
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: Ingat! Saya harus membuat pilihan ketika masih hidup untuk memilih pengakhiran hidup saya. Saya harus terus berdoa untuk berada pada golongan yang selamat
	SP1: Ingat! Allah berkali kali peringatkan tentang dahsyatnya hari akhir dan manusia itu lalai dan saya harus terus menyampaikan dengan kesabaran utk mengajak mereka ke jalan yang benar dan memilih utk tergolong dari mereka yang selamat.
	IP2: Leganya kerana Allah telah memberitahu bahawa Allah telah berpesan utk membuat pilihan selagi kita masih hidup untuk penghujung hidup kita.
	SP2: Leganya kerana selain Allah memberitah akan dahsyatnya hari akhir, Allah juga menyuruh kita menyebarkan dan bersabar dalam menyampaikan kepada yang lain untuk sama sama kembali ke jalan yg lurus.
	IP3: Saya jelas bahawa hidup adalah Pilihan utk berbuat kebaikan atau sebaliknya.  Selagi hidup saya ada pilihan.  Saya harus berusaha utk berada pada pilihan yang di redhai Allah.
	SP3: Saya jelas bahawa dalam saya menuju ke jalan yang benar, saya harus juga menyampaikan akan dahsyatnya akan hari akhir dan saya harus bersabar dalam menyampaikan.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya yang adakala tidak pandai dalam memilih adakala tersalah memilih. Bantulah saya dalam membuat pilihan dalam menuju hari akhirmu agar saya di golongkan bersama mereka yang selamat.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya selama ini hanya nampak pesan ini hanya untuk diri, saya lupa akan tanggungjawab saya sebagai khalifah.  Berilah saya kemudahan utk menyampaikan dan membawa mereka ke jalan yang lurus dengan kesabaran.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan gunung ganang di hancur luluhkan sehancur hancurnya.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:5
	I: 1. Allah memberi tahu akan kehancuran pada hari akhir di mana hari tersebut tiada siapapun dapat menolong.2.  Berdasarkan tema surah ini yang menyuruh setiap dari kita harus membuat pilihan sebelum mati, kita haruslah berdoa untuk di tempatkan bersama golongan kanan ataupun golongan terdahulu yang mendapat petunjuk dari Allah.
	A: 1. Allah menyampaikan tentang kejadian hari Akhir.a. Akan ada golongan di tinggikan dan di rendahkan martabatnyab. Akan berlaku akan gocangan yang dahsyat, gunung ganang akan hancur dan bumi binasa. 2.Allah juga menyampaikan siapakah golongan yang berada dekat dengan Allah dengan balasan sebaikbaik nikmat.
	S: 1.Surah Al Mursalat 77:10 sekali lagi menerangkan ttg kehancuran gunung  ganang akan dasyatnya bila tiba hari akhirat.  2. Dalam ayat ini jelas menunjukkan betapa sekali dahsyatpun manusia masih perlu di peringatkan dari masa kesemasa.3. Harus terus bersabar dan terus berdakwah menyampaikan tentang dahsyatnya hari akhir dan akibat di hari pembalasan.
	LS: 6
	LI: 4
	LA: 5
	AP1: Ingat! Allah dah berpesan akan ada golongan yang di tinggikan dan di rendahkan martabatnya maka bermohonlah dari sekarang untuk sentiasa berada di jalan yang Allah Redha
	AP3: Saya jelas bahawa akan ada golongan yang di tinggikan darjatnya pada hari tersebut.  Saya harus menjaga diri agar tergolong dari golongan yang Allah mahu.
	AP2: Leganya bilamana Allah dah sampaikan masih ada golongan yang di tinggikan martabatnya hingga hari akhir.  Saya harus berusaha kearah jalan itu.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang tidak gerun apabila membaca kalimah mu. Bimbinglah saya untuk menjadi hambamu yang bersyukur dan sentiasa menjadi golongan yang dekat dengan mu.


