
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!!  pilihan saya di dunia adalah menentukan hari akhir saya. Saya kena berdoa pada Allah untuk memberikan ketetapan hari akhir yang baik dengan menjadikan dunia tempat amal yang baik.
	SP1: Ingat!! nikmat di dunia hanya sementara. Saya tidak boleh menghalalkan segala cara untuk kesenangan dunia. Esok anak cucu saya akan menuntutnya kelak.
	IP2: Leganya bila Allah mengingatkan saya untuk membuat pilihan ketika masih di dunia.
	SP2: saya tidak boleh merasa selesa dengan amalan saya sahaja.. Leganya bilamana Allah beritahu dakwah ini perlu di sampaikan kepada anak keturunan kita.
	IP3: Saya jelas, saya kena buat pilihan untuk menjelaskan akan apa jalan yang perlu anak dan cucu saya lakukan. 
	SP3: Saya jelas, saya harus mengajak dan menunjukkan amalan yang baik kepada anak dan keturunan saya agar mereka tidak mempersoalkan kita di akhirat kelak
	IR: Ya Allah, ampunkanlah saya yang sering lalai dalam mendidik zuriat keturunan saya hari ini.  Tunjukkilah saya jalan yang lurus dan di redhai agar saya tidak di persoalkan oleh zuriat keturunan saya kelak. Wahai Allah ya fattah... bukakanlah hati mereka.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya kerana sering mengajak orang di luar sana untuk berbuat kebaikan, tapi tidak mampu untuk mengajak zuriat saya untuk menjadi hamba dan khalifah yang baik.. Bantulah saya ya Allah dalam mempermudahkan urusan mendidik mereka Ya Allah, Ampuni mereka dan berikan taufiq mu kepada mereka wahai Allah Ya Rahim.. yang menjaga dengan kasih sayang.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Katakanlah "YA"  sesungguhnya orang orang yang terdahulu dan yang kemudian. 
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:49
	I: 1. Ayat ini adalah Jawapan kepada soalan ayat sebelumnya di mana org kufur bertanyakan akan perihal nenek moyang mereka yang menyesatkan. 2. Hari akhir semua akan di pertanggungjawabkan ke atas amalannya.3. Buatlah pilihan ketika masih di dunia.  Ternyata pilihan yang bengkok pasti merosakkan kehidupan di hari Akhir.
	A: 1. Mereka (ahli neraka) mempersoalkan apakah mereka benar di bangkitkan.2. Mereka bertanya juga apakah nenek moyang mereka di bangkitkan kelak.3. Allah menegaskan dalam ayatnya bahawa mereka semua akan di bangkitkan yang terdahulu dan kemudian.4.Semuanya akan di kumpulkan pada ketetapan waktu dan hari yang tertentu
	S: Mereka ini mempersoalkan apakah nenek moyang mereka juga di pertanggungjawabkan atau tidak padahal pada suatu masa dahulu mereka membenarkan bahawa segala apa  yang telah di lakukan oleh nenek moyang mereka adalah benar (Al Araf 7:95)
	LS: 7
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat!! semua amalan saya akan di persoalkan di akhirat kelak bukan amalan kita sahaja malah zuriat keturunan saya juga akan mempersoalkannya. Saya harus membetulkan keluarga saya terdahulu.
	AP3: Saya jelas, saya akan di persoalkan oleh anakcucu saya  diakhirat kelak apabila saya tidak mengajar mereka kejalan yang lurus.
	AP2: Leganya bilamana saya tahu saya harus berbuat kebaikkan dan mengikut perintah Allah di dunia agar saya tidak di persoalkan di akhirat kelak.
	AR: Ya Allah, Ampunkan saya kerana selama ini merasa selesa dengan amalan diri yang sedikit malah saya lupa dengan anak anak yang lalai dgn ibadah mereka.  Bantulah saya mendidik anak agar mereka mampu menjaga zuriat keturunan mereka. Wahai Ar Rahman dan Ar-Rahim... berilah kami keupayaan ini.


