
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!! saya kena selalu bertasbih menyebut nama Allah selaku seorang hamba dan keyakinan saya tiada berbelah bagi akan kitab ini.
	SP1: Ingat!!.. Allah juga berkata dalam firmannya akan ada mereka yang tidak beriman.  Semoga Allah menjaga saya akan hal ini.
	IP2: Leganya saya kerana hari ini saya tahu bahawa kitab yang saya akui beriman dengan nya adalah sebenar benar kitab yang tiada tandingannya kerana jika Allah bersumpah atas masa dan tempat turunnya AQ maka siapalah saya yang ingin mendustakan.
	SP2: Leganya, kerana telah tercatat dalam AQ akan ada golongan yang tidak mahu beriman, dan saya harus bermohon utk terus di lindungi dari golongan tersebut.
	IP3: Saya jelas untuk menjadi hamba yang baik saya harus bertasbih menyebut namanya dan saya harus yakin akan kebenaran AQ
	SP3: Saya jelas akan ada golongan yang engkar. saya mesti minta di lindungi dari tergolong golongan ini.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana lama dah tahu AQ itu benar, tetapi amat sedikit kefahaman saya tentannya. Berilah saya kefahaman ttg Al Quran supaya menjadi panduan hidup saya.  Wahai Ar-Rahman Ar-Rahim.. berilah saya nikmat ini.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya selama ini yang lalai dan leka, jangan golongkan saya dari golongan mereka yang engkar kepadamu Ya ALlah, kasihani saya, keluarga dan sahabat saya. Kami tidak tahu.. berilah kami taufiq mu Agar kami lebih dekat dengan mu.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Lalu aku bersumpah demi segala tempat dan masa turunya Al-Quran
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:75
	I: Allah mengkehendaki saya bertasbih dengan namanya yang maha Besar (Allahuakhbar) dan selagi masih hidup harus beryakinan besar akan Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar.
	A: 1. Allah memberitahu bertasbihlah dengan menyebut namanya yang maha besar.2. Malah Allah bersumpah atas ini dengan sebesar-besar sumpah akan turunnya Al-Quran
	S: Dalam ayat Ar-Ra'd:1 juga menerangkan bahawa kitab ini (Al-Quran) adalah benar akan tetapi akan ada mereka yang tidak mahu beriman.
	LS: 6
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat! Jangan main-main dengan Ayat Al-quran kerana apa terkandung di dalamnya adalah panduan hidup buat manusia dan jin.  Dan ini adalah benar.
	AP3: Saya jelas, utk menjadi hamba yang taat salah satu cara adalah bertasbih memujinya yang maha besar dan saya jelas akan AQ itu benar dan sebgai panduan hidup saya.
	AP2: Leganya hari ini tahu istilah Tasbih itu besar maknanya buat seorang hamba dan itu adalah tanda syukur saya selaku seorang hamba kepada penciptanya yang maha besar lagi Agung. Malah di berikan AQ sebagai panduan hidup.
	AR: Ya Allah, ampuni saya yang sering lalai dalam menyebut namamu.. sedangkan aku sering sekali ingin mengamalkannya. Jadikanlah akau seorang hamba yang sentiasa berzikir menyebut namamu, wahai ALLAH pemilik asmaul husna.  Izinkalah saya selalu berzikir dengan menyebut namamu.


