
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, saya mesti berusaha untuk tak jadikan al-quran suatu yg ditinggalkn dengan selalu rujuk quran
	SP1: Ingt, saya perlu tadabbur tazakkur quran sbgai tanda sy ambil kitab ini sbgai perlembgaan
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	SP3: Sya makin jelas untuk kuasai sill tt spya ia mnjadi saksi bhawa saya cuba untuk tak jadikan aq sbgai hal yang tidak ditinggalkn
	IR: Ya Allah, bantu aku untuk mnjadikan al-quran sbgai dusturku, dustur bagi keluargaku, masyarakat dan negaraku
	SR: ya Allah, bantu daku untuk belajar al-quran, untuk sntiasa tadabbur tazakkur, beri aku kesempatan waktu untuk aku belajar dan mnjadikan al-quran ini sbgai suatu hal yang tidak ditinggalkn padaku, kelaurgaku, masyrakatku, negara dan dunia yang aku diami skrg. Ameen
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	Ayat Quran: Dan berkatalah Rasul: "Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai".
	Surah No Ayat: al-furqan, 25:30
	I: Saya perlu berusaha untuk menjadikan al-quran suatu yang tidak ditinggalkan, bukan suatu perlembagaan yang tidak dipakai dan diabaikan
	A: Neraka adalah seburuk-buruk tempat, dan akan diseret padaNya, (25:34) jika menjadikan al-quran ini suatu hal yang ditinggalkan
	S: Cara hidup saya ialah perlu sntiasa buat tadabbur dan tazakkur,(sad, 38:29) sebagai salah satu tanda saya tidak mengabaikan al-quran.
	LS: 7
	LI: 1
	LA: 2
	AP1: Ingat, kalau tak jadikan aq sbgai rujukn/prlembgaan, maka saya boleh ditimpa azabNya
	AP3: Saya makin jelas untuk mnjadikn al-quran sbgai perlembagaan spya tidak ke nerakaNya
	AP2: Lega bila diri ini boleh diselamatkn dari api neraka dgn mnjadikan aq sbagai perlembagaan
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