
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! sebelum hadirnya kenikmatan ganjaran syurga, Allah beri tahu akan hadir hari akhir di mana bumi akan di goncangkan dengan dahsyatnya.  Maka akan terhasil 3 kelompok manusia.  Saya ingin berada di kelompokorang terdahulu mahunpun yang kanan.
	SP1: Ingat!! Nikmat syurga ini benar dan untuk memiliknya saya kena membuat pilihan yang tepat utk memiliknya.
	IP2: Leganya bilamana Allah telah membayangkan kehidupan di syurga dan juga terdapat 2 golongan yang akan masuk ke dalam syurga.
	SP2: leganya bila tahu Dunia adalah platform ibadah dan Allah menyuruh kita memilih jalan hidup ketika didunia ini.
	IP3: Saya Jelas bahawa hanya golongan terdahulu dan kanan sahaja yang Allah pilih utk melayakkan ke syurganya.
	SP3: Saya jelas untuk memasuki syurganya ALlah, saya harus memilih jalan ke arahnya ketika di dunia lagi.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana dalam mengetahui di kelompok mana harus saya berada tapi usaha saya amat kecil. Doronglah hati dan jiwa saya untuk memiliki setiap pekerjaan yang saya lakukan utk mendapat keredhaan mu.. perkenankan doahambamu ya Rabb.
	SR: Ya Allah, maafkan saya yang jahil dan adakala cuai dengan amalan yang sedikit. Pilihlah saya untuk terus berada bersama pilihan yang tepat bersama orang orang terdahulu... Tempatkan sayabersama sama mereka..iaitu di jannah mu ya ALlah.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dengan membawa gelas, kendi, dan piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:18
	I: Allah memberi gambaran tentang keistimewaan kehidupan di dalam syurga yang penuh nikmat. Surah ini menceritakan tentang kejadian hari kiamat yang pasti akan datang dengan gocangan tersebut akan di bahagikan kepada 3 kelompok/golongan di akhirat kelak.
	A: Allah memberi gambaran tentang kenikmatan minuman di dalam syurga(tidak memabukkan) yang di hidangkan di dalam bekas (piala) yang cantik dan di ambil dari sungai yang mengalir di sisi pelamin mereka yang di bawak oleh anak-anak kecil (wildan).  Inilah janji Allah tentang gambaran kenikmatan syurga.  Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana aturannya.
	S: Inilah yang dijanjikan akan nikmat Allah di syurganya kelak. Dan untuk menjadikan insan berada di sini Allah memerintahkan untuk memilih selagi hidup dan buatlah pilihan yang tepat.
	LS: 4
	LI: 3
	LA: 2
	AP1: Ingat! Allah berkali kali mengingatkan kita akan kenikmatan syurga. saya harus mengambil inisiatif untuk merebut peluang ini. 
	AP3: Saya jelas untuk menikmati syurganya Allah saya harus berusaha untuk menjadi golongan terdahulu mahupun kanan.
	AP2: Leganya bila akan kenikmatan di syurga yang kekal dimana penghuninya kekal dlm keadaan yang tidak hasaddengki, aman dan damai. Hidup di akhirat itu selama samanya. Saya harus menjadi ahli syurga
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana terlalu menginginkan syurgamu tapi kurang berusaha utk kearah itu.  Saya hanya berbuat sekadar termampu tapi berharap Syurga milikmu.. Berilah saya nikmat itu wahai Allah ...masukkansaya dengan rahmah mu.


