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MAKNA TADABBUR

Tadabbur adalah istilah dalam Islam yang berasal dari bahasa Arab َََدبَر (dabara) artinya belakang. Secara 

istilah tadabbur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas berfikir (tafakkur) atas ayat-ayat atau hadits-hadits 

untuk mendapatkan hikmah/faidah di belakang ayat dan hadits tersebut.

Perintah Tadabbur

ب َُّرٓوْا ء اي َِٰتهِ ُمَب َٰ ٌك أ نز ۡلن َُٰه ِإل ۡيك  ِكت ٌَٰب  َ كَّر  أُ  ل ِي دَّ ت   ۡلَٰ َِٰب  ۦ و لِي  
ۡۡ ْوُلاْا ل

“Inilah kitab (al-Quran) yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka 

mentadabburi ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.”

(QS Shad: 29)



HUBUNGAN TADABBUR DAN TAFSIR

Sama-sama mempelajari ayat al-Quran, namun tadabbur memiliki perbedaan dengan tafsir

Sindiran Bagi yang Tidak Tadabbur

ب َُّرون  لۡلُقۡرء ان  أ ۡم ع ل ىَٰ قُ ُلاٍب أ ف َل   ف اُلُ آ  ي  ت د 
أ ق ۡ

“Apakah mereka tidak mentadabburi al-Quran ataukah hati mereka terkunci?” (QS Muhammad: 24)

tadabbur tafsir

Wajib dilakukan setiap muslim Hanya boleh dilakukan oleh mufassir

Tidak menjelaskan makna dan hukum Menjelaskan makna dan hukum



TADABBUR ADALAH KEBIASAAN PARA ULAMA

 Imam Abu Hanifah disebutkan dalam buku biografinya (karya Dr Abdul Aziz asy-Syinawi) bahwa beliau 

kerap memanfaatkan waktu malam untuk tadabbur al-Quran. Hingga suatu saat beliau berdiri 

bersandar di dinding masjid, mentadabburi bacaan al-Quran yang dibaca oleh imam. Beliau 

melakukannya dari Isya hingga masuk waktu subuh.

 Imam asy-Syafi’i saking sibuknya mentadabburi hadits sampai begadang semalaman, beliau tidak memiliki 

waktu untuk sebatas melakukan shalat tahajud dan witir.  Aktivitasnya ini sampai dikagumi oleh 

keluarganya Imam Ahmad bin Hanbal.



TIGA KARAKTERISTIK AYAT AL-QURAN

DAN CARA MENTADABBURINYA

Secara umum ayat al-Quran dapat terbagi dalam tiga kategori

 Ayat tentang kisah terdahulu. Cara tadabburnya adalah dengan mengambil hikmah atas kesalahan 

ummat terdahulu agar tidak terulang, dan mengambil hikmah kesuksesan ummat terdahulu untuk dapat 

dicontoh

 Ayat tentang hukum. Cara tadabburnya adalah dengan muhasabah, apakah perintahNya telah 

dijalakan dan laranganNya telah ditinggalkan?

 Ayat tentang kabar masa depan. Cara tadabburnya adalah dengan mempersiapkan diri dalam 

menghadapinya.



TADABBUR KISAH TERDAHULU

 Terdapat banyak kisah para nabi dan orang shalih yang diabadikan dalam al-Quran

 Di antara kisah terbaik adalah tentang Nabi Yusuf (baca Surat Yusuf)

ُن  ۡ لۡلق ص صِ ن  ُقصُّ ع ل ۡيك  أ ۡحس ن  َن 
“Kami mengisahkan kepadamu dengan kisah terbaik” (QS Yusuf: 3)

ُْوِل ِعَۡب ٌة ك ان  ِف ق ص ِصِهۡم ل ق ۡد    ۡلَٰ َٰبِ  ِۡ 
ۡۡ ل

“Sungguh pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat pelajaran bagi orang yang berfikir” (QS 

Yusuf: 111)

Hampir sepertiga dari al-Quran berisi tentang kisah ummat terdahulu,

berikut adalah contoh cara mentadabburinya



MENGAPA KISAH NABI YUSUF MENARIK UNTUK DITADABBURI?

1. Dipuji oleh Allah secara langsung di awal dan akhir suratnya

2. Satu-satunya kisah Nabi yang dibahas secara komplit dan runtut dalam satu surat, 

tidak terpecah dalam beberapa surat

3. Muatannya komplit:
• Tentang keluarga, hubungan dengan orang tua dan saudara sekandung

• Tentang pekerjaan/pemerintahan

• Tentang percintaan

• Tentang kejujuran

• Tentang menjaga amanah

• Tentang sabar menghadapi musibah

• Tentang sabar menentang kemaksiatan, dll



TADABBUR AYAT HUKUM

Secara umum perintah dari Allah dihukumi wajib, sedangkan larangan Allah adalah haram. Namun dalam 

kondisi tertentu perintah dapat menjadi sunnah, dan larangan dapat menjadi makruh. Perkara ini menjadi 

ranah pembahasannya ulama ahli fikih.

Tadabbur Ayat Tentang Kesehatan

Ada banyak ayat alquran yang berbicara tentang dunia kesehatan, namun para ulama menyimpulkan bahwa 

separuh dari masalah kesehatan dapat dirangkum dalam potongan ayat berikut,

 ِإنَُّهۥ َل  ُيُِبُّ لۡلُمۡسرِِفي  
ْۚ
 و ُكُلاْا  و لۡشر بُاْا و َل  ُتۡسرِفُ ٓاْا

“Makanlah dan minumlah kalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 

yang berlebih-lebihan.” (QS al-A’raf 31)

Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum syariat, beginilah cara 

mentadabburinya



MASALAH KESEHATAN YANG PENTING DITADABBURI

1. Adanya rukhshah (keringanan) bagi orang yang sakit: ketika shalat, ketika puasa, 

ketika haji dll. Menandakan Islam adalah Agama yang penuh kasih sayang

2. Allah menyebutkan beberapa jenis makanan sehat dalam al-Quran dan manfaatnya

3. Dalam beberapa hadits Rasulullah menjelaskan dengan detail bagaimana 

menyelesaikan beberapa masalah kesehatan hingga pada masalah bagaimana 

mengendalikan wabah



TADABBUR KABAR MASA DEPAN

Kabar masa depan banyak dibahas dalam al-Quran untuk memberi semangat akan datangnya kabar gembira dan 

kewaspadaan akan tibanya perkara yang sulit.

Contoh,

Kabar Romawi akan terkalahkan

ۡغِلَُٰان  ( ٢)للرُّوُم ُغِلَٰ ِت  ي   ۡۡ ۡرِض و ُهم مِ ۢن ب  ۡعِد غ ل َِِٰهۡم س  ۡۡ ۡمُر ِف ِبۡضِع ِسِني   ّلِِلَِّ ( ٣)ِفٓ أ ۡدَن  ل  ِمن ق  َٰۡ ل
ْۚ
ُل و ِمۢن ب  ۡعُد

 ٍَ لۡلُمۡؤِمُنان  ي  ۡفر ُح و ي  ۡام ِئ
Romawi telah dikalahkan (oleh Persia). Di negeri yang terdekat (Syam) dan mereka sesudah dikalahkan itu akan 

menang. Hanya dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah urusan sebelum dan sesudahnya, dan di hari itu bergembiralah 

orang-orang beriman. (QS ar-Rum: 2-4)



KABAR MASA DEPAN YANG PERLU DIWASPADAI

1. Tentang keluarga yang dapat menjadi musuh

2. Tentang peristiwa akhir zaman

3. Tentang hari qiyamat

4. Tentang yaumul hisab

5. Tentang surga dan neraka, dll



REFERENSI BELAJAR TADABBUR

Buku bacaan

 Terjemah at-Tafsir al-Muyassar

 Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah

 Tadabbur Kisah Nabi Yusuf

 Tadabbur Kisah Qurani, dll

Akun Sosial Media

 Tadabbur Daily (instagram, youtube, telegram)

 @syarifbaraja (twitter)
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