
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!  untuk sebahagian golongan kecil yang akan masuk syurga harus buat pilihan samada utk berada di golongan asyabiqun atau al-maimanah.
	SP1: Ingat! saya kena set target untuk menjadi golongan yang masuk syurga
	IP2: Leganya bila Allah beritahu akan ada golongan kecil dari orang yang kemudian masuk syurga dan saya ada pilihan membuat kearah itu selagi hayat di kandung badan
	SP2: Leganya bila Allah menjanjikan ada segolongan kecil dari umat kemudian yang masuk syurga.  (kerana umat terdahulu jauh lebih ramai berbanding umat akhir zaman yang hanya hidup di akhir zaman yang singkat)
	IP3: Saya jelas untuk menjadi golongan Asyabiqun atau Al-maimanah saya kena buat pilihan ketika masih hidup
	SP3: Saya jelas untuk saya masuk syurga dalam golongan kecil ini saya harus berusaha untuk menjadi golongan asyabiqun atau al-maimanah
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana bersangka sangka dengan ayatmu mengatakan segolongan kecil akan masuk syurga.  Padahal engkau menyampaikan dalam scope yang lebih luas.  Memanglah kami umat akhir zaman yang sedikit berbanding dengan umat terdahulu.. ampunkan saya ya Allah, berikanlah saya peluang untuk mengejar menjadi golongan As-syabiqun
	SR: Ya Allah, ampunkan saya tidak tahu bersyukur di mana saya berada di saat ini. Seharusnya saya harus ikhlas dalam mencarimu. Berilah saya peluang menjadi golongan As syabiqun di akhir zaman ini.. perkenankanlah doaku wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan segolongan kecil daripada orang-orang yang kemudian
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:14
	I: 1. akan ada segolongan kecil yang masuk syurga iaitu terdiri dari orang yang kemudian.2.  Menjadi orang kemudian juga berpeluang masuk syurga.3. selagi ada peluang untuk membuat pilihan ketika hidup, buatlah untuk menjadi golongan asyabiqun atau al-maimanah
	A: Allah memberitahu akan ada segolongan kecil yang akan masuk syurga. 
	S: Untuk menjadi sebahagian golongan yang kecil utk masuk syurga, kena set target menjadi golongan asyabiqun atau maimanah.
	LS: 1
	LI: 4
	LA: 1
	AP1: INgat!! Allah beritahu hanya segolongan kecil dari orang kemudian yang akan masuk syurga.. Siapakah golongan itu?
	AP3: Saya jelas untuk menjadi Ahli syurga di zaman akhir ini saya harus berusaha untuk menjadi golongan Asyabiqun atau al-maimanah.
	AP2: Syukur rasanya Allah beritahu ada segolongan orang kemudian yang masuk syurga.  Jika saya tergolong orang kemudian, bererti saya masih ada peluang.
	AR: Ya Allah, Ampunkan saya kerana masih mempersia-siakan masa dan usia tidak bersungguh sungguh mengejar syurgamu.  Saya tiada daya dan upaya hanya mengharap belas dan  kasih sayang mu utk memilih saya menjadi hamba dan khalifah yang seperti engkau kehendaki.  Redhailah saya dalam perjuangan saya.


