
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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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat!! Jika dah termasuk ke dalam Neraka, tidak ada penolong bagi ahli neraka. Waima Rasulullah juga tidak di pertanggungjawabkan utk membela ahli neraka.
	SP1: Ingat!  Telah sampai kepada saya berita tentang kebenaran syurga dan neraka serta jalan lurus dan bengkok!! saya mesti berada di jalan yang lurus.
	IP2: Leganya bila tahu orang yang mentaati perintah rasul akan dimasukkan kesyurga.. dan Rasulullah tidak bertanggungjawab keatas orang yang kufur.
	SP2: Leganya kerana telah sampai berita kepada saya akan tentang kebenaran yang di sampaikan oleh Rasulullah saw.
	IP3: Saya jelas bahawa tidak akan ada syafaat Rasulullah untuk Ahli neraka.  maka saya harus mentaati perintah Rasul ketika di dunia ini.
	SP3: Saya jelas bahawa berita kebenaran telah di sampaikan oleh Rasulullah kepada saya, Saya wajib mentaatinya utk tidak terjerumus ke neraka jahanam.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana mengambil mudah akan balasan baik dan buruk akan pada hari pembalasan. Padahal nikmat syurga mu adalah benar, azab nerakamu juga adalah benar. Kami mengaku sebagai Umat, namun masih engkar dan lalai dengan perintahnya.  Aku hari ini bertaubat dengan nama At-tawwab.. terimalah keampunan serta kezaliman diriku.. dan hapuskanlah dosa dosaku.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya jika saya pernah membuat Engkau murka atau Kekasihmu bersedih di atas kebodohan aku sendiri.  Terimalah taubatku, dorongkanlah aku, keluargaku, sahabatku untuk terus berada di jalan kebenaran.  Jadikanlah perjuanganku sebagai penebus dosa.  Terimalah taubatku.. dan tempatkanlah aku di syurga jannahmu ya rabb.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan Naungan Asap hitam
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:43
	I: 1. Allah memberitahu tidak ada penolong bagi ahli neraka .2. Rasulullah saw tidak di pertanggungjawabkan untuk menolong ahli neraka.  (al-baqarah 2:119)
	A: 1. Allah memberitahu di neraka sana akan ada asap hitam, seksaan angin yang panas dan air yang mendidih.2.keadaannya tidak sejuk dan tidak menyenangkan.(42-44)
	S: 1. Telah di utus Rasul dengan menyampaikan berita kebenaran untuk memilih jalan yang lurus (al-baqarah 2:119)2.Orang yang ingkar akan masuk neraka.
	LS: 6
	LI: 6
	LA: 2
	AP1: Ingat!!Azab Allah amat pedih dan neraka adalah tempatnya di mana tidak ada kesenangan walau sedikit pun.
	AP3: Saya jelas bahawa ahli Neraka itu di azab tiada hentinya. Saya tidak mahu menjadi orang yang kufur dan ingkar dengan perintah Allah.
	AP2: Syukur kerana hari ini saya tahu di Nerakanya Allah tiada tempat berehat sama sekali.  mereka di azab terus menerus.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana pernah melakukan dosa dan perkara yang melalaikan. Saya tak mampu untuk berada di nerakamu. Jauhkan aku dari siksaan nerakamu ya Allah. Berikanlah aku jalan yang lurus lagi di Redhai oleh mu Ya ALlah.


