
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 

Hakcipta Creative Commons @ 2016 

Boleh disalin dan dibanyakkan dengan memberi kredit kepada www.akademisinergi.com 

Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran 

(BDQ Canvas) versi 2.0 

Nama Tarikh 

Ayat Quran Surah : No Ayat 

L L L 

Nama Penyemak 


	IP1: Ingat! azab neraka amat pedih dan tiada apa apa nikmat di dalamnya.  Jika di beri makan juga hanya menambah kesengsaraan. saya kena memilih jalan hidup saya hari ini utk hari akhir saya.
	SP1: Ingat! Saya tak boleh menjadi orang yang sesat lagi mendustakan kerana Azab Allah menanti saya di hari akhir saya.
	IP2: Leganya bila tahu balasan akhir itu sangat dahsyat dan menyedarkan saya agar tidak berbuat sesuatu yang sia sia di dunia ini.
	SP2: Leganya bila Ada jalan lurus dan petunjuk dari Allah dan bayangan hari akhir untuk saya.  Pilihan di pihak saya, saya harus memilih untuk menjadi hamba dan khalifah yang taat.
	IP3: Saya Jelas untuk memilih jalan yang lurus, saya harus banyak bertadabbur tazakkur AQ untuk mengetahui apa jalan yang Allah mahu supaya saya bukan dari ahli neraka.
	SP3: Saya jelas untuk memasukki neraka Allah ini bukanlah satu kebetulan tapi adalah pilihan saya ketika di dunia untuk menentukan perjalanan hari akhir saya.  Saya harus merubah cara dan sikap saya untuk mencari jalan yang lurus.
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tidak tahu selama AQ adalah sebuah kitab kasih sayang mu yang memberi peringatan buat saya. Saya tahu tapi saya tidak mengkaji. Terima kasih kerana engkau berikan aku sedikit cahaya melalui pencahayaan tadabbur tazakkur ini.. dan berilah aku kefahaman tentang AQ agar aku lebih mencintai jalan yang engkau redhai.
	SR: Ya Allah, azabnya nerakamu yang luas. Ampunlah aku, keluargaku, sahabatku dan aku tak mampu untuk mendekatinya walau sedikit.. kasihanilah kami yang mengaku ummat Rasulmu, berilah kami taufiq mu agar kami kembali kepadamu dengan hati yang sebenar benar ikhlas hanya mencari ridha mu ya Allah...
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Pasti akan memakan pohon zaqqum
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56:52
	I: Saya tidak boleh terus melakukan dosa dan harus bersegera bertaubat kerana Allah menerangkan bahawa orang yang berdosa (ahli neraka) akan memakan buah zaqqum. Sifat makanan ini panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut. (Ad dukhan 44:43-46)
	A: 1.Allah mengelarkan Ahli neraka sebagai orang yang sesat dan mendustakan.2. Mereka akan memakan pohon zaqqum iaitu apabila mereka memakannya mengakibatkan derita yang luarbiasa.3. Dan perut mereka akan penuh dengan makanan dari pohon ini.
	S: Saya kena memilih untuk berada di jalan yang benar dan tidak sesat kerana orang yang sesat bakal masuk ke dalam neraka yang pedih dan makanannya terdiri dari pohon zaqqum yang penuh azab.
	LS: 4
	LI: 6
	LA: 2
	AP1: Ingat! Saya tidak boleh menafikan apa apa ayat dalam AQ ini kerana itu adalah sifat seorang pendusta dan sesat dan balasannya adalah Neraka jahanam.
	AP3: Saya jelas untuk mengelakkan dari siksa dan azab hari akhir saya harus menjadi seorang yang membenarkan wahyu Allah dan mengikut panduannya.
	AP2: Leganya bila Allah mengajar untuk saya menjadi akur dan taat hanya kepada pemerintah dan pemilik Alam semesta ini. Saya harus menjadi hamba yang baik.
	AR: Ya Allah, ampunkan saya kerana tidak merasa gerun apabila selama ini tidak takut dengan nama NERAKA padahal ia adalah tempat yang paling azab dan meyiksakan.  Bantulah saya untuk memberi jalan yang lurus agar saya terhindar dari bencana hari akhir. Wahai Al-akhir berilahkan saya pengakhiran hidup yang baik.


