
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: 1. Ingat saya harus beriman dengan hari akhir dengan persiapkan diri menuju hari akhir.2. Ingat! Bumi akan di goncangkan pada hari akhir dan saya kena bermohon dari sekarang untuk tidak ada malah zuriat keturunan saya berjumpa dengan dahsyatnya hari akhir
	SP1: 1. Ingat! Pada hari akhir, tiada sesiapa dapat menolong.2. Ingat! Allah suruh kita banyak beramal kerana hal ini akan di perhitungkan walau sekecilmana.
	IP2: 1. Leganya kerana Allah telah beri peringatan akan ada hari akhir.2. syukur kerana di beri kesempatan untuk berbuat ibadah sebagai persediaan hari akhir.3. Leganya Allah dah beritahu akan berlakunya bumi goncang dgn dasyatnya. ia merupakan peluang saya untuk berdoa utk menjadi orang2 yang soleh.
	SP2: 1.Leganya dah dapat info awal dari Allah swt bahawa tiada sesiapa yang dapat menolong.  Saya mesti perbaiki hubungan dengan Allah agar tidak berada pada hari goncang dahsyat di Bumi.2. Syukur kerana sekecil mana amalan kita Allah tetap mengira.
	IP3: 1. Saya jelas hari akhir akan tiba.2. saya jelas saya haru beriman pada hari akhir3. Saya jelas bahawa pada hari akhir bumi akan di goncangkan sedahsyat dahsyatnya.
	SP3: 1.Saya jelas tiada siapa boleh membantu saya oleh yang demikian saya harus berdoa agar saya dan zuriat keturunan saya tidak berada pada hari akhir
	IR: Ya Allah,  ampunkan saya kerana tidak merasakan nikmat beriman kepada hari akhir yang maha dahsyat.  Bantulah saya untuk berada di tempat yang selamat dari huru hara hari akhir
	SR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tidak melihat sebuah usaha kecil adalah juga ibadah. Namun Allah sangat hebat penghitungannya dan bantulah saya dalam menghadapi huru hari hari kiamat. Tunjukkanlah saya jalan yang selamat/terbaik sebagai hamba dan khalifah.
	Nama: Roziah Kamal
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain)
	Surah No Ayat: Al Waqiah 56:3
	I: 1.Allah menjelaskan bahawa kejadian hari akhir tidak dapat di sangkal dan sebagai seorang yang beriman kita harus percaya akan kehadirannya.2. Persiapan seorang hamba terhadap beriman pada hari akhir dengan melakukan  Ibadah yang memberi impak kepada akhirat.3.Allah juga mejelaskan bahawa bumi akan di goncangkan sedahsyatnya dan selaku hamba harus terus  memohon utk di lindungi dari hari mala petaka tersebut.
	A: 1.Al-an'am 6:1652.Allah menjelaskan bahawa dia menjadikan khalifah dan meninggikan sebahagian darjat hambanya dari yang lain.3.Ini semua kerana hendak menguji hambanya dgn apa yang telah di kurniakan.4. Azab Allah sangat cepat bagi orang yang lalai.5. Allah memberitahu Dia Maha Pengampun lagi maha mengasihani.
	S: Al-baqarah:123;281; 1. Allah menjelaskan bahawa tiada siapa dapat menolong atau melepaskan atau terkecuali dari hari Akhir.2. Allah menyampaikan agar kita banyak membuat amal kerana ini akan di hitung dan tidak dikurangkan sedikitpun kiraan amalannya.
	LS: 6
	LI: 2
	LA: 6
	AP1: 1. Ingat! Setiap dari kita adalah khalifah dan darjat akan di tinggikan apabila berjaya melalui ujian.2. Ingat Allah akan menguji dgn apa yang di kurniakan.3  Peringatan Allah bahawa Azab Allah itu sangat cepat  bagi org yang lalai.
	AP3: 1.  Saya jelas bahawa setiap ujian yang datang adalah untuk meninggikan martabat. Saya harus berusaha kearah itu.  2.Saya jelas bahawa azab Allah itu sangat cepat3. saya juga jelas bahawa Allah itu Ar Rahman & Ar Rahim.
	AP2: 1. Syukur kerana tahu setiap ujian akan di tinggi martabatnya.2. apabila di tinggikan darjat tetap akan di uji dengan apa yang di berikan.3. Leganya Allah beri peringatan bahawa ada Azab bagi orang yang lalai.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya  yang lalai dalam melihat jauh di penghujung jalan akan ada hari akhir yang sangat dahsyat.  Jadikanlah saya hamba dan seorang khalifah yang berjaya menuju akhirat.


