
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! Saya tidak mempunyai apa apa bila berhadapan dengan Allah.  Mesti merasakan kosong dan tidak tahu.. kebergantungan diri saya harus di pertingkatkan.
	SP1: Ingat!  Saya mempunyai tempoh jangkahayat yang tidak panjang untuk saya bawa bekal ke akhirat. saya perlukan maksimize keupayaan saya melalui perkara yang saya suka dan penyerahan diri kepada Allah.
	IP2: Leganya kerana hari ini saya di gerakkan hati untuk merasakan kebergantungan diri hanya pada Allah dan mula berhati hati untuk mendapatkan 1 dalam setiap pekerjaan dan perbuatan saya.
	SP2: Leganya,kerana saya sedar hari ini saya ada tempoh masa yang saya perlu lakukan hari ini.  saya harus berusaha utk melaksanakannya kerana Allah.
	IP3: Saya jelas saya sebenarnya tak ada apa apa, saya hanya perlu membuat tindakan yang high impak.. dan serahkan semula tugasan lainnya kepada Allah.  Semoga Allah sentiasa bersama saya.
	SP3: Saya jelas untuk menjadi hamba yang terpilih di akhirat kelak (digolongan kanan dan terdahulu) saya kena mengisi perkara yang lillahi taala dengan memberi manfaat kepadaorang lain.sekarang bukan esok atau bulan depan. SEKARANG!
	IR: Ya Allah, ampunkan saya kerana masih merasa diri ini manusia yang hebat bila berhadapan dengan mu... masih tidak bersungguh sungguh bila berhadapan denganmu. Ampunkan saya Ya Rabbb.... berilah saya dan semua muslimin muslimat umat akhir zaman ini kembali kepadamu dan merasakan KOSONG tidak punya apa apa selain dari mu. Wahai Allah yang pengasih lagi bijaksana.
	SR: Ya Allah, ampunkan saya.. saya tak tahu bila jangka hayat saya berakhir. Izinkanlah dengan adanya usia saya hari ini tidak sia sia.. sedarkan saya dengan setiap kejadian merupakan panduan dan hikmah buat saya lebih dekat kepadamu ya Allah. Wahai Allah yang penentu hari Akhir setiap hambanya.
	Nama: ROZIAH KAMAL
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 
	Ayat Quran: Untuk mengantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu(didunia) dan menghidupkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
	Surah No Ayat: Al-Waqi'ah56: 61
	I: 1.  Selaku hamba saya harus bersifat Kosong (tidak tahu) bila berhadapan dengan Allah, sentiasa merasakan sifat kehambaan.2. Pilihan untuk melakukan sesuatu di dunia adalah mandatori kerana ini jalan yang di tentukan di akhirat. 3.Solat merupakan salah satu cara secara praktikal melatih saya menjadi khusuk dalam melakukan sesuatu. Saya harus khusyuk dalam melakukan tugasan saya sebagai hamba yang memberi manfaat kepada org lain agar mudah mudahan ketika di bangkitkan nanti berada di golongan kanan atau  terdahulu.
	A: 1. Allah juga memberitahu bahawa DIA perkasa dan mampu mematikan hambanya2. Dan di pergilirkan/ digantikan dgn yang lainnya di dunia ini.3. Juga akan di bangkitkan semula di akhirat dalam keadaan saya yang tidak ketahui nasib saya.4.Padahal ketika saya di dunia ini saya telah ketahui dan saya tidak mengambil pengajaran kepada setiap kejadian
	S: 1. Mesej Allah jelas, bahawa manusia mempunyai tempoh jangka hayat dan di beri peluang berbuat pilihan baik atau buruk. 2. Di hari akhir akan di bangkitkan dalam keadaan yang tidak di ketahui keadaannya, semuanya bergantung kepada amalan kita. 3. Penyerahan diri kepada Allah dengan menyebut namanya adalah satu perintah dan ia harus di lakukan ketika masih hidup. 4.  Umat terdahulu, sejarah adalah panduan yang Allah berikan untuk kita mengambil ikhtibar kepada setiap kejadian
	LS: 5
	LI: 4
	LA: 2
	AP1: Ingat!  Setiap kejadian itu Allah jadikan dengan tidak sia sia untuk kita mengambil pengajaran darinya.  Saya harus perhalusi jalan hidup saya untuk saya menjadikan pengajaran utk mendapat jalan yang lurus.
	AP3: Saya jelas saya akan di bangkitkan di akhirat saya dengan tidak tahu apa kesudahan saya. Namun selagi ada hayat, saya masih boleh bermohon, bermunajat dan minta pada Allah untuk melindungi saya dari azab dan siksa api neraka.
	AP2: Leganya kerana ada sirah, sejarah dan peristiwa untuk saya ambil ikhtibar sebagai jalan singkat saya menuju akhirat.
	AR: Ya Allah ampunkan saya kerana saya tak mampu untuk mengawal kemana pengkhiran saya nanti... AMpunkan lah saya, terimalah taubat saya... wahai ya Affuw.. 


