Al-haj di mana hanya kepada Allah lah yang patut saya sembah kerana dialah Pencipta segala makhluk dan alam semesta. (al hajj 22:5)
	A: Allah memberitahu manusia bahawa penciptaan manusia itu sendiri adalah dengan kekuasaan Allah. 2.  Kenapa masih tidak percaya akan kekuasaan Allah pada hari pembalasan.3. Di suruh pula berfikir akan kekuasaan Allah, tentang kejadian manusia.
	S: Saya harus akur akan kejadian yang telah Allah sebut di dalam wahyunya bahawa Hari Akhir adalah benar, segala kejadian penciptaan manusia, alam dan makhluk adalah benar dan patutlah saya bertasbih terus dengan sentiasa menyebut nama tuhan saya.
	LS: 5
	LI: 6
	LA: 2
	AP1: Ingat!! Clue demi clue dari Allah dah keluar. Tentang penciptaan manusia, terjadinya hari kiamat dan pembalasan.  Saya tiada alasan menolaknya!!
	AP3: Saya jelas untuk mempercayai bahawa dia Allah sepertinya mudah namun Allah bukan hanya mahu pengakuan lisan namun harus di ikut dengan hati dan amalan.
	AP2: Leganya kerana banyak clue Allah bagi untuk saya mencari jalan yang lurus. Saya harus terus berdoa untuk sentiasa berada di sana.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tersangat sedikit kesyukuran saya kepadamu.  Engkau telah menciptakan aku dengan sebaik baik kejadian, tetapi aku lalai dan leka malah mengambil sambil lewa akan segala penciptaanmu. Bantulah aku menjadi hamba bersyukur dan sentiasa redha dengan setiap sesuatu kejadian.


