
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..jika mahu kehidupan yang bermanfaat, berimanlah kepada Allah.Jika mahu kesenangan di dunia, berimanlah kepada Allah. Jika tidak beriman, saya akan rugi dan mendapat kesusahan di dunia lagi
	SP1: INgat..bacalah Al Quran selama mana di beri nafas, kerana Al Quran ini adalah kitab yang penuh hikmah. Tidak kira sesebok manapun hari saya.
	IP2: Leganya..dengan beriman, saya akan hidup dengan penuh manfaat dan akan mendapat kesenangan di dunia.
	SP2: Leganya.. Al Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah yang di dalamnya ada petunjuk, penawar, pelajaran dan peringatan kepada saya.
	IP3: Saya jelas utk menambah dan mempraktikan apa yang saya pelajari dari Al Quran & Hadis bagi membuktikan keimanan saya kepada Allah 
	SP3: Saya jelas untuk terokai, pelajari dan berkongsi ilmu AL Quran (secara berhikmah) yang telah sampai kepada Ahli Keluarga, rakan2 Islam & bukan Islam.
	IR: Ya Allah, Ya Fattah..bukakan lah jalan untuk saya & kerabat saya utk terus beriman dgn sebenar2 iman sehingga ke akhir hayat kami.
	SR: Ya Allah, Tuhan yang menurunkan AL QURAN yg penuh dengan hikmah, Ampunkan saya & kedua ibibapa saya, jadikan saya org yang fahami & mengamalkan ajaran Al Quran.
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 6/3/2017
	Ayat Quran: 10:31. Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab: “Allah”. Maka katakanlah: “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?”
	Surah No Ayat: Surah Yunus: 3110:31
	I: Tema: Beriman dgn Qada & Qadar-kaum Nabi Yunus berimanAyat 98:Maka mengapa tidak ada (penduduk ) suatu negeri pun yg beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Ynus? ketika mereka  (Kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan drpd mereka azab yang menginakan dlm kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kpd mereka sehingga waktu tertentu.T:Kaum Nabi Yunus telah bertaubat & beriman kpd Allah. Mereka menjadi org bertaqwa yang mana dgn taqwa itu Allah telah hilangkan drpd mereka azab yang menghinakan dlm kehidupan dunia dan Allah berikan mereka kesenangan sehingga waktu yg tertentu
	A: 10:32-33 Maka itulah Allah, TuhanMu yang sebenarnya, maka tiadalah setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka kenapa kamu berpaling dari kebenaran? Demikian telah tetap hukuman TuhanMu terhadap org2 yg fasik kerana sesungguhnya mereka tidak beriman.T:Allah menyuruh Nabi Muhammad utk bertanya kpd org musyrik: siapa yg turunkan air hujan, siapa yg mencipta pendengaran & penglihatan, siapa yg menghidupkan dan mematikan, siapa yg mentadbir alam. Mereka mengakui Allah. Allah bertanya lagi kenapa mereka tetap tidak bertaqwa?Allah bertanya lagi, kerana berpaling dari kebenaran dan menyembah sesuatu selain dari Allah setelah menjawap Allah kepada soalan2 di atas.Ini adalah kerana Allah telah menetapkan hukumanNya kpd org2 musyrik dan fasik itu, hingga mereka tidak beriman dan akan tetap dalam keadaan syirik dan kafir.
	S: 10:1-2 Alif Laam Raa. Inilah ayat Al Quran yg penuh hikmah
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat ..Allah yg menciptakan dan menguruskan segala2nya. Dia yang menetapkan hukumanNya dan saya akan mengalami hukumanNya di dunia ini lagi ( yakni berada dlm keadaan x beriman)
	AP3: Saya jelas untuk tidak tersasar dari beriman dengan sebenar2 iman. Saya mesti sentiasa tawaduk & meminta agar diberi petunjuk antara yg benar & salah.
	AP2: Leganya..Allah memberi saya persekitaran yang boleh memahamkan saya & mendalamkan saya tentang kebesaraNya. 
	AR: Ya Allah , Tuhan yang mengatur segala2nya. Aturkan hidup saya agar saya berada & sentiasa berada di dalam keredhaanMu


