
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! 

AR IR SR 
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Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran 

(BDQ Canvas) 

Nama Tarikh 

Ayat Surah : No Ayat (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua lalu mereka 
berdoa, " Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisi-Mu 
dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."   18:10

Untuk mendekatkan diri pada Allah, 
perlu berdoa mohon rahmat dan 
petunjuk dalam urusan ku terutama 
ketika dalam kesempitan atau 
terkepung. 

Hamba yang khusyuk dan sentiasa 
mengabdikan dirinya kepada Allah 
adalah yang selalu berdoa memohon 
rahmat dan petunjuk kepada Allah.

Gaya hidupku adalah sentiasa 
mengharapkan rahmat Allah serta 
petunjuk daripadaNya dalam segala 
urusan ku.

Ingat, jangan abaikan berdoa 
memohon rahmat dan petunjuk dari 
Allah dalam semua urusan ku.

Ingat, jika aku tidak berdoa memohon 
rahmat dan petunjuk maka aku belum 
lagi menjadi hamba yang mengabdikan 
diri kepada Allah.

Ingat, dalam setiap urusanku, 
hendaklah mengharapkan rahmat 
Allah dan memohon petunjuk 
daripadaNya.

Leganya, jika aku mendapat rahmat 
dan petunjuk dari Allah dalam segala 
urusanku.

Leganya, apabila aku dapat 
mengabdikan diriku memohon rahmat 
dan petunjuk dari Allah setiap kali 
dalam semua urusan ku.

Leganya, kerana aku ada Allah tempat 
memohon rahmat dan petunjuk jika 
aku buntu dalam urusan ku.

Aku jelas bahawa Allah maha 
berkuasa atas segala urusanku.

Aku jelas dengan memohon rahmat 
dan petunjuk dari Allah, aku termasuk 
dalam kalangan hamba yang 
mengabdikan diri kepada Allah.

Aku jelas agar sentiasa ingat untuk 
memohon rahmat dan petunjuk Allah 
sebelum memulakan segala urusanku.

Ya Allah, kurniakanlah rahmat dari 
sisiMu dan berilah petunjuk pada ku 
dalam segala urusanku.

Ya Allah, petikkanlah hatiku supaya 
sentiasa ingat untuk memohon kepada 
Mu rahmat dan petunjuk dalam segala 
urusanku.

Ya Allah, jadikanlah segala urusanku 
dengan menjelang tahun baru ini 
sentiasa dinaungi rahmatMu dan 
dipandukan petunjuk dari Mu.

IBRAHIM BIN MOHAMAD 30-12-2016


