
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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Nama Penyemak 


	IP1: Ingat! Jangan tahu minta sahaja tetapi enggan menyahut seruanNya dan mengimaniNya.
	SP1: Ingat! Jangan jadikan habit meminta kepada selainNya terlebih dahulu dan menjadikan Tuhan last option di saat menemui jalan buntu.
	IP2: Leganya, saya tahu apa formula agar doa saya diperkenankan oleh Dia Yang Menguasai segalanya.
	SP2: Leganya, saya ada panduan lifestyle yang menjadikan Dia nombor satu dalam setiap isu kehidupan, bukan manusia lain dan bahkan diri sendiri yang banyak kelemahan.
	IP3: Saya jelas untuk memenuhi syarat 'abd yang mengimaniNya dan menyahut seruanNya sehingga diperkenankan doa saya.
	SP3: Saya jelas untuk menjadikan habit meminta kepadaNya dengan segala asma'ul Husna, atas segala pengharapan dan kehendak dalam hidup.
	IR: Ya Hafidz, peliharalah aku daripada mendekati maksiat dan jadikanlah aku seorang hamba, sebenar-benar hamba kepadaMu.
	SR: Ya Qadir, Ya 'Aleem, Engkau kurniakanlah aku iman yang sentiasa redha akan ketetapanMu dan Engkau kurniakanlah yang terbaik buatku dan agamaku.
	Nama: Ayat
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 17 Mac 2017
	Ayat Quran: Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku, maka                        "Sesungguhnya Aku sentiasa hampir. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka mendapat kebenaran.
	Surah No Ayat: AlBaqarah,
2 : 186


	I: Syarat diperkenankan doa seorang 'abd oleh Tuhannya adalah menyahut seruanNya dan mengimaniNya agar mendapat kebenaran.
	A:  Seorang hamba seharusnya meyakini bahawa Tuhannya dekat dan akan memakbulkan permintaannya bila dia meminta. 
	S: Cara hidup seorang hamba adalah sentiasa berdoa kepadaNya dan menyahut seruanNya serta beriman kepadaNya.
	LS: 1
	LI: 1
	LA: 1
	AP1: Ingat! Allah tu dekat, kenapa pergi ke orang lain dulu?
	AP3: Saya jelas untuk terus je mengadu kepada Dia dan memohon kepadaNya tanpa ragu-ragu.
	AP2: Leganya, Dia dekat dan Dia tidak "pilih kasih" terhadap hambaNya.
	AR: Ya Rahmaan, Ya Rahiim, jadikan aku seorang hamba yang sentiasa ingat kepada mu dan meyakini bahawa Engkaulah As-Somad.


