
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! Allah suruh kita bersegera dalam beriman agar kita tidak menangung kerugian kelak dan di timpa kesusahan
	SP1: Ingat!  Allah telah beritahu ada golongan yang menyesal kerana tidak beriman kepadanya. Saya harus sentiasa merasakan beriman kepadanya setiap rukunnya pada setiap kejadian yang berlaku.
	IP2: Leganya ada jalan pintas untuk tidak menanggung kerugian. Saya baru tahu hari ini bahawa BERSEGERA DALAM BERIMAN adalah ciri ciri orang yang beruntung. saya kena ambil hikmah dari setiap kejadian sebagai tanda saya orang beriman
	SP2: Leganya telah di sampaikan kepada saya ada golongan orang yang menyesal kelak... saya mesti hindari dari menjadi golongan seperti mereka.
	IP3: Saya jelas bahawa hanya orang yang beriman tidak menanggung kerugian di dunia dan akhirat. Semoga Allah kurniakan saya dengan setiap kejadian yang berlaku untuk saya rasakan dengan Iman.
	SP3: Saya jelas bahawa orang yang menyesal yang di katakan ini adalah mereka yang tidak nampak akan Allah di sebalik kejadian. Semoga Allah berikan saya deria yang tajam dari mata, hati, akan dan sentuhan untuk melihat keberadaan Allah.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana telah lama tahu maksud IMAN tapi tidak meresap ke jiwa dalam mempraktikan pada setiap kejadian dalam kehidupan.  Berilah saya cerdas dalam menjiwaai IMAN yang telah engkau berikan. Wahai Allah ya Alim ... berikan saya ya..
	SR: Ya Allah, ampuni saya.. saya tidak mahu menjadi orang yang menyesal di akhirat di mana ianya kekal selama lamanya. Berilah saya jalan yang Allah mahukan ketika saya sedar mahupun tidak.  Pilihlah saya, keluarga saya, guru-guru saya.. sahabat dan seluruh muslimin muslimat sentiasa tergolong dari orang yang beruntung di akhirat.  Ya Mujib... perkenankanllah
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Sambil berkata,"Sesungguhnya, kami benar-benar menangung kerugian.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:66
	I: Dalam Surah Aj-jin72:13 menyatakan betapa kesegeraan dalam beriman(tidak bertangguh) tidak akan rasa bimbang menangung kerugian dan tidak ditimpakan kesusahan. Percaya akan IMAN adalah petunjuk yang Allah berikan utk tidak rugi.
	A: 1. Allah akan memperlihatkan kejadian kehancuran dalam pelbagai cara termasuk dalam menanam benih untuk saya mengambil pengajaran2. Ketika itu barulah saya merasakan betapa ruginya saya kerana tidak memperolehi sesuatupun. 
	S: Allah telah membayangkan betapa dahsyat hari Akhir nanti dan pasti akan ada orang orang yang menyesal dan tidak memperolehi sesuatupun.  Ini adalah peringatan buat saya untuk terus berzikir dan bertasbih dengan namanya. Tertulis di lauh mahfuz bererti ini adalah perkhabaran yang benar.
	LS: 5
	LI: 7
	LA: 2
	AP1: Ingat!  Allah dah bagi tahu, boleh sahaja usaha kita ini menjadi sia sia bilmana kita menanamkan benih tetapi tidak berhasil... Kebergantungan kita hanyalah pada Allah
	AP3: Saya jelas untuk menjadi orang yang beruntung, kebergantungan saya pada Allah haruslah secara totaliti.  
	AP2: Leganya bila Allah dah aturkan hidup saya sebenarnya.  Kebergantungan saya seharusnya kena lebih kukuh dgn jalan yang Allah suka.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana jika masih berusaha sehingga terlajak luar batas saya sebagai seorang hamba.  Kurniakanlah saya sensor agar saya faham akan tugas saya.. dan saya faham akan HAQ mu ya ALlah.  Wahai ALlah Ya Mujib, ya Fattah ya Alim.


