
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 berkias akan nikmat kehidupan di syurga bukan sahaja keadaan di sana malah sikap hambanya juga di bayangkan kenikmatan tanpa hasad dengki.  Saya harus bersikap dari sekarang ciri-ciri seorang Ahli SYurga.
	SP1: Ingat!  berkali Allah telah beritahu akan nikmatnya surga dalam banyak surah. Malah Allah pujuk dalam ayatnya bahawa dia tidak membebani kita dengan sesuatu yang berat. Saya harus ikhlas dalam beribadah.
	IP2: Leganya kerana di syurga nanti tiada lagi cabaran seperti di dunia dengan hasad dengki dan hidup dengan aman damai.
	SP2: Leganya kerana dalam ayat Al-araf Allah tidak memberi tekanan di luar kemampuan hambanya.   Jadi saya harus terus berusaha utk menjadi Ahli syurga dengan laluan jalan yang ikhlas.
	IP3: Saya jelas, bahawa kehidupan di syurga tidak sama sekali sama dengan kehidupan di dunia.. Saya harus berusaha untuk mencapai kehidupan hari akhir saya dan mendapat nikmat yang di tawarkan.
	SP3: Saya jelas, walaupun Allah menyatakan tidak membebani hambanya, untuk saya masuk ke syurganya Allah saya harus menjadi umat terdahulu dan dekat dengan para rasul. 
	IR: Ya Allah ampunkan saya sering membayangkan nikmat kehidupan di syurga tanpa berusaha bersungguh sungguh untuk mencapai nikmat di akhirat.  Bantulah saya untuk menjadi ahli syurga dengan menikmati di atas pelamin yang indah dan santai di syurgamu Allah.
	SR: Ya Allah, jangan engkau jadikan ayat ini untuk aku jadi lalai dengan ibadahku.. berikan aku rasa cinta dalam beribadah dalam mengejar nikmat syurgamu. Tuntuni hati, sikap dan lisan kami untuk menuju hari akhir mu dan tempatkan lah kami di dalam syurga firdausmu ya Rabb.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Mereka bersandar di atasnya dengan saling berhadapan
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:16
	I: Untuk berada selayaknya selaku seorang hamba dengan tawaran syurga yang sangat indah malah penghuninya bahagia dlm keadaan berkasih sayang, Allah berkias di dalam ayatnya yang lain (Surah Yunus 24-26)menyuruh untuk setiap dari kita berusaha untuk mencapai nikmat sebenar dalam kehidupan yang tiada penghujungnya.
	A: Allah menunjukkan akan kebenarannya ttg nikmat syurga dan keadaan hambanya ketika di syurga kelak.  Duduk bersandar adalah melambangkan betapa santai dan bahagianya penghuni syurga. Ayat ini dinyatakan sekali lagi dalam surah Al-Ghashyiyah 88:10-16.
	S: Allah memberitahu dalam Ayat al-Araf 7:42 untuk menunjukan untuk mencapai ke nikmat syurga, Allah tidak membebankan hambanya dengan kewajipan malah dengan terdayanya hambanya. 
	LS: 7
	LI: 6
	LA: 6
	AP1: Ingat! Allah telah mengambarkan nikmatnya kehidupan penghuni syurga dengan memberitahu betapa santainya hidup mereka bersama para penghuni lain.
	AP3: Saya jelas, bahawa untuk menjadi ahli syurga bukanlah sesuatu yang mustahil. Saya harus berusaha ke arah apa yang Allah Mahu.
	AP2: syukur kerana di syurga telah Allah bayangkan akan kehidupan dan akhlak penghuni syurga.  
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana telah engkau jelaskan akan nikmat syurga yang indah, namun masih aku lalai dengan urusan ku di dunia. Bantulah aku untuk melakukan misi dunia untuk mencapai akhirat yang kekal dan bahagia di syurgamu ya Rabb.


