
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! Hanya dengan al-quran yang lurus ini, satu-satunya cara untuk aku berlindung dari bencana dunia. So, aku kena belajar al-quran, dan sampaikan ia pada orang-orang sekelilingku, supaya semuanya terlindung dari bencana
	SP1: Ingat! Aku kena puji Allah, hanya dengan cara yang Allah ajar padaku
	IP2: Leganya aku bila tahu, aku ada cara nak berlindung dari bencana-bencana, iaitu dengan ikut al-quran yang tak bengkok.
	SP2: Leganya aku bila Allah memberiku petunjuk bagaimana untuk aku memujiNya
	IP3: Lepas ni, aku makin jelas untuk belajar dan sebarkan al-quran sebab bencana-bencana ni makin banyak berlaku, depan mata aku sendiri, realitinya, maka aku kena cepat-cepat sedarkan mereka dengan kandungan al-quran yang tak bengkok.
	SP3: Aku semakin jelas untuk cuba amalkn doa ini, supaya aku memuji Allah, hanya dengan cara yang Allah mahu.
	IR: Ya Allah, Ya Qowiy Ya Aziz, aku hambaMu yang lemah, bantu aku berlindung dari bencana dengan al-quran yang tak bengkok ini. Bantu juga aku untuk aku ikhlas mempelajari al-quran dan menyampaikan ia pada orang lain supaya kami semua terlindung dari bencana, berada di bawah lembayung rahmatMu.
	SR: ya Allah, bantu aku untuk aku memujiMu, hanya dengan cara Engkau mahu.
	Nama: 
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya (Muhammad), Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok (terpesong)
	Surah No Ayat: 18:1
	I: Tema surah : Berlindung dari bencanaSebagai hamba, saya berusaha untuk memahami kandungan al-quran yang tidak bengkok untuk berlindung dari bencana
	A: Allah yang tidak punya anak, tidak ada sekutu bagiNya, menurunkan al-quran yang tidak bengkok, yang mengandungi berita gembira kepada orang yang mengerjakan amal soleh.
	S: Saya nak jadikan cara saya memuji Allah, hanya dengan cara yang Allah ajar kerana pujian tertentu hanya bagi Allah.اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"Allahumma a'udhu biridaka min sakhatika, wa bi-mu'afatika min 'uqubatika, wa a'udhu bika minka, la uhsi thana'an 'alaika, Anta kama athnaita 'ala Nafsika (Sahih Muslim hadith 751)Maksudnya : Ya Allah, aku berlindung (kepada-Mu) dengan keredhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian-pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau telah memuji diri-Mu sendiri.
	LS: 8
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat! aku mesti sentiasa yakin pada Allah, bahawa Dialah yang menurunkan quran yang tak bengkok.
	AP3: Lepas ni, aku makin jelas untuk belajar, fahami al-quran yang tak bengkok, cuba sampaikan ia pada orang lain, yang mana terkandung di dalamnya berita-berita gembira kepada orang yang buat baik.
	AP2: Leganya aku  bila aku tahu dan yakin bahawa Allah, yang tiada sekutu bagiNya menurunkan panduan yang tidak bengkok
	AR: ya Robbi, Ya Fattah, Ya Hakeem, aku pohon dariMu, Engkau mudahkanlah aku untuk aku pelajari al-quran, yang mana ia membawa aku menuju jalan lurus padaMu. Hanya padaMu aku sembah, dan pohon pertolongan, tiada sekutu bagiMu. Maka bantulah daku.


