
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 Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari 
(tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan 
firmanNya): "Bukankah Aku Tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami 
menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah 
lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".

7:172

Sebelum dilahirkan, kita semua telah 
mengaku akan Allah sebagai 
Tuhan/Rabb kita.

Aku perlu beriman bahawa di akhirat 
nanti aku tidak ada dalih untuk tidak 
tahu hakikat bahawa Allah lah Rabb 
yang maha Esa.

Aku hendaklah memastikan aku tidak 
terjebak ke dalam apa-apa yang 
membawa pada syirik, hatta perbuatan 
riak sekalipun, aku mesti conscious 
takut-takut melakukan syirik, 
na'uzubillah. 

Ingat! Allah lah Rabb ku dan aku tidak 
memiliki apa-apa pada diriku 
melainkan semuanya Allah yang beri.

Ingat! Hamba yang beriman tidak akan 
bergantung kepada selain Rabbnya. Aku perlu 
semat-yakinkan diri bahawa aku hanya 
bertuhankan Allah dalam setiap detik hidupku.

Ingat! Jangan sangka diriku ini sudah 
hebat. Allah lah punca segala-galanya. 
Istighfarlah selalu.

Leganya jika aku dapat meyakinkan hati-jiwaku 
ini bahawa Allah lah punca segala kekuatan 
untuk aku terus hidup. Aku tidak perlu takut 
pada apa-apa sekali pun.

Leganya kerana Allah lah yang akan 
pimpinku mengharung hidup ini 
mengikut keredaanNya.

Leganya, aku tak perlu risau jika 
bertemu dengan masalah dalam hidup 
kerana aku boleh minta keupayaan 
pada Rabbku untuk mengahadapinya.

Aku jelas untuk bergantung-harap 
hanya pada Allah dalam urusan 
hidupku.

Aku jelas untuk sentiasa berharap bahawa 
Allah sentiasa melihat segala amal 
perbuatanku dan membimbingku untuk terus 
menjadi hambaNya yang diredai. Ameen.

Aku jelas untuk tidak menaruh-harap 
pada apa-apa pun untuk berjaya 
dalam hidup melainkan Allah.

Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya 
Jabbal, ya Muntaqim, ya Wahab, ya Wahab, ya 
Wahab. Engkau peliharalah hambaMu ini 
daripada lupa akan hakikat Engkaulah Rabb 
yang maha Esa untuk disembah. Ameen.

Ya Allah, jangan Engkau putuskan 
bimbinganMu terhadapku yang maha lemah 
ini. Aku bermohon masukkanlah diriku sebagai 
hambaMu yang Engkau redai. Ameen ya Rabb.

Ya Allah Engkau maha mengetahui bahawa 
aku lemah dalam mengawal diriku daripada 
riak. Ampunkanlah hambaMu ini dan 
selamatkalah aku daripada mensyirikkanMu ya 
Allah. Ameen ya Rabbul 'Alameen.
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