
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: Ar Rahman: 60
	IP1: Ingat..segala yang disediakan untukku adalah nikmat yg disediakn oleh Allah. Jangan  lupa dan buat2 lupa. JANGAN DEGIL !! Jangan jgn jadi hamba yang tidak mengenang budi. Jangan Degil, Jangan menolak kenyataan.Lihat sekeliling, tiada dimiliki kecuali dgn izin ALLAh. Harta, ilmu, anak2, kawan2, ibu ayah..bukan milikku.
	SP1: Ingat..ayat ini diulang-ulang banyak kali. Semestinya ini peringatan dari Allah yang penting. Ingatlah juga ....Al Quran adalah nikmat yang besar.
	IP2: Leganya..Allah beri saya banyak nikmat tanpa perlu diminta-minta. Saya diberi udara, diberi anggota yang sempurna, diberi nyawa & peluang yang cerah untukk masuk syurga sekiranya saya mengerti dan mensyukuri nikmat iman.
	SP2: Leganya...Saya mempunyai nikmat kurniaan Al Quran utk rujukan saya. 
	IP3: Sy jelas untuk setiap waktu , setiap keadaan bersyukur dengan apa jua kurniaan dan ujian. Syukur saya ada ALLAH
	SP3: Sy jelas untuk terus berpegang dan memperjuangkan nikmat Al Quran ini. 
	IR: ya Allah, Tuhan yg Memberi Nikmat..Jangan la kaumenarik balik nikmat Islam, Iman , Ihsan yang ada padaku. Tingkatkan perasaan nikmat & syukur dlm diriku
	SR: Ya Allah, Tuhan yg menurunkan Al Quran. Jadikan aku org yang mengerti isi Al Quran. Jadikan aku org yang merasai nikmatnya hidup berpandukan Al Quran.
	Nama: Azita Ayu
	Tarikh: 28/1/17
	Ayat & Maksud: Berbuat baiklah, kerana setiap perbuatan baik itu pasti dibalas dengan kebaikan
	Tadabbur A: L1Saya yakin, segala bentuk kebaikan yang saya berikan kpd orang lain adalah untuk diri saya sendiri  juga, kerana setiap satunya akan dibalas dgn kebaikan juga.
	Tadabbur I: L2 Ar Rahman: 59Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan?
	Tadabbur S: L2 Ar Rahman: 61Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan?
	AP1: Ingat..jangan takut atau kedekut atau berkira-kira untuk buat kebaikan sekiranya saya mahu kebaikan datang dalam kehidupan ini
	AP2: Leganya..setiap kebaikan yang saya beri, akan dibalas dengan kebaikan juga 
	AP3: Sy jelas untuk melakukan kebaikan setiap masa walau sekecil mana jua pun.Sy jelas utk memperingatkan juga kepada anak2 , suami, sahabat2 saya yg lain
	AR: Ya Allah, Tuhan Yg Memberikan Kebaikan, jadikan daku org yang tidak takut untuk melakukan kebaikan walaupun ianya memerlukan pengorbanan dari ku.


