
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!  untuk berada di dalam golongan yang tinggal di syurga saya harus beriman pada hari akhir dan kitabnya, berzikir bertasbih mengingatinya, bersegera dalam melakukan amal dan ini semua harus di lakukan sebagai pilihan saya selagi masih hidup.
	SP1: Ingat!  Untuk menjadi orang terdahulu masuk syurga, saya milih untuk bersama orang beramal soleh supaya boleh mengingatkan saya tentang hari akhir dan mempelajari akan kitabnya. 
	IP2: Leganya apabila jumpa tips dari Allah yang mana saya harus beriman pada kitab dan hari akhir, bersegera dlm melakukan amal dan melakukannya selagi masih hidup.
	SP2: Leganya apabila tahu jalan untuk menuju syurga telah di beritahu dalam surah ini yang berkisah tentang hari akhir.  Saya harus berusaha untuk menjadi golongan terdahulu yang masuk syurga.
	IP3: Saya jelas untuk menjadi orang yang terdahulu dan terpilih menjadi ahli syurga saya kena melakukan amalan yang di suruh di dalam kitabnya, memuji namanya beriman pada hari akhir dan seharusnya itulah pilihan saya selagi masih hidup.
	SP3: Saya jelas untuk menjadi orang yang terdahulu saya harus menentukan jalan akhirat saya selagi masih hidup.   Sebagaimana makhluknya yang lain terus bertasbih dengan nama tuhannya, saya harus bertadabur dengan setiap kejadian yang berlaku di sekeliling saya.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana terlalu lama saya abaikan Al Quran dek kebodohan saya dalam membaca Surat cintamu.  Jadikan saya seorang hamba yang taat dalam beribadah, bersegera dalam beribadah dan beramal apa yang ada di dalam kitab.  Bantulah saya ya Allah.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tak faham akan kepentingan berzikir padamu selama ini walhal inilah amalan yang membawa jalan Redhamu.  Bimbinglah saya untuk menjadi hambamu yang tawadhuk dalam beribadah dan menjadi serikandi dalam mengajak orang dalam menuju jalan yang Allah Redha.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk syurga)
	Surah No Ayat: Al-Waqiah56:10
	I: 1. Allah memberitahu ada golongan yang terdahulu masuk ke syurga dan amalan tersebut adalah dengan berlumba dan menyegerakan amalan kebaikan.(Refer to Ibnu Katsir)2. ciri ciri orang masuk syurga adalah orang yang dekat dengan Allah iaitu orang taat beriman dengan hari kiamat dan beramal dengan kitabnya.3. Selain itu amalan seperti berzikir dan bertasbih kepada Allah adalah antara ciri yang di sebut pada akhir surah ini.4. Dalam surah Az-zumar :73 Allah juga menekankan agar berada dalam rombongan manakah utk kita menuju akhirat.  sekali lagi penekanan ini adalah kembali kepada tema surah ini iaitu kena buat pilihan sebelum mati.
	A: 1. Allah memberitahu golongan yang terdahulu masuk syurga adalah orang terdahulu masuk syurga.2.  Mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah. 3. Pada hari Kiamat Allah membahagikan golongan kiri kanan dan terdahulu.4.  Allah menyuruh kita buat pilihan selagi masih hidup. 5. Allah memperingatkan tentang dahsyatnya akan kejadian hari akhir dan orang yang terus bertasbih dengan nama Allah adalah orang yang dekat dengan Allah.6. Surah Az-zukruf  juga menyatakan tentang nasib Golongan orang orang di syurga dan neraka. 7.   Allah juga menerangkan dalam surah Az-zumar ttg golongan manakah kita ingin berhimpun di mana ke ikhlasan pada Allah merupakan tema utama dalam surah ini.8. Dalam kaitannya dengan hadith, ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang golongan terdahulu.  Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Muhammad bin Ka’ab, berkata tentang firman Allah, “Dan orang-orang yang paling dahulu beriman," maksudnya adalah para Nabi9. Ibnu Katsir menafsirkan, “Dan orang-orang yang paling dahulu beriman," adalah orang yang berlomba dan bersegera dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan
	S: 1. Ciri orang beriman itu adalah orang yang bersegera dengan amalannya dan dekat dengan Allah.2.  Dengan banyak berzikir sebenarnya mengingatkan seorang Hamba akan penciptanya. 3.  Allah juga memberitahu di hari akhir nanti  manusia akan berombongan dalam menuju syurga mahupun neraka.  Tetaplah berada dalam kelompok orang yang beruntung dengan beriman kepada hari akhir dan kitabnya.4. Untuk selamat hendaklah buat pilihan ketika masih hidup sebagai penentu di hari akhir nanti.
	LS: 8
	LI: 8
	LA: 8
	AP1: Ingat!  Allah dah beritahu akan ada golongan yang masuk syurga Allah.  Carilah jalan untuk tergolong dari golongan tersebut .
	AP3: Saya jelas, untuk menjadi orang yang terdahulu saya harus mendekatkan diri pada Allah dengan menyegerakan ibadah, beriman pada hari akhir, beriman dengan kitabnya dan sentiasa berzikir dengan menyebut nama tuhannnya.
	AP2: Syukur kerana Allah beritahu ciri ciri orang yang masuk syurga.  Saya harus berusaha untuk menjagdi golongan mereka yang beriman.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana hanya melihat hari akhir sebagai satu janji yang pasti berlaku tapi tak mampu bergetar hati untuk mendapatkannya dengan cara terdesak.  Bantulah saya untuk mencapai misi hari akhir saya agar saya tergolong dari orang-orang yang terdahulu.


