
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 - Ayat sama 
L2 - Sebelum dan Selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Perkataan dengan ayat lain  
L6 - Konsep/Tema dengan surah lain 
L7 - Konsep dengan ayat 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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Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran 
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Nama Tarikh 

Ayat Surah : No Ayat 


	Surah  No yat: Ali Imran: 923:92
	IP1: Ingat..Allah mempunyai rahsia yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Allah Maha Besar, perintah & laranganNya jelas di dlm Al Quran dan melalui lidah rasulNya
	SP1: Ingat.. Allah suruh saya bersabar & kalau dah bersabar, perkuatan lagi kesabaran itu. Bersedialah kerana menegakkan iman bukan mudah rupanya. Bila bertambah suci tujuan, akan bertambah byk kesulitan yg akan dihadapi.
	IP2: Leganya..saya tidak dibebankan dgn ayat pertama Surah Ali Imran. Hanya Allah yang mengetahuinya.
	SP2: Leganya saya mengetahui dari tafsir HAMKA, utk medapat kemenangan mutlak dari musuh ada 4 perkara (dari ayat 200 ini):yakni Sabar,  Memperkuatkan sabar, Bersiap siaga dan bertakwa
	IP3: Saya jelas bahawa Allah adalah kuasa yang berhak disembah setiap saat dan milisaat. Sy jelas bahawa saya ini dijadikan Allah sebagai jahil & bodoh dibandingkan denganNya. Maka saya  tidak boleh menyomn=bongkan diri dengan sgt sedikit ilmu yang diberi olehNya
	SP3: Saya jelas bahawa musuh terdiri drp:org kafir, kaum munafik dan yg lebih BAHAYA adalah hawa nafsu sy sendiri
	IR: Ya Allah,  Tuahn Yang Bijaksana & Berilmu, muliakan aku di dunia & akhirat dengan ilmu yang bermanfaat dan jadikan aku ini org yang memanfaatkan ilmu yg baik
	SR: Ya Allah, Ash Shabur..golongkan saya ke dlm golongan hamba2Mu yang bertaqwa dan  sangat bersabar  serta sentiasa bersedia menghadapi musuh luaran & dalaman
	Nama: Azita Ayu
	Tarikh: 13/2/2017
	Ayat & Maksud: Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum engkau mendermakan sebahagian drpd harta yg kamu cintai. Dan apa saja yang kamu dermakan , sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
	Tadabbur A: L1 Saya tidak akan mendpt kebaikan selagi mana saya tindak mendermakan sebahagian dari harta kepunyaan saya
	Tadabbur I: L5 (awal surah)Alif Laam Miim
	Tadabbur S: L5  :200 (akhir surah)Wahai org2 yang beriman! Bersabarlah kamu, & kuatkanlah kesabaranmu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap sedia (diperbatasan negerimu) dan bertakwalah  kpd Allah agar kamu beruntung
	AP1: Ingat..jangan kedekut sekiranya mahu Allah beri kebaikan kepada saya. Tafsir HAMKA: kebaikan (Birr) adalah hidup yang baik atau jiwa yang baik
	AP2: Leganya saya..Allah berikan saya harta agar dapat saya dermakan harat yg saya CINTAI kepada jalan Allah & kepada ypg memerlukan
	AP3: Sy jelas bahawa Allah Maha Mengetahui..apa yang ada di dalam hati saya. Adakah harta yg saya dermakan itu sy cintai/bosan, ikhlas/riya, mahal/murah semuanya diketahui NYA
	AR: Ya Allah, Tuhan Yang Memberi Segal Galanya, jauhkan daku dari sifat takut untuk menderma dan sifat tamak & kedekut


