
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! Saya kena bersegera dalam melakukan kebaikan dalam menjaga keimanan dan keislaman diri saya.
	SP1: Ingat! saya harus memperbaiki diri untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah.  Saya tidak boleh perlekehkan mereka yang berdakwah, malah sayalah harus berusaha untuk menjadi pendakwah tersebut.
	IP2: Leganya kerana Allah menyuruh saya menyegerakan perintahnya. Kalau tidak saya tak tahu bahawa golongan ini adalah golongan yang Allah suka.
	SP2: Leganya bilamana saya tahu bertasbih itu adalah amalan orang yang dekat dengan Allah
	IP3: Saya jelas bahawa segala perintahnya saya harus dahulukan sebelum yang lainnya. Solat di segerakan, zakat di keluarkan, puasa di langsaikan
	SP3: Saya jelas bahawa untuk menjadi golongan kanan saya harus berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan bertasbih dan menyegerakan perintannya
	IR: Ya Allah, ampunkan khilaf saya yang tak tahu sebelum ini lalai dalam menyegerakan perintahmu. Pilihlah saya untuk menjadi orang yang Dekat dengan mu.. Berilah saya peluang perbaiki diri dan beriman dengan sebenar benar iman.
	SR: Ya  Allah, ampunkan saya yang jika pernah memperlekehkan orang orang yang ingin menyampaikan perintahmu. Ampunkan saya jika saya bersikap defensif padahal ia adalah teguran buat saya...  berikanlah saya petunjuk utk menjadi orang yang dekat dengan mu.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah)
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:11
	I: 1.Allah memberitahu ciri-ciri orang yang dekat orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang menyegerakan akan perintahnya.2. Orang orang beriman itu adalah ia percaya dengan perkara ghaib, mengerjakan solat dan menginfaqkan rezeki mereka, percaya akan kitab (al baqarah 2:3-4)3. Di awalan surah ini berkisah tentang hari Akhir di mana ia juga menegaskan ttg beriman pada hari Akhir.4. Untuk menjadi orang yang dekat kepada ALlah hendaklah Beriman dengan rukunnya.
	A: 1. Allah memberitahu bahawa ada golongan yang dekat kepada Allah.2. Mereka adalah orang yang paling dahulu beriman.3.Dalam surah Al-Muttaffifin83:22-32 juga menerangkan ciri orang yang dekat kepada Allah di mana kenikmatan yang diperolehi4. Orang yang dekat pada Allah juga dahulunya di dunia mereka di tertawakan oleh orang yang kufur. 83:29
	S: 1. Allah memperingkatkan akan ada golongan yang dekat dengan Allah. mereka adalah golongan terdahulu dan kanan2. mereka di dunia di tertawakan oleh orang kufur dalam berdakwah dan mendekatkan diri pada Allah.3. Ciri orang ini sentiasa bertasbih kepada Allah.
	LS: 5
	LI: 7
	LA: 6
	AP1: Ingat! saya kena berusaha untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah, jangan mempersendakan orang yang ingin berbuat baik, kerana golongan ini adalah orang yang kufur.
	AP3: Saya jelas bahawa untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, cabaran tetap ada, namun ganjarannya besar buat saya.  Saya harus berdakwah dan menyampaikan.
	AP2: Leganya bila Allah memberitahu ciri ciri orang yang dekat kepada Allah dan Allah mengatakan orang berdakwah itu adalah orang yang dekat dengan Allah walaupun di tertawakan di dunia.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana meletakkan malu saya melebihi dari dakwah saya padahal ini adalah perintah.  Ya Allah ampunkan saya kerana saya tak tahu. Terima kasih ya Rahman..memberi peluang saya utk perbaiki diri


