
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 - Ayat sama 
L2 - Sebelum dan Selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Perkataan dengan ayat lain  
L6 - Konsep/Tema dengan surah lain 
L7 - Konsep dengan ayat 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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	Surah  No yat: Surah Muhammad24:24
	IP1: Ingat..Jika tidak mahu dilaknat Allah, jangan melakukan kerosakan di muka bumi walaupun berkuasa melakukannya dan jangan putuskan silaturahim
	SP1: Ingat..Jgn jangan lupa mengamalkan segala ajaran Al Quran yg diketahui
	IP2: Leganya..sekiranya saya sering melakukan kebaikan dan menghubngkan silaturahim
	SP2: Leganya..dengan memahamiAl Quran hidup saya bererti dan saya Allah tidak tulikan telinga dan butakan mata saya
	IP3: Saya jelas untuk melakukan segala kebaikan di muka bumi ini, megajak mengamalkan yang makruf  dan meninggalkan yang mungkar
	SP3:  Saya jelas untuk tadabbur dan tazakur ayat2 Al Quran setiap hari, sekurang-kurangnya 2 ayat
	IR: Ya Allah, Ampunkan daku atas segala kerosakan yang telah ku lakukan dan berikan aku petunjuk ke jalan yang Engkau Redhai 
	SR: Ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut & Maha Mengurniakan, jadikan AL Quran ini sebagai pendampingku. Jadikan aku orang yang benar benar hidup dngan Al Quran
	Nama: Azita Ayu Abdul Halim
	Tarikh: 26/1/2017
	Ayat & Maksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?
	Tadabbur A: L1 Saya sebagai hamba Allah mesti memerhatikan isi Al Quran
	Tadabbur I: L2     Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (22)Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (23)
	Tadabbur S: L2   Sy mesti pentingkan Al Quran dengan membaca , tadabbur & tazakur setiap hari Sy tidak boleh membuat kerosakan di muka bumi Saya tidak boleh memutuskan hubungan kekeluargaan
	AP1: Ingat..Sekiranya saya tidak memerhatikan Al Quran dan memahami pengertiannya, hati ini akn terkunci dari memahami suruhan dan larangan agama
	AP2: Leganya..sy menemui Al Quran dan dengan membaca dan memahaminya, pasti hati ini akan menjadi sihat dan bersih
	AP3: Sy jelas untuk terus menerus mendampingi dan mempertingkatkan diri untuk lebih faham, mengamalkannya dan berkongsi ilmu mengenai AL Quran walaupun saya bukan dari memplajari background ilmu agama
	AR: Ya Allah, Tuhan Yang Memegang Hati2 Manusia, Kau bukakanlah pintu hati ini untuk mencintai Al Quran dan berakhlak seperti yang diajarkan AL Quran


