
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! Tiada hasad dengki di syurga yang ada hanya kasih sayang, saya harus mewarisi perasaan tersebut dari sekarang.
	SP1: Ingat! Allah tidak biarkan kita berseorangan di syurga, dan mereka ini bersukaria.  Saya harus melayakkan diri untuk berada di sana
	IP2: Lega rasanya bila tahu di syurga tiada hasad dengki berlaku di sana, dan ini telah Allah gariskan sifat hidup ahli syurga.  Saya harus berusaha di dunia.
	SP2: Leganya bila Allah tidak membiarkan kita berseorangan di syurga.. kita di beri pasangan.  Saya harus berbuat baik dengan semua orang di dunia.. agar mereka adalah di kalangan pasangan saya di syurga kelak.
	IP3: Saya jelas, Allah telah beri petunjuk bahawa ciri ciri ahli syurga tiada hasad dengki.. saya harus berusaha untk memperbaiki akhlak sepertimana ahli syurga.
	SP3: Saya jelas, bahawa ahli syurga akan di berikan pasangan buat mereka.  saya harus berusaha untuk mencari sahabat syurga saya di dunia untuk di bawa ke akhirat.
	IR: Ya Allah ampunkan saya yang sering cemburu melihat kelebihan orang lain. Lindungi aku dari cemburu harta di dunia.. ternyata syurgamu jauh lebih hebat. Bantulah aku untuk berada di dalam syurgamu dengan perbaiki akhlak ku di dunia ini..
	SR: Ya Allah, ampunkan saya yang sering berbuat kebaikan untuk diri sendiri.. yang tak sedar.. keluargaku, sahabatku, orang orang sekelilingku juga layak utk menikmati syurgamu.. bawalah aku dan semua orang sekekliling ku untuk berada di jannah mu.. kami ingin duduk di pelamin pelamin indahmu di sana... amminn...yra..
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: mereka berada di atas pelamin-pelamin yang bertatahkan emas dan permata.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:15
	I: Allah memberitahu akan Allah cabut perasaan hasad dengki di hati penghuni syurga dan mereka hidup bersaudara dalam suasana kasih mesra berhadapan di atas pelamin masing masing.(surah al-hijr 15:47)
	A: Allah memberitahu akan ada sungai yang mengalir di bawahnya dan pelamin pelamin yang indah buat penghuni syurga yang berhiaskan emas dan pakaian sutera hijau untuk tempat mereka berehat (Surah al-kahfi18:31)
	S: Allah memberitahu mereka yang duduk di atas pelamin tersebut berpasang pasangan, bersukaria di tempat yang teduh. (surah yasiin 36:56)
	LS: 6
	LI: 7
	LA: 6
	AP1: Ingat!! syurga itu indah, cantik, damai, nyaman... dan hanya golongan tertentu sahaja layak mendudukinya.  Saya kena berusaha ke tempat itu.
	AP3: Saya jelas, untuk duduk di atas pelamin yang indah lagi cantik ini saya harus berusaha menjadi ahli syurga. Saya kena menjadi golongan muqorabbin.
	AP2: Syukur kerana ada nikmat syurga di janjikan oleh Allah dan saya harus berusaha untuk mendapatkannya 
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang selalu underestimate diri untuk menjadi ahli syurga.  sedangkan janji engkau itu benar.  Jalan mu juga benar... kekuasaan mu juga benar.. maka redhailah aku untuk menjadi ahli jannahmu ya Rabb.


