
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! Selagi hidup Allah memberi pilihan. saya kena buat  untuk persiapan hari Akhir kerana tiada siapa boleh menyangkal akan kehadirannya.
	SP1: Ingat!  Allah dah beri tahu saya bahawa akan hadir hari akhir dan bertasbihlah menghadapi hari tersebut.
	IP2: Leganya,kerana Allah juga ingatkan saya untuk membuat pilihan selagi masih hidup. Saya harus memilih jalan yang lurus
	SP2: Leganya kerana dalam surah ini Allah beritahu akan hadir hari akhir utk buat persediaan dan menyuruh saya sentiasa berzikir.
	IP3: Saya jelas bahawa selagi masih hidup saya mesti buat pilihan yang tepat untuk persiapan hari akhir
	SP3: Saya Jelas bahawa ayat ini menyedarkan saya akan kehadiran hari akhir dan saya harus sentiasa bertasbih memuji Allah.
	IR: Ya Allah maafkan saya kerana lalai dalam membuat pilihan ketika saya masih hidup. Bantulah saya untuk membuat pilihan yang tepat untuk menuju jalan yang lurus ketika saya masih hidup.
	SR: Ya Allah ampunkan saya kerana buta dalam memahami kalimah kalimah sucimu. saya bertaubat dan ingin belajar dan terus bertadabbur tazakkur untuk memperingatkan akan kepastian ttg hari akhir dan utk terus bertasbih menuju jalannya.
	Nama: Roziah Kamal
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Kejadiannya tidak dapat di dustakan (di sangkal)26 Jan 2017
	Surah No Ayat: Al-Waqiah56:02
	I: Tema: Buatlah pilihan sebelum matiAllah memberitahu bahawa kejadian hari akhir memang akan hadir dan tiada siapa dapat menyangkalnya.
	A: Allah memberitahu bahawa kejadian hari Kiamat tidak dapat di dustakan di mana ada yang direndahkan martabatnya dan ada pula di tinggikan 
	S: Di awal surah ini mengingat bahawa akan terjadi hari akhir dan di akhir ayat pula mengingatkan tentang teruslah bertasbih dengan nama Allah.
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat! Allah telah beritahu bahawa hari akhir akan hadir.  Ada orang yang di rendahkan martabatnya begitu juga di tinggikan.   Saya harus bermohon agar berada di antara golongan yang di tinggikan martabatnya.
	AP3: Saya jelas bahawa pada hari akhir ada yang di rendahkan martabatnya dan di tinggikan juga.  Saya harus berdoa utk tidak berada digolongan yang di rendahkan.
	AP2: Syukur, kerana Allah telah beritahu saya akan hadirnya hari akhir dan saya harus persiapkan diri menuju ke sana.
	AR: Ya Allah,ampunkan saya kerana tidak faham akan kepentingan dan benarnya janjimu tentang hari Akhir. Jadikan saya antara orang di tinggikan darjatnya sekiranya saya di takdirkan berada pada hari tersebut


