
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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Nama Tarikh 

Ayat Quran Surah : No Ayat 

L L L 

Nama Penyemak 


	IP1: Ingat! Usaha MENJAUHI dosa besar adalah sangat penting untuk mendapatkan syurga.
	SP1: Ingat! Cara hidup adalah menjauhi dosa besar... bukan menjauhi peringatan Allah sehingga dimasukkan ke neraka.
	IP2: Leganya! Saya dah tahu bagaimana nak menduduki tempat yang yang lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan di dunia ini.
	SP2: Leganya, saya dapat gambaran sebagaimana ada manusia yang menjauhi peringatanNya, saya juga perlu ada skill menjauhi dosa-dosa besar dengan me"lalai"kan dosa dan memelihara cara hidup saya daripada bergelumang dengannya.
	IP3: Saya jelas untuk beramal dengan memanfaatkan cognitive-behavioral therapy dalam memelihara diri daripada mendekati dosa
	SP3: Saya jelas untuk menjauhi dosa-dosa dengan memelihara pemikiran, hati serta perbuatan daripada ingat terhadapnya.
	IR: Ya Rahman! Bantu aku memahami Al-Quran sehingga mencorakkan kognitifku lalu membuahkan tindakan perilaku selari syariatMu.
	SR: Allahumma innaka 'afuwwun kareem, tuhibbul 'afwa fa'fuanna.
	Nama: Ayat yang sdg mengenal Allah
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 1 Jun 2017
	Ayat Quran: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang melakukanya, nescaya Kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkanmu ke tempat mulia (syurga)
	Surah No Ayat: An-Nisa', 4 : 31
	I: Apa pun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan (kenikmatan) yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji.42:36-37

Sebagai hamba Allah dan bukan hamba hawa nafsu, saya tahu bahawa Menjauhi dosa besar adalah syarat dihapuskan kesalahan, dan dimasukkan ke syurga yang lebih baik dan lebih kekal.
	A: Dan apabila Kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri (dengan sombong) tetapi apabila ditimpa malapetaka maka dia banyak berdoa. 41:51

Allah hapuskan kesalahan-kesalahan manusia dan memasukkan ke tempat yang mulia jika menjauhi dosa-dosa. Perbuatan menjauhi juga ada pada manusia yang berpaling daripada Allah dan hanya berdoa kepada Allah apabila ditimpa malapetaka.
	S:  Oleh sebab itu berikanlah peringatan,  kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pengajaran. Dan orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. Iaitu orang yang akan memasuki api yang bear (neraka). Al-'Ala, 87 : 9-12

Cara hidup saya adalah menjauhi dosa-dosa besar dan bukan menjauhi peringatan Allah.


	LS: 5
	LI: 5
	LA: 5
	AP1: Ingat! Ada manusia, menjauhi Allah dengan melalaikan dan melupakan Allah. Jadi kalau nak menjauhi dosa, saya perlu melalaikan dan melupakan dosa, memelihara pemikiran saya daripada dosa.
	AP3: Saya jelas untuk memanfaatkan cognitive therapy dalam berusaha memelihara diri daripada dosa.
	AP2: Leganya, saya dapat sedikit gambaran makna "jauhi" bila tadabbur dengan ayat lain.
	AR: Ya Roqib, bantulah hambaMu ini untuk terus mengingatiMu dan melupakan serta menjauhkan diri daripada dosa-dosa.


