
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 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang 
apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada 
Tuhan mereka jualah mereka berserah.  8:2

Hanya kepada Allah lah aku berserah 
dan rugilah aku jika tidak 
menambahkan imanku serta 
ketundukan hati-kalbuku kepada Allah 
bila ayat-ayat Allah dibaca.

Hendaklah aku yakin bahawa dengan meneliti 
dan tadabbur-tazakkur ayat-ayat Allah secara 
bersungguh-sungguh, ia akan meningkatkan 
imanku dan mengerakkan aku sebagai 
hambaNya yang beramal dan seterusnya 
mendapat keampunanNya dan limpah kurnia 
syurgaNya (8:3-4)

Aku hendaklah berusaha untuk 
bangun solat malam (73:2-4) setiap 
malam untuk menghayati ayat-ayat 
Allah demi untuk melunakkan hatiku 
supaya berupaya gementar pada 
ayat-ayat yang dibaca.

Ingat! Jika aku mahu tergolong sebagai 
orang-orang yang bertambah imannya apabila 
ayat-ayat Allah dibaca, aku mestilah beri 
perhatian kepada maksudnya.

Ingat! Aku perlu sedar bahawa selama ini aku 
kurang karib dengan quran dan ayat-ayat Allah 
sedangkan aku mampu, bagaimanalah aku 
nak meningkatkan imanku?

Ingat! peruntukkan masa untuk 
tadabbur-tazakkur setiap hari kerana dengan 
itu sahajalah aku boleh hidup berdamping 
dengan ayat-ayat Allah secara sedar dan insaf.

Leganya sekiranya ketika aku down oleh 
kerana hambatan cabaran hidup, ayat-ayat 
Allah ini akan membawa ku kembali di bawah 
naungan Allah untuk mengatasi segala 
masalah ku.

Leganya kini aku lebih sedar dan berikhtiar 
untuk faham ayat-ayat Allah untuk memandu 
diriku dalam beramal solat dan infaq untuk 
mendapat keampunan dan anugerah syurga 
Allah.

Leganya aku kerana dengan bertadabbur dan 
tazakkur ayat-ayat Allah di waktu malam, aku 
dapat merasakan interaksiku dengan Quran 
lebih mengesani jiwaku yang kadang-kadang 
ribut ini.

Aku jelas bahawa setiap ayat-ayat 
Allah ada maksud untuk aku 
mendalaminya guna membawa diriku 
mengharungi hidup ini.

Aku jelas sekarang bahawa bukan semua 
orang boleh gementar hatinya apabila disebut 
nama Allah dan sifat-sifatNya. Aku mahu jadi 
dalam kalangan orang-orang tersebut.

Aku jelas bahawa penting untuk aku belajar 
bahasa Quran supaya mudah untukku 
memahami maksud ayat-ayat Allah untuk aku 
selami dan beramal dengannya.

Ya Allah, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Engkau 
kurniakanlah kepadaku keupayaan untuk mentadabburkan 
ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Mu sepertimana Engkau 
telah anugerahkan kepada nabi Ibrahim a.s. demi 
menambahkan imanku yang amat kurang ini. Ameen ya 
Rabb.

Ya Allah, ampunkanlah kelalaianku selama ini dan 
terimalah aku dalam kalangan hambaMu yang 
gementar bila disebut namaMu. Janganlah Engkau 
biarkan hatiku terkunci daripada menerima ajaran 
ayat-ayat Mu (47:24). Ameen ya Allah.

Ya Allah, ya zhal Jalali wal Ikram, Engkau 
lunakkanlah hatiku untuk berupaya mengamati 
ayat-ayat Mu dan seterusnya mengukuhkan 
keimanan ku kepada Mu. Ameen, ya Rabbul 
Jalil.
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