
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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Nama Tarikh 

Ayat Quran Surah : No Ayat 
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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat..gunakan pena, cari ilmu, buat perancangan , fikirkan sumbangan sebagai jariah sebelum terlambat. Ingat..jangan berlengah 
	SP1: Ingat.. Allah memberitahu bahawa, ilmu dan peringatan ada didalam Al Quran. Ingat..rsaya mesti rujuk kpd Al Quran di dalam kehidupan saya seharian
	IP2: Leganya..Allah Yang Maha Berilmu, ajarkan saya untuk menggunakan pena.
	SP2: Leganya.. Al Quran adalah manual yang saya boleh gunakan jika saya tersasar, terlupa , tak tahu ...
	IP3: Saya jelas untuk gunakan pemberian 'pena' dari Allah Yang Maha Tinggi dengan sebaik baiknya. Saya tidak boleh menulis perkataan yg sia sia
	SP3: Saya jelas untuk berinteaksi dengan Al Quran setiap hari. Saya mesti jadikan ianya sebagai agenda penting dalam hidup saya bukan sekadar dibuka sekiranya ada masa
	IR: Ya Allah, Tuhan Yang Mengajarkan segala sesuatu, ajarkan saya untuk menulis dan berdakwah menggunakan segala jenis pena yang ada.
	SR: Ya Allah, Ya Ghaffar Ya Affuw.. AMpunkan saya, maafkan saya kerana kelalaian saya . Jadikan saya & keturunan ini org yg diberi ilmu utk faham dan amalkan Al Quran
	Nama: Azita Ayu
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 13/3/2017
	Ayat Quran: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yg lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan DIalah jua yang lebih mengetahui akn org2 yang mendapat petunjuk
	Surah No Ayat: AL Qalam:768:7
	I: Nama Surah: PenaPena adalah alat untuk menulis yang di sebut dalam Al Quran. Dengan pena, seseorang boleh membuat kebaikan atau keburukan. Pena yg di gunakan boleh di jadikan alat untuk berdakwah atau sebaliknya menjadi alat sebagai firnah agama dsbg
	A: Allah maha MengetahuiDia mengetahui segala2nya, termasuk samada seseorang itu AKAN sesat atau mendapat petunjuk
	S: Penutup surah68: 52 - Padahal Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya
	LS: 5
	LI: 3
	LA: 1
	AP1: Ingat..Allah Maha Mengetahui , past, present atau future. Maka jaga langkah setiap saat , agar termasuk ke dalam golongan yg beriman. 
	AP3: Saya jelas utk beriman dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui ini. Sya tidak boleh berburuk sangka terhadap takdir saya kerana apa yg ditakdirkan untuk saya telah diketahui Allah.
	AP2: Leganya...hanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Manusia dan mahkluk tidak mempunyai pengetahuan dan jahil. Oleh itu, tidak perlu lah saya mendengar cakap2 manusia & makhluk tentang masa depan saya. Saya hanya perlu terus meminta kpd Alah agar saya terlogolong di dalam golongan org2 yang beruntung
	AR: Ya Allah, Ya Alim..golongkan saya , suami saya, ibu bapa saya, anak2 saya, kaum kerabat saya dan keturunan saya ke dalam golongan hamba2Mu yang mendapat petunjuk sehingga ke akhir masa.


