
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 dah memberi tahu dalam surahnya yang lain akan kebenaran kenikmatan air disyurga. Saya harus menghargai pesanan Rabb ku.
	SP1: Ingat!! Kenikmatan yang di janjikan ini adalah ketika diakhirat kelak dan saya kena buat pilihan untuk berada disana ketika saya masih di dunia.
	IP2: Leganya apabila Allah memberitahu ganjaran nikmat syurga ketika saya di dunia lagi..utk motivasikan saya untuk berada di dalamnya
	SP2: Leganya bilamana saya tahu pilihan untuk bersama nikmat ini adalah ketika saya masih hidup. Semoga saya sempat mengumpul segala amal utk ke sana.
	IP3: Saya jelas nikmat dalam syurga adalah sesuatu yang tidak di perolehi di dunia. Saya harus kecapi nikmat ini.
	SP3: Saya jelas pilihan utk bersama kemewahan di syurga ada di dunia.  saya kena berfikiran akhirat.
	IR: Ya Allah ampunkan saya kerana lalai akan nikmat yang bakal engkau berikan. Berilah aku kesungguhan untuk mencapai nikmat syurgamu wahai Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah
	SR: Ya ALlah, ampunkan saya kerana merebut kemewahan dunia dan tidak bersungguh dengan jalan akhirat saya. Bantulah saya menjadi hamba dan khalifah yang tekun dalam beribadah dan sentiasa memberikan QSI sebagai jalan hidup saya.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:19
	I: Allah menerangkan lagi ttg sifat air yang tidak memabukkan ini dalam ayat As-saafaat 37:47
	A: Allah memberitahu bahawa terdapat sungai yang mengalir di sisi pelamin di syurga. Dan air tersebut (arak) boleh di minum dan tidak pula memabukkan.  Malah terdapat buah buahan juga di syurga.
	S: Setiap ahli syurga akan menikmati air dari sungai yang mengalir dan menunjukkan kemewahan serta lasatnya air tersebut untuk kita akur dan percaya akan ayat ini dan membuat pilihan ketika masih di dunia ini.
	LS: 4
	LI: 6
	LA: 2
	AP1: Ingat!! Janji Allah itu benar, kenikmatan syurga ini bukan untuk di perolokkan atau di khayalkan. Saya kena berusaha mendapatnya.
	AP3: Saya jelas untuk berada di tempat yang penuh nikmat ini saya harus membuat pilihan di dunia
	AP2: Syukur kerana kenikmatan yang di berikan ini adalah satu berita yang benar.  Bukan satu cerita mahupun dongengan
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana telah jelas akan nikmat yang engkau berikan di syurga kelak.. namun aku masih leka dan tidak bersungguh sungguh mengusahakannya. Doronglah saya menjadi ahli syurgamu dengan mengerjakan amal yang engkau redhai.


