
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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Nama Tarikh 

Ayat Quran Surah : No Ayat 
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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat!! Bantuan Allah akan sentiasa ada dan jangan menjadi pengikut Taghut!! Mereka ini kekal di neraka jahanam.
	SP1: Ingat!! Allah dah pesan akan terjadi 3 golongan manusia.  Saya harus terus bermohon untuk berada di golongan terdahulu dan kanan.
	IP2: Leganya, ada Allah bertindak sebagai pelindung bagi orang yang beriman.  Saya harus berusaha mendapatkan batuan dan pertolongan Allah.
	SP2: Syukur, kerana Allah memberitahu akan ada pengikut Taghut sesuai mengikut zaman.  Saya harus tahu siapakah golongan ini dan tidak boleh mengikut mereka.
	IP3: Saya jelas bahawa Allah saja yang boleh memberi perlindungan hidup saya di dunia dan akhirat.  Saya harus bermohon agar tetap sentiasa di jalannya Allah redha.
	SP3: Saya jelas bahawa sangat rugi berada di kelompok kiri saya kena berdoa agar Rahmat Allah sentiasa bersama saya, keluarga dan rakan2 utk berada di jalan yang lurus.
	IR: Ya Allah, Ampunkan saya yang tidak tahu akan ada golongan pengikut tahgut selama ini. Lindungi saya, keluarga, sahabat saya dari di ancaman dan ajakan Tahgut. Saya takut ya Allah.  Berikan saya jalan yang terang sehingga saya bertermu denganmu di jannah.
	SR: Ya Allah, Ampunkan saya yang telah tahu akan kebenaran hari akhirmu tetapi masih bertindak selesa dalam mengerjakan ibadah. Tunjukkanlah jalan yang lurus danyang engkau Redhai untuk saya, keluarga, sahabat masukk ke jannah mu Ya Allah..
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:41
	I: 1. Allah merupakan pelindung (mengawal dan menolong) mereka yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya(iman)2. Orang Kafir penolong mereka adalahTaghut iaitu mengeluarkan mereka dari cahaya dan membawa kepada kegelapan.3. orang yang ikut Taghut adalah mereka yang kekal didalam api neraka (Al-Baqarah 2:257)
	A: 1.Allah memberitahu akan ada golongan yang sengsara iaitu di sebelah kiri.2.Surah AL-balad (90:19) menerangkan maksud yang sama akan ada puak diri iaitu mereka yang kufurdan ingkar dengan ayat keterangan Allah dan Rasul.
	S: 1. Allah memberitahu puak kiri ini adalah terdiri dari golongan yang engkar, kufur, mendustakan ayat-ayat dan mereka sengsara di hari akhir nanti.2. Bagaimana dahsyatnya hari akhir nanti, goncangannya nanti akan di bahagikan kepada 3 golongan ie. kanan, terdahulu dan kiri.3. Kanan dan terdahulu akan berada di syurganya ALlah.  Kiri akan berada neraka yg penuh azab
	LS: 5
	LI: 6
	LA: 6
	AP1: Ingat!! Akan ada orang di sebelah kiri yang terdiri dari orang yang inkar, kufur dan mendustakan ayat. Semoga saya bukan dari golongan ini.
	AP3: Saya jelas bahawa golongan kiri adalah terdiri dari mereka yang kufur, ingkat dan mendustakan ayat.  Saya harus berada bermohon pada Allah untuk di lindungi berada di dalam kelompok ini.
	AP2: Leganya, bila mana Allah dah beritahu bahawa catergori orang yang masuk neraka adalah di kalangan mereka yang kufur, ingkar dan mendustakan ayat.  Semoga saya menjadi hamba dan khalifah yang taat, membenarkan perintah dan ayat Allah
	AR: Ya Allah, ampunkan sering lalai dan lupa tentang azabmu, saya hanya merasa gementar dan takut bila tahu bertadabbur dan tazakkur dgn kalimahmu. Berilah saya kekuatan untuk sentiasa bertadabbur & tazakkur selagi usia saya masih ada agar saya tergolong dari orang orang beriman.


