
 

Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran  

(BDQ Canvas)  

Ayat Harta dan anak-pinak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amal soleh yang 
berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. 

S 

      

   Surah : No Ayat 

  Al-Kahfi(18): 46 

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  

Allah lah sebaik-baik harapan yang memberi  
sebaik-baik ganjaran pahala kepada amal-amal 
soleh yang berterusan. 

Hamba yang berterusan beramal soleh dan 
tidak terikat dengan perhiasan dunia akan 
mendapat pahala yang lebih baik.  

Jalan hidupku adalah berterusan beramal soleh 
dan tidak cenderung pada harta dan anak-
pinak serta menaruh harapan untuk mendapat 
sebaik-baik pahala dari Allah Ta’ala. 

P1 Peringatan  
Apakah perkara yang saya tidak 

buat?   
Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati?  
INGAT!  

AP1 

Ingat! Amal-amal soleh yang berterusan amat 
tinggi nilai pahalanya di sisi Allah. 

IP1  

Ingat! Rugilah aku jika terikat dengan 
perhiasan dunia dan lalai untuk beramal soleh. 

SP1  

Ingat! Peliharalah amal-amal soleh yang 
berterusan dan jangan tertipu dengan 
keselesaan harta dan anak-pinak yang 
merupakan hanya perhiasan dunia. 

P2 Penawar   
Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya?  
LEGANYA...  

AP2  

Leganya kerana aku boleh menaruh sepenuh 
harapan kepada sebaik-baik ganjaran pahala 
dari Allah hanya dengan beramal soleh secara 
berterusan. 

IP2 

Leganya dapat memahami ayat ini yang telah 
menyedarkan aku untuk tidak terikat dan 
bermegah-megah dengan yang bersifat 
sementara.  

SP2  

Leganya kerana Allah tidak mengujikan aku 
dengan harta dan anak-pinak yang melalaikan 
aku dari beramal soleh. 

P3 Petunjuk   
Apakah keputusan yang saya perlu 

buat hari ini?   
Ayat ini memandu saya membuat 

keputusan. Apakah perlu dibuat?  
SAYA JELAS UNTUK ...  

AP3  

Aku jelas untuk bergantung harap kepada Allah 
untuk mendapat sebaik-baik pahala melalui 
amal-amal soleh yang berterusan. 

IP3  

Aku jelas untuk tidak terikat dan berharap 
kepada harta dan anak-pinak yang merupakan 
hanya perhiasan dunia. 

SP3  

Aku jelas untuk melakukan amal-amal soleh 
secara berterusan walaupun sedikit. 

R Rahmat   
Apakah kelemahan fizikal, intelek 

dan emosi saya dalam isu ini?  Allah 

akan menyelesaikan isu ini dengan  

rahmatNya. Apa doanya?  
YA ALLAH!  

AR  

Ya Allah, ya Wahab, tambatkanlah keyakinan 
yang mendalam dalam diriku untuk bergantung 
harap pada pahalaMu untuk mendorongku 
beramal soleh secara berterusan. 

IR  

Ya Allah, janganlah Engkau biarkan diriku 
hanyut dengan keselesaan harta dan anak-
pinak dan lalai untuk beramal soleh. 

SR  

Ya Allah, ya Wahab, kurniakanlah dalam diriku 
keupayaan untuk beramal soleh secara 
berterusan. 
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