
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!!  Bertadabbur dengan Alam juga merupakan satu kebesaran Allah yang perlu saya terokai untuk melihat bertapa agungnya dan besarnya kuasa Allah.  Saya kena taat dan buat ketika saya masih hidup
	SP1: Ingat!! saya kena faham akan bahasa signal alam yang menghantar mesej Allah.  
	IP2: leganya kerana hari ini saya boleh bertadabbur dengan ilmu yang saya pelajari.  Smoga Allah permudahkan untuk saya faham akan bahasa Alam
	SP2: Leganya bila tahu akan ada banyak petunjuk di sekeliling saya.  semoga saya laluinya dengan sabar dan tenang.
	IP3: Saya jelas, setiap kejadian ini adalah dengan susunan Allah.. waima cara saya bertadabbur sekalipun apa yang di rasakan adalah ketika keadaan saya saat ini... ini bermakna tadabbur bila di lain masa.. lain pula pengertianya
	SP3: Saya jelas setiap kejadian adalah dengan kehendak Allah, menguji hambanya di tahap kesabaran, dan penyerahan kita kepada Allah.  
	IR: Ya Allah, banyak sekali nikmat engkau berikan kepada saya... ampunkan saya jika saya masih tidak bersyukur akan nikmatmu. Izinkan saya utk menikmati nikmatyang engkau berikan dengan rasa kesdaran dlm diri bahawa aku ini hamba mu. Terimalah taubatku.
	SR: YaAllah ampunkan saya kerana masih tak faham dengan kejadian dikiri kanan dan peristiwa yang berlaku setiap hari. Saya nampak seperti biasa.. kerana saya buta ya Allah... ampunkan saya ya Rabb. Jadikan saya hamba yang rasa nikmat AQ dan melihatmu disebalik setiap kejadian.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Kamukah menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkannya?
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:72
	I: Allah menekankan agar saya bertadabbur dengan Alam dan mengambil pengajaran atas setiap kejadian.Perlaksanaan ini harus di lakukan ketika saya masih hidup.
	A: 1.  Sekali lagi Allah menekankan akan kejadian yang ada di sekeliling kita dan menyuruh kita memikirkan penciptaaannya.2. Allah memberitahu dalam ayat ini sbgai peringatan dan api adalah bahan berguna ketika bermusafir.
	S: 1. Memberi mesej yang jelas bahawa akan tiba hari qiamat dimana bumi digoncangkan sedahsyatnya. 2.Allah memerintah untuk kita mengambil perkara terjadi di sekeliling kita sebagai petunjuk akan kekuasaannya.3. Berzikirlah dengan menyembut nama Mulianya untuk mendapatkan keRedhaan Allah.
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat! ketika bermusafir api itu bahan yang penting di bawa bekalan. Api bermaksud di zaman ini boleh sahaja dari Lampu picit, heater, dapur eletrik dsbnya. saya nampak jelas akan teguran ini.  Saya  harus jaga makanan saya.
	AP3: Saya jelas, untuk travel saya perlu ada equipment yang lengkap utk bermusafir. 
	AP2: Leganya kerana hari ini tidak perlu berjalan sesukar zaman dahulu. namun saya perlu bersedia untuk membenarkan kalimah Allah untuk menjaga tertib saya ketika bermusafir
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana adakala merasakan macam terer jer buat tadabbur... tapi saya jadi terkesima pula dengan ayat ini. Benarlah tazakkur sangat customised dgn diri pada ketika dan saat tersebut. Semoga Allah merahmati hidup saya dan memberi saya faham akan AQ


