
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! Tiada siapa yang dapat mendustakan akan kejadian pada hari akhir ini.
	SP1: Ingat!  Allah memberitahu bahawa pada hari itu tiada siapa dapat menolong sesiapa.
	IP2: Leganya,kerana Allah telah beritahu awal awal akan kejadian ini. 
	SP2: Syukur rasanya kerana Allah telah beritahu akan kejadian hari tersebut tiada siapa dapat membantu untuk persiapan menghadapi hari tersebut.  Namun berdoalah untuk sentiasa berada dalam golongan kanan dan yang terdahulu.
	IP3: Saya jelas bahawa tiada siapa dapat mendustakan akan kejadian hari akhir. Saya harus mempersiapkan diri.
	SP3: Saya jelas bahawa tiada siapa dapat menolong saya pada hari tersebut.  Saya kena bermohon pada Allah agar tidak akan ada pada hari tersebut.
	IR: Ya Allah saya percaya bahawa hari akhir akan datang, ampunkan saya yang tidak bergetar akan kedatangan hari tersebut. Maka lindungilah saya dan zuriat keturunan kami dari menjumpai hari akhir tersebut.
	SR: Ya Allah ampunkan saya yang sering berbuat dosa dan tidak mengambil peringatan dari ayat-ayatmu,  Sesungguhnya engkau yang maha empunya zat, lindungilah kami sekeluarga dan dijauhi dari menghadapai hari akhir.
	Nama: Roziah Kamal
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 25 Jan 2017
	Ayat Quran: Apabila terjadi hari Kiamat
	Surah No Ayat: Al-Waqiah56:01
	I: Allah memberitahu tiada siapa dapat mendustakan akan berlakunya hari akhir.  Dan saya harus percaya akan hari akhir.
	A: Allah memberitahu bahawa dia pemilik keagungan dan kemuliaan serta memperingatkan tentang hari akhir.
	S: Al-Baqarah 2:1231.Allah  memperingatkan bahawa tiada siapa dapat menolong pada hari akhir.2. Hanya pada Allah tempat berlindung dan mendapat pertolongan. 3. Pertolongan adalah berbentuk untuk sentiasa berada di golongan kanan mahupun golongan terdahulu. 
	LS: 6
	LI: 2
	LA: 2
	AP1: Ingat! Allah telah mengingatkan saya akan berlakunya/terjadinya hari akhir
	AP3: Saya jelas bahawa Allah adalah pemilik keAgungan dan Kemuliaan serta pemilik hari Akhir. Saya kena mohon padanya agar di berikan petujuk.
	AP2: Leganya kerana Allah telah memberitahu saya akan keagungannya dan kemuliaannya serta hadirnya hari akhir. Saya kena berdoa pada Allah mohon perlindungan darinya.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang sering lalai dalam memanjat doa kepadamu wahai Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Lindungi saya dari berjumpa dengan hari akhir.


