
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! 

AR IR SR 
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	IP1: INGAT!
Tipu daya jahat dibalas dengan kemusnahan dan hancur berkecai.
	SP1: INGAT!
berlaku jahat dibalas didunia dan akhirat oleh Allah, Rugi!
	IP2: LEGANYA...Apabila aku....
tidak berkelakuan seperti mereka kerana Allah akan musnahkan tindakan seperti mereka.
	SP2: LEGANYA...Apabila aku....
tahu perlakuan jahat adalah rugi kerana dibalas didunia dan akhirat.
	IP3: AKU JELAS UNTUK...
tidak dimusnahkan oleh Allah dengan mengelakkan diri daripada berlaku seperti mereka.
	SP3: AKU JELAS UNTUK...
tidak berkelakuan jahat kerana Allah akan balas didunia dan akhirat.
	IR: YA ALLAH! Engkau ampunilah aku...
Engkau berikanlah aku cahaya hidayah Mu agar sentiasa berlaku baik terhadap Mu.
Ya Nur...Ya Hadi
	SR: YA ALLAH! Engkau ampunilah aku...
Engkau muliakan diriku disisi Mu dan lindungi aku daripada berlaku perkara jahat dan rapatkan dengan perkara kebaikan.
Ya Majid...Ya Hafiz...Ya Wajid...
	Nama: AIMAN AFIQ BIN DARUS
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 7/3/2017
	Ayat Quran: 
Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka?
	Surah No Ayat: Al-Fil : 2
	I: Aku sebagai hamba perlulah tidak berkelakuan tipu daya jahat seperti mereka yang memusnahkan mereka sendiri malah ia hancur berkecai.
	A: Aku percaya tipu daya jahat mereka lemah, rugi dan memusnahkan mereka.
	S: Kehidupan mereka didunia dikenakan azab seksa yang buruk(balasan berlaku jahat) iaitu dimusnahkan malah diakhirat kelak mereka adalah orang-orang yang paling rugi.
(An-Naml : 5)
	LS: 7
	LI: 5
	LA: 4
	AP1: INGAT!
tipu daya jahat akan memusnahkan orang yang melakukan perkara tersebut.
	AP3: AKU JELAS UNTUK...
tidak melakukan tipu daya jahat kerana ia adalah lemah, rugi dan memusnahkan.
	AP2: LEGANYA...Apabila aku....
tahu tipu daya jahat akan memusnahkan orang yang melakukan perkara tersebut.
	AR: YA ALLAH! Engkau ampunilah aku...
Engkau kuatkan diriku untuk sentiasa berlaku baik kepada Mu.
Ya Qawwiy...


