
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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	IP1: Ingat!  Tak ada perkara yang best di nerakanya Allah. Azab demi azab demi azab.. tiada kelegaan langsung!!!
	SP1: Ingat!  pilihan saya hanya ke syurga.. saya kena mohon pada Allah untuk mendudukinya. 
	IP2: Leganya... sebab hari ni tahu.. dunia bukan tempat berehat untuk kesenangan dunia... bekerjalah untuk akhirat.
	SP2: Leganya kerana Allah suruh saya buat pilihan ketika di dunia.  saya memilih utk berada di syurganya Allah
	IP3: Saya jelas, Dunia ini tempat saya mengumpul bekalan untuk saya bawa ke akhrat.  saya kena mengumpul segala amal kebaikan bersamping bermohon Rahmah Allahbersama menuju pemilik Syurga.
	SP3: Saya jelas untuk saya masuk syurga pemilihan nya ada didunia ini. saya kena terus berzikir agar Rahmahnya terus bersama dengan saya.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana telah sampai segala pesan Rasulmu tentang nikmat syurga dan azab neraka... namun saya tak pandai melakukan sesuatu yang mampu melindungi saya.. Tunjukkanlah saya jalan untuk menuju syurga.. sesungguhnya saya takut dengan azabmu.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya kerana telah tahu untuk membuat pilihan ketika masih di dunia.. Adakala pemilihan saya di kira tepat di hati..rupanya masih salah... bantulah saya untuk terus berada di jalan yang benar yaAllah... 
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Maka kamu minum seperti unta(yang sangat haus) minum
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:55
	I: Allah mengambarkan jenis makanan dan makanan ahli neraka serta kesengsaraannya. Sebelum ini telah Allah beritahu akan nikmat syurga. Teruslah berada di golongan kanan atau terdahulu untuk berada di jalan yang lurus. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertasbih dengan menyebut namanya.
	A: 1. Allah memberi tahu setelah ahli neraka memakan dari pohon zakum yang sangat azab maka mereka mencari air untuk minum.2.  Maka di minumnya air tersebut seperti seekor unta yang sangat haus padahal air tersebut sangat panas (56:54-55)3. inilah hidangan ahli neraka pada hari tersebut.
	S: Allah telah mengambarkan suasana hari akhir dimana akan ada puak kiri, kanan dan terdahulu.  Ianya tentang pemilihan ketika masih hidup. Tentulah pilihan saya dan semua orang tidak mahu azab Allah, saya harus terus berdoa dgn berzikir padanya untuk di tetapkan berada di jalan yang lurus.
	LS: 4
	LI: 5
	LA: 2
	AP1: Ingat! Azab neraka itu pedih! dah lah sakit di bakar.. di beri makan pun siksa, minum pun siksa, nak mati pun tak boleh tiada rehat walau seketika.
	AP3: Saya jelas, azab Allah berat saya tak ada ruang langsung untk berehat jika di tempatkan di neraka.  Malah balasan di syurga adalah sebesar besar Nikmat.. saya  kena berusaha kuat utk ke syurga.
	AP2: Leganya sebab ada pilihan di dunia ini. Boleh bagi peringatan pada anak-anak dan sahabat.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya yang banyak berbuat dosa, lindungilah saya, keluarga dan sahabat serta muslimin dan muslimat di akhirat kelak dari tergolong dari orang yang di masukkan ke neraka.Dan jadikanlah saya antara orang yang terdahulu... aminn


