
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 pertingkatkan amalan dengan ikhlas kerana Allah kerana saya dah tahu penghujungnya akan ada balasan syurga dengan perhiasan yang baik di sana
	SP1: Ingat! Saya kena buat pilihan ketika saya berada di Dunia untuk menentukan kehidupan bagaimana saya di akhirat nanti.
	IP2: Leganya bila kita berbuat kebaikan dengan ikhlas Allah balas dengan kenikmatan syurganya Allah yang tiada taranya dengan keindahan di Dunia.
	SP2: Leganya kerana hari ini saya sedar dan tahu untuk menjadi ahli syurga saya kena membuat pilihan ketika di dunia.
	IP3: Saya jelas bahawa kenikmatan syurga tidak tegambar dengan kata-kata untuk itu saya haru berusaha mendapatkannya.
	SP3: Saya jelas untuk menetukan kehidupan saya di akhirat adalah dengan membuat pilihan ketika di dunia dan masih hidup. Saya harus lakukannya.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tak pandai nak menyesuaikan diri untuk melayakkan menjadi penghuni syurgamu. Namun dengan rahmah kasih sayangmu segalanya mengmungkinkan utk aku menjadi ahli syurgamu.. Maka pilihlah aku.
	SR: Ya Allah, aku mohon ampun kerana seharusnya aku membuat pilihan yang tepat dengan melakukan perkara yang memberatkan timbangan ku... siapalah aku dengan amalku yang sedikit.  Namun aku sangat berharap syurgamu.. terimalah aku sebagai ahli syurgamu tanpa hisab
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Mereka di kelilingi oleh anak-anak muda yang sentiasa muda
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:17
	I: Allah memberitahu bahawa berharaplah pada syurga Allah kelak di syurga nanti akan ada kenikmatan yang diberi dimana  anak-anak muda lelaki (wildan) ramai yang sentiasa melayani ahli syurga dengan baik dan jika melihatnya nescaya seperti mutiara yang bertaburan (Surah al-insan 76:19)
	A: Allah memberitahu bahawa di syurga nanti akan di temani oleh anak-anak muda (wildan) yang membawa minuman dari air yang mengalir dibawah pelamin2 yang mana penghuni syurga duduk bersandar diatasnya
	S: Untuk mendapat layanan baik oleh anak-anak muda lelaki (wildan) ini manusia di suruh membuat pilihan selagi masih hidup kerana pilihan untuk berada di syurganya Allah adalah ketika di Dunia.
	LS: 4
	LI: 6
	LA: 2
	AP1: Ingat! balasan syurga Allah itu benar, kenikmatannya yang di janjikan juga benar. Jadi saya kena berusaha untuk mendapatkannya
	AP3: Saya jelas bahawa di syurga nanti akan ada kenikmatan yang tiada tara di Dunia.  Saya perlu melayakkan diri ke syurganya Allah
	AP2: Leganya bila tahu akan ada nikmat syurga yang sangat indah di perhiasi dengan wildan yang comel di sana.  Ternyata saya tidak berseorangan dan saya bermohon untuk bersama dengan orang yang saya kenali ketika di dunia.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana telah engkau beritahu akan kenikmatan syurga yang sangat indah dan hebat, akan tetapi usaha ku amat kecil. yA Allah aku ingin menjadi penghuni syurga  itu. Perkenankanlah permohonanku


