
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!! Peringatan besar untuk saya tidak menyekutukan Allah, makan harta anak yatim dan minum arak dan judi. Ini secara jelas telah katergorikan mereka yang berdosa besar.
	SP1: Ingat!  Jangan sampai Allah turunkan azab kepada kelompok satu kaum di dunia baru saya nak minta keampunan.  Saya harus sentiasa memohon keampunan setiap masa untuk sentiasa berada di jalan lurus.
	IP2: Leganya, kerana Allah masih melindungi saya dari perbuatan yang keji dan munkar tersebut. Saya harus terus memohon untuk tidak berada disini.
	SP2: Leganya, kerana saya tahu hari ini memohon keampunan itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan setiap masa. Saya tidak mahu di uji di dunia dengan siksaan azab di timpa kepada sesuatu kaum.
	IP3: Saya Jelas bahawa ada perintah untuk menjauhi larangan Allah utk selamat daripada memasuki neraka Jahanam.
	SP3: Saya jelas, bahawa taubat itu adalah satu proses keampunan yang harus di lakukan setiap masa insan agar kita tidak merugi bilamana Allah berkehendak menguji kita atau sesuatu kaum.
	IR: Ya Allah, ampunkan diriku yang sering merasakan selamat dari ciri ciri orang yang berdosa besar, namun sebenarnya yang melindungi aku selama ini adalah dirimu yang maha pengasih lagi maha penyayang.   terimalah taubat ku.. aku ingin sentiasa menjadi hamba hamba yang bersyukur.
	SR: Ya Allah, ampunkan aku kerana merasakan selesa dengan diri sendiri tanpa memikirkan isu masyarakat sekeliling. Janganlah engkau turunkan bencana kepada kami sebelum kami sempat bertaubat.  Jadikanlah kami golongan kanan atau terdahulu untuk menikmati syurgamu. Wahai Allah Ya Rabbalalamin..
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan mereka tidak berhenti mengerjakan dosa yang besar.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:46
	I: Allah memerintahkan hambanya untuk taat akan perintahnya.1. Tidak menyekutukan  Allah (an-nisa:48/Fusilat :6))2. Tidak memakan harta anak yatim (An-nisa:2)3. Tidak Meminum arak dan judi (Al-baqarah:219)
	A: 1. Allah memberitahu Ahli neraka hidupnya di Dunia tidak menghentikan mengerjakan dosa besar.2. Dan ciri ciri mereka adalah orang yang hidup bermewah mewah di dunia (45)3. Malah mereka mempersoalkan akan kebenaran tentang kebangkitan hari akhir(47)
	S: 1.Manusia adalah pendosa. Bagi mereka yang di timpakan bencana di sebabkan perbuatan mereka dan  perbuatan kaum mereka, hendaklah mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah mengampuni sebahagian besar dosa-dosa hambanya (42:30)
	LS: 7
	LI: 6
	LA: 2
	AP1: Ingat!! Neraka itu adalah benar.  Saya tidak boleh mewarisi sifat seorang ahli neraka. 
	AP3: Saya jelas, bahawa ciri orang yang berada di neraka adalah orang yang kufur dan engkar akan perintah Allah.
	AP2: Leganya bila ada pengetahuan bahawa tidak boleh mewarisi ciri ciri ahli neraka.   Saya akan jauhi ciri ciri ini.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang selalu menginginkan kemewahan dunia sedangkan aku tak tahu di sebaliknya ada ujian yang hebat tentang harta. Berilah aku kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.  Jika takdirku ini memiliki harta yang banyak ianya adalah kerana amanah yang ingin engkau sampaikan kepadaku untuk hambanyamu yang lain. Semoga aku tidak lalai dengan perkara ini.


