
 

Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran  

(BDQ Canvas)  

Ayat Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, daripada depan 
dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat 
menolaknya dan tiada pelindung bagi mereka selainNya. 

S 

      

   Surah : No Ayat 

  Ar Ra’d: 11 

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 maha berkuasa untuk merubah keadaan 
suatu kaum jika mereka mengubah diri mereka 
sendiri dahulu dan para malaikat diperintah 
Allah menjaga setiap kita. 

Hamba yang mengabdikan diri mereka pada 
Allah adalah mereka yang mengubah keadaan 
diri mereka sendiri untuk meraihkan 
pertolongan Allah bagi mencapai perubahan 
kepada yang lebih baik.  

Jalan hidupku adalah sentiasa sedar yang 
malaikat menjaga diriku dengan perintah Allah 
dan aku hendaklah berusaha berubah kepada 
yang lebih baik sebelum Allah memberi 
ketentuanNya. 

P1 Peringatan  
Apakah perkara yang saya tidak 

buat?   
Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati?  
INGAT!  

AP1 

Ingat! Jika mahu Allah ubahkan masyarakat 
kita kepada yang lebih baik hendaklah kita 
berusaha untuk merubahkan diri sendiri 
dahulu. 

IP1  

Ingat! Syarat untuk Allah perkenankan 
perubahan dalam diriku adalah dengan aku 
usahakan perubahan dalam diriku dahulu. 

SP1  

Ingat! Ketentuan Allah samaada positif atau 
negatif bergantung kepada tahap kemahuanku 
untuk berubah. 

P2 Penawar   

Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya?  
LEGANYA...  

AP2  

Leganya kerana Allah menjagaku dengan 
malaikatNya sentiasa, maka aku lebih yakin 
dengan pertolonganNya untuk merubah aku 
dan masyarakat. 

IP2 

Leganya aku dengan janji Allah untuk 
kurniakan perubahan pada masyarakat ku jika 
aku telah memperbaiki diriku. 

SP2  

Leganya Allah memberiku peluang untuk 
perubahan yang lebih besar jika aku sendiri 
mula langkah kecil untuk berubah. 

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 Allah maha berkuasa untuk 
merubahkan kaumku bila Ia 
mengkehendakinya. 

IP3  

Aku jelas untuk merubahkan diriku sebelum 
mengharap perubahan pada masyarakatku. 

SP3  

Aku jelas memulakan perubahan dalam diriku 
sebelum mengharap perubahan pada 
masyarakat sekeliling. 

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, dorongkanlah diriku melalui 
malaikatMu untuk sentiasa melangkah ke arah 
perubahan yang lebih baik. 

IR  

Ya Allah, mohon aku tidak tergolong dalam 
kaum yang Engkau timpakan keburukan 
disebabkan kelembapanku untuk berubah. 

SR  

Ya Allah, berikanlah kekuatan pada diriku 
untuk berubah kepada yang lebih baik. 
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