
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! AQ di turunkan bukan utk menyusahkan.  Mana mungkin Allah menyusahkan hambanya jika AQ di berikan sebagai manual kehidupan.
	SP1: Ingat!..Bila memohon pertolongan sebutlah nama Allah yang terindah.
	IP2: Leganya bilamana tahu AQ di turunkan bukan untuk menyusahkan.  Saya tak faham kerana saya yang lalai untuk belajar. 
	SP2: Syukur kerana Allah memberi jalan petunjuk untuk memohon pertolongan dengan memanggil nama namanya.
	IP3: Saya jelas bahawa orang-orang kufur akan setiasa berhujah. Jangan buang masa dengan mereka. kerana AQ itu adalah panduan manusia sebenarnya.
	SP3: Saya jelas bahawa utk memohon pertolongan saya kena panggil Allah dengan nama nama yang baik sesuai dengan panggilannya.  Dan saya tidak boleh sewenangnya mengubah kerana ia adalah salah di sisi syarak
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana saya pernah merasakan AQ itu rumit padahal saya tidak pernah berdoa utk memudahkan laluan saya.  Sangat ringan penyerahan diri saya padamu. Terimalah keampunan saya.. perluaskanlah kefahaman saya tentang AQ.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya sering lalai menyebut namamu dalam melakukan sesuatu, sedangkan telah engkau gariskan panduan memohon pertolongan.  Terima kasih hari ini engkau temukan aku dengan kalimah suci mu untuk bertadabbur.. jadikan lah aku hamba dan khalifah yang bersyukur
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik)  maka mohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah ertikan nama-namanya. kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.
	Surah No Ayat: Al-Araf7:180
	I: 1. Allah memberitahu bahawa AQ di turunkan bukan untuk menyusahkan.2. Orang Kufur akan sentiasa akan mahu berhujah.3. Allah mempunyai nama2 yang indah dan Allah menyeru agar kita memanggil nama nya untuk memohon pertolongan.
	A: 1.Allah memberitahu untuk bermohon padanya dengan menyebut nama-nama yang mulia.2. Jangan hiraukan dengan orang yang menambah atau menyebut dengan nama yang tidak sesuai untuk Allah.3. Tema surah ini berkisah untuk menjadi golongan syurga dan bukan golongan atas pagar.4. Allah mengajak kita berfikir dalam ayat ini (180-190)5. Allah mempunyai 99 nama yang terbaik makan bermohon padanya dengan nama-nama ini.
	S: 1.  Dengan memohon pada Allah dan menyebut nama namanya merupakan satu jalan terbaik.2. Surah Taha:8 menguatkan lagi perintah ini 3. Nama Allah hanya di sepakati oleh Ulamak seperti yang tertera di dalam Al-quran dan tidak boleh di ubah atau di karang yang melanggar syara'.(Tafsir Al-azhar)4. Allah telah memberi peringatan dalam ayat sebelumnya (7:1790 akan sengsaralah orang yang tidak mengunakan hati, mata dan telinga5. Maka Allah menyampaikan kepada orang beriman untuk mendekatinya melalui Asmaul Husna.
	LS: 7
	LI: 5
	LA: 4
	AP1: Ingat!  Allah melarang untuk kita menjadi orang di atas pagar dan mengajak kita berfikir untuk memahami AQ ini.  Maka mohonlah kepada dia dengan menyebut namanya seperti yang tercatat dalam AQ.
	AP3: Saya jelas bahawa untuk membuat keputusan saya perlu berada di tempat yang betul bukan di atas pagar.  Saya harus bermohon dengan panggilan nama nama yang terbaik untuk terus berada di tempat yang betul
	AP2: Leganya bila Allah telah memberi petunjuk kepada saya bahawa untuk tidak berada di golongan atas pagar kerana orang ini akan rugi.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana selama ini mengunakan nama "Insya Allah" sebagai jalan tengah (atas pagar) untuk membuat keputusan.. Saya bertaubat dengan namamu Ya Tawwab, ampunkanlah dosa saya.  Tunjukkan saya jalan yang lurus


