
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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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat! Hanya orang berfikir akan nampak akan kebesaran Allah.  Perumpamaan itu jelas bagi orang yang berfikir.
	SP1: Ingat! Umat terdahulu dah lalui dan semuanya utk saya ambil iktibar akan setiap kejadian.  Saya tak mahu di gelar orang Musyrik
	IP2: Leganya kerana saya tahu hari ini hanya orang yang berfikir akan nampak kebesaran Allah.  Saya akan jadi ahli fikir yang Allah suka.
	SP2: Leganya kerana umat terdahulu dah tunjuk apa yang terjadi.. dan lebih lega lagi sebab Allah beri petunjuk supaya tidak tergolong seperti mereka. 
	IP3: Saya jelas kerana rupanya orang yang berfikir sahaja akan nampak kebesaran Allah.  TQ Allah beri petunjuk ini kepada saya.
	SP3: Saya jelas, bahawa saya tidak boleh menolak atau menafikan tentang penciptaan di sekeliling saya. Saya kena ambil ikhtibar, petunjuk dan kena nampak akan kebesaran Allah
	IR: Ya Allah, maafkan saya kerana tidak mengambil iktibar di sebalik kejadian di sekeliling saya,  Jadikanlah saya orang yang cerdik dan berfikir untuk melihat lebih banyak lagi kebesaran mu. Dan Tempatkanlah saya dan keluarga serta muslimin muslimat di dalam Syurga dengan Rahmah mu.
	SR: Ya Allah, aku tidak mahu tergolong dari orang orang yang musyrik,  Bantulah aku menjadi orang yang berfikir dan nampak akan kebesaran kuasa mu supaya aku menjadi lebih patuh dan tunduk kepadamu.. 
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Kamukah menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:64
	I: Allah memberi satu lagi bentuk kejadian(perumpamaan) dalam hal menghidupkan dan mati seperti tumbuh-tumbuhan agar kita menjadi kaum yang berfikir.(Al-anam 6:96)
	A: 1.  Allah menyuruh saya memerhatikan segala bentuk kejadian termasuk tumbuh tumbuhan.2.Adakah kuasa seorang manusia utk menumbuhkan tumbuh tumbuhan.3. Allah juga memberitahu dia berkuasa utk melakukan sesuatu hingga kita merasa hairan.
	S: Umat terdahulu pernah engkar dan menidakkan dalam penciptaan Allah terhadap kejadian penciptaan tumbuh tumbuhan.Begitu mudah manusia menolaknya dan mereka inidi gelar orang yang musyrik (An-Naml 27:60)
	LS: 6
	LI: 7
	LA: 2
	AP1: Ingat, Allah beri setiap kejadian di sekeliling kita untuk kita mengambil pengajaran kepada setiap kejadian.  Maka Allah lah sebaik baik pencipta dan kepadanyalah sepatutnya kita sembah.
	AP3: Saya Jelas untuk melihat kebesaran Allah tak perlu mengkaji dalam dalam.. di kiri kanan saya sahaja banyak pentunjuk kebesaran akan Allah.
	AP2: Leganya bila Allah beri petunjuk melalui kejadian di sekeliling utk kita belajar mengenali Allah
	AR: Ya Allah, maafkan saya sebab buta yang lama dalam mencari Redhamu. Aku berterima kasih kerana Engkau memilih aku untuk mecarimu.  Janganlah engkau cabut nikmat ini setelah engkau berikan nikmat yang sedikit ini... Bantulah aku YaRabb.


