
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 Janganlah berbuat kerosakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan syirik, maksiat dan kerusakan lainnya.
	SP1: Ingat tiada tuhan yang perlu saya sembah kecuali Allah
	IP2: Leganya kehebatan dan rahmat Allah SWT yang tidak sesekali membiarkan manusia hidup dalam keadaan serba kekurangan dan kedaifan.
	SP2: Leganya sy semua pergerakkan di alam ini saya boleh fikir Allah ada 
	IP3: Saya jelas untuk Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendah diri dan secara diam-diam; sungguh Allah tidak menyukai golongan yang melanggar ketentuan.
	SP3: Saya jelas untuk dampingi org2 yg baik akhlak supaya saya dapat ingat pada Allah
	IR: Ya Allah, tolong aku untuk dapat mensyukuri nikmat yang sudah Kau anughrahkan kepadaku dan kedua ibubapaku. Tolong aku supaya dapat beramal shalih yang Engkau redhai. 
	SR: Ya Allah bantu laa aku untuk mengingatiMu. Aku tak mampu tanpa bantuan dariMu.
	Nama: Zul Fadhlina Binti Mohd Zain
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 09/03/2017
	Ayat Quran: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya.
	Surah No Ayat: Al A'rafNo Surah : 7No Ayat : 56
	I: Jangan sekali kali kita berbuat kerosakan di atas bumi Allah ini.
	A: Al-Wakil - Yang Maha Penjamin/PemeliharaAllah bukakan pintu rezeki
	S: Cuba renungkan alam & sejarah.SIAPAKAH tuhan semesta alam & Bagaimana bermohon kepadaNya?
	LS: 
	LI: 
	LA: 
	AP1: Ingat Ini rezeki yang hanya Allah berikan kepada orang beriman.
	AP3: Saya jelas untuk Berzikir dan selalu ingat Allah
	AP2: Leganya Banyak ingat Allah membuat hati tenang dan kehidupan terasa lapang. 
	AR: Ya Allah jadikan aku orang-orang beriman dan hatiku  menjadi tenteram dengan mengingat Allah supaya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram & dibuka pintu rezekiku


