
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! dari 3 golongan yang ada saya mesti pastikan saya berada di golongan yang kanan. 
	SP1: Ingat! tiada siapa dapat sangkal akan hadir hari akhir dan akan terbahagi bahagi kepada beberapa golongan.  Saya mesti mensasarkan diri saya berada di golongan yang dekat dengan Allah dan di himpunkan di syurga kelak.
	IP2: Leganya Allah dah beritahu akan ada 3 golongan pada hari akhir.  saya harus berusaha utk memilih jalan kearah golongan yang Allah mahu.
	SP2: syukur kerana masih ada peluang untuk membetulkan diri untuk memilih jalan berminda akhirat untuk berada di golongan yang Allah mahu.
	IP3: Saya jelas bahawa akan ada 3 golongan di hari akhir nanti dan saya harus berada di kelompok yang Allah mahu.
	SP3: Saya jelas bahawa akan ada 3 golongan pada hari akhir dan tetapkan saya di golongan kanan dan dekat dengan Allah utk laluan saya ke syurga.
	IR: Ya Allah, saya tak mampu utk berada di mana mana golongan ini hanya dengan izinmu.. maka kau perliharalah diri ini agar beradai di golongan kanan  dan memilih jalan yang benar untuk kejalan akhirat.
	SR: Ya Allah, saya tak layak utk menentukan masa depan saya tanpa dengan izinmu. Maka pilihlah saya untuk berada di golongan yang kanan dan menjadi orang yang dekat denganmu kerana saya berharap syurgamu ya Allah.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan kamu menjadi 3 golongan
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:7
	I: 1. Allah menyampaikankan akan ada 3 golongan pada hari akhir.2. Selagi hidup kita mempunyai pilihan utk berada di golongan yang mana.
	A: 1. Dalam ayat Al hadid 57:20 sekali lagi Allah mengingatkan akan ada golongan2 tertentu di hari akhir.2. Allah menyampaikan golongan tersebut adalah yang mengutamakan dunia dan ada juga yang mengutamakan Akhirat.3. Dunia ini tempat cubaan maka barang siapa beriman kepada hari akhir ia akan selamat.
	S: 1.  Allah menyampaikan akan hadir hari akhir yang dahsyat nanti. 2. Golongan yang terbahagi kepada 3 bahagian ini adalah mereka yang berada di sebelah kanan, kiri dan golongan yang terdahulu(yang mentaat perintah Allah) 3. Tetaplah berada di golongan yang dekat dengan Allah kerana balasannya adalah syurga.
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 6
	AP1: Ingat! Bahawa untuk berada di golongan yang baik saya harus beriman kepada hari akhir dan berada di kelompok yang betul.
	AP3: Saya jelas bahawa untuk berjaya di dunia dan akhirat saya harus berminda Akhirat agar saya tidak merugi di kemudian hari. 
	AP2: Leganya bilamana Allah sudah peringatkan bahawa Dunia adalah tempat di uji dan barangsiapa berusaha ke jalan akhirat mereka akan selamat.
	AR: Ya Allah, banyak sekali di peringatan yang engkau beri dalam wahyumu namun aku belum begitu mengerti.  Berikan aku kefahaman dengan mudah dah dan lebih mendalam dari yang tersurat dan tersirat. Golongkan aku di dalam mereka yang mengutamakan akhirat agar aku dapat berkumpul dalam syurgamu ya Rabb,


