
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! Allah itu hebat boleh melakukan sesuatu apapun.  Selaku hamba saya harus ada rasa takut akan tibanya hari akhir ini dan yakin akan hadir hari ini.
	SP1: Ingat!  Allah telah peringatkan saya ttg kehadiran hari akhir. saya harus membuat pilihan ketika masih hidup utk menjadi hamba Allah yang terpilih di jalan yang baik di akhirat kelak.
	IP2: Leganya apabila saya tahu Allah itu pemilik keagungan dan kebesaran. dan  saya boleh meminta darinya untuk berada di jalan yang lurus.
	SP2: Leganya Allah dah membayangkan hari akhir bagaimana dan memberitahu bahawa manusia masih ada pilihan ketika masih hidup.
	IP3: Saya jelas bilamana tahu akan pemilik sebenar hari akhir ini dan saya harus membina hubungan yang baik dengan mentaati perintahnya.
	SP3: Saya jelas bahawa saya masih ada pilihan ketika di dunia ini utk memilih jalan akhirat saya
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tidak mampu merasai kekuasaan mu di hati. Berilah saya kefahaman dan getaran yang hebat bila melihat kebesaranmu agar saya menjadi seorang yang lebih solehah dan taat.
	SR: Ya Allah,  ampunkan saya yang tak menghagai kehidupan walhal ketika inilah saya di beri kesempatan untuk memilih. Bantulah saya dalam memilih jalan akhir saya utk menjadi hamba yang taat dan di redhai.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Maka jadilah ia debu berterbangan.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:6
	I: 1. Bilamana Gunung yang teguh di mata manusia itu menjadi debu berterbangan maha suci Allah yang Maha  berkuasa lagi Maha mengatur setiap kejadian maka percayalah akan hadir Hari kiamat.  2.Allah menunjukkan kebesarannya dalam kalimahnya untuk memberi peringatan kepada hambanya agar beriman akan hari akhir.
	A: 1.Allah itu maha berkuasa yang boleh mengoncangkan gunung ganang itu sehingga menjadi debu yang berterbangan. 2. Selepas kejadian ini Allah membahagikan pula hambanya kepada 3 golongan.
	S: 1. Allah telah membayangkan akan datang dan dahsyatnya hari akhir.2. Allah memberitahu akan manusia masih mempunyai pilihan sebelum mati.3. Pilihlah jalan yang lurus dan Allah redha.
	LS: 4
	LI: 3
	LA: 2
	AP1: Ingat!  Tidak ada mustahil bagi Allah menghancurkan bumi menjadi debu. Kita manusia ingin menghancurkan batu pun tidak mampu, maka bayangkan dahsyatnya hari kiamat itu.  2. setelah di hancurkan manusia ini dibahagikan kepada 3 golongan.  semoga Allah hipunkan saya dalam golongan yang baik.
	AP3: Saya jelas, mulai hari ini saya kena minta kepada pemilik hari pembalasan untuk berada di jalan yang di redhai.
	AP2: Syukur, kerana Allah telah peringatkan ttg hari akhir dan setelah berlakunya peristiwa dahsyat itu Allah bahagikan kepada 3 golongan. Dan saya mahu berada di golongan yang Allah redha.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang sekadar tahu tapi tak mampu merasa akan kehebatan mu.  Pilihlah saya utk berada di dalamgolongan yang selamat.


