
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! Banyakkan solat penuh khusyu' sebab Allah dah bagi nikmat yang banyak. 
	SP1: Ingat! Praktiskan cara hidup yang kalau nak minta tolong, dahulukan Allah dengan mengerjakan solat penuh khusyu'.
	IP2: Leganya, saya tahu cara untuk bersyukur nikmat yang banyak iaitu melalui solat. 
	SP2: Leganya, Allah bagi saya cara bagaimana nak menjemput pertolonganNya iaitu dengan solat dan sabar.Kedua-duanya memerlukan khusyu'
	IP3: Saya jelas untuk melaksanakan solat yang khusyu' setiap  kali beroleh nikmat dariNya
	SP3: Saya jelas untuk:
1) Minta pertolongan dengan sabar dan solat.
2) khusyu' setiap ketika terutama dalam solat. Untuk khusyu', saya kena ingat pertemuan denganNya dan ingat akan kembali kepadaNya. 
	IR: Ya Rahman, jadikanlah aku hamba yang bersyukur.
	SR: Ya Allah, bantu aku untuk menjadikan sabar dan solat sebagai cara hidup dan bantu aku menjadi hamba yang khusyu' dengan selalu mengingati pertemuan denganMu dan mengingati akan kembali kepadaMu
	Nama: Ayat
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 30 Apr 2017
	Ayat Quran: Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Iaitu orang yang khusyu' dalam solatnya.
	Surah No Ayat: Al-Mukminun, 23 : 1-2
	I: Sungguh, Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. 108:1-2

Sebagai seorang hamba yang beriman, saya perlu menjadi hamba yang khusyu' dalam solat dan melaksanakannya kerana Allah telah memberiku nikmat yang banyak.
	A: Sesungguhnya, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat Aku. 20:14

Saya yakin bahawa orang yang beriman adalah orang yang khusyu' dalam solatnya. Solat dilaksanakan untuk mengingat Allah.
	S: Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan (solat) itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. 2:45-46

Cara hidup saya adalah sentiasa memohon pertolongan dari Allah dengan sabar dan mengerjakan solat yang khusyu'
	LS: 6
	LI: 6
	LA: 6
	AP1: Ingat, setiap kali solat adalah untuk khusyu' ingat kepada Allah. Jangan biar fikiran menerawang tempat lain nanti lari tujuan asal. 
	AP3: Saya jelas untuk :
1) Terus ingat tujuan solat iaitu mengingati Allah setiap kali saya terlalai atau hilang khusyu'.
2) Luruskan niat saya bahawa solat untuk ingat Dia bukan sekadar nak dapat pahala/ elak neraka sebab kalau niat saya tak jelas, nanti saya solat tanpa "sedar".
	AP2: Leganya, Allah mahu saya ingat kepada Dia dengan melaksanakan Solat. Allah bagi saya peluang untuk jumpa Dia dan ingat kepada Dia setiap hari.
	AR: Ya Sami', Ya Basir, Engkau kurniakanlah aku khusyu' dalam solat dan kurniakanlah aku hati yang sentiasa mengingatiMu dn mengingati pengajaran dariMu.


