
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 ALi- Imran: 14
	IP1: Ingat..Allah sentiasa melihat ku 
	SP1: Ingat..berdoalah seperti orang2 yang beriman terdahulu. Ingat..sentiasalah memohon keampunan dan mohon perlindungan dari azab api neraka
	IP2: Leganya.. ada perkara yg lebih baik di akhirat nanti untuk ku, yang lebih kekal abadi sekiranya aku bertaqwa yakni mengikut suruhan ALLAH & meninggalkan laranganNYA
	SP2: Leganya..org2 yang sentiasa memohon keampunan dan menyatakan keimanan ( melalui perbuatan, percakaapan) akn diberi syurga oleh ALLAH
	IP3: Saya jelas unuk memahami AL Quran dan mengamalkannya utk menjadi hamba yg bertaqwa
	SP3: Saya jelas utk terus memohon keampunan dari ALLAh & sentiasa bermujahadah utk meningkatkan keimanan
	IR: Wahai ALLAH, Tuhan yg Maha Melihat..peliharalah daku dari melakukan dosa2 besar  & dosa2 kecil secara berterusan yg akan menjerumuskan aku kedlm nerakaMU.
	SR: Wahai Tuhan kami, Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa2 kami. & peliharalah kami dari azab neraka
	Nama: 
	Tarikh: 
	Ayat & Maksud: Dihiaskan (dan dijadikan indah) kpd manusia; kesukaan kpd benda2 yg diingini nafsu, iaitu perempuan dan ank pinak;hata benda yg byk bertimbun2, dari emas dan perak;kuda peliharaan yg bertanda lagi erlatih; dan binatang2 ternak serta kebun2 tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allh ada tpt kembali yg sebaik-baiknya (iaitu syurga)
	Tadabbur A: L1Manusia mempunyai nafsu yg inginkan kesenangan dunia spt wanita,anak2, harta benda, haiwan ternakan, kebun2. Kesenangan akhirat(syurga) adalah sebaik2 tpt kembali dibandingkan dgn segala yg disenangi didunia
	Tadabbur I: L2 (3:15)Katakanlah (Wahai Muhammad) "Mahukah supaya aku khabarkan  kpd kamu akn yg lebih baik dari semua ini? Iaitu bagi org2 bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga, yg mengalir di bwahnya sungai2, mereka kekal di dalamnya. Disediakan pasangan2/ister2 yg suci bersih, serta beroleh keredhaan dr Allah". & Ingatlah Allah sentiasa melihat akn hamba2Nya
	Tadabbur S: L2 (3:16)Iaitu org2 yg berdoa dgn berkata"Wahai Tuhan kami, Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa2 kami. & peliharalah kami dari azab neraka"
	AP1: Ingat..kesenangan didunia adalah sementara. Berjuanglah dan bermujahadahlah  unuk mendapat kesenangan di akhirat
	AP2: Leganya ..Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Allh sediakn syurga bagi mereka yg beriman
	AP3: Saya jelas utk tidak terlalu cintakan perhiasan dunia
	AR: Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Rahmat.. kurniakan daku syurga Firdaus sebagai kembaliku nanti bersama2 dgn ahli keluargaku.


