
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 akan sentiasa mujahadah bahawa hanya Allah yang dapat memberi cahaya iman.
	SP1: Ingat, syaitan adalah perlindungan yg buruk.
	IP2: Alhamdulilah, leganya saya apabila Allah memberi saya petunjuk cahaya iman agar saya tidak jail.
	SP2: Alhamdulilah,leganya saya perlu mengelak daripada perlindungan syaitan.
	IP3: Saya jelas untuk konsisten menurut perintah Allah dan meninggalkan laranganNya agar sentiasa dalam cahaya iman.
	SP3: Saya jelas untuk menghindari perlindungan syaitan.
	IR: Ya Allah Ya Nur, berikan ku cahaya iman sehingga penghujung hidupku agar aku menemui jalan kebenaran.
	SR: Ya Allah, lindungi aku dari memohon perlindungan dari syaitan.
	Nama: Nora sufian
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 26.05.17
	Ayat Quran: Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada Cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Merekalah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.
	Surah No Ayat: Al Baqarah: 257
	I: Sebagai hamba, saya percaya Allah mengeluarkan saya dari kegelapan kepada cahaya iman.
	A: Saya yakin hanya Allah sebagai pelindung saya.
	S: Cara hidup saya, saya perlu mengelak dari perlindungan syaitan.
	LS: 1
	LI: 1
	LA: 1
	AP1: Ingat, saya hanya perlu sentiasa yakin kepada Allah dan memohon perlindungan dariNya.
	AP3: Saya jelas untuk sentiasa memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah agar saya berada di jalan yg lurus.
	AP2: Alhamdulilah, leganya saya hanya perlu tawakal dan berdoa kepada Allah.
	AR: Ya Allah ya Aziz, Ya Hadid..cukuplah Allah menjadi penolong bagi Ku Dan Dia sebaik-baik pelindung. (Hadis Riwayat Al-Bukhari)


