
 

Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran  

(BDQ Canvas)  

Ayat Maka tetaplah kamu(Muhammad) (pada jalan yang benar), sebagaimana yang 
diperintahkan kepadamu, dan (juga) orang yang telah bertaubat berserta kamu dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan. 

S 

      

   Surah : No Ayat 

   Hud(11): 112 

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 melihat akan segala perbuatan kita 
dan hendaklah kita sentiasa menjauhi batas-
batas yang dilarang waktu sendirian atau 
terang-terangan. 

Hamba yang taat perintah Allah adalah yang 
istiqomah (ِقم

َ
اْست

َ
 ,pada jalan yang benar (ف

bertaubat ( اَب
َ
 dan tidak melampaui batas (َوَمْن ت

ْوا)
َ
غ
ْ
ط
َ
 .(َوال ت

Jalan hidupku adalah berkomitmen kuat 
dengan agama, bertaubat bersih dari dosa, 
serta berdisiplin tidak melanggar batas-batas 
agama. 

P1 Peringatan  
Apakah perkara yang saya tidak 

buat?   
Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati?  
INGAT!  

AP1 

 Ingat! Setiap detik hidupku dipantau oleh Allah 
yang maha melihat. 

IP1  

Ingat! Untuk menjadi hamba yang taat 
perintah Allah aku hendaklah istiqomah pada 
jalan yang benar, bertaubat dan tidak 
melampaui batas. 

SP1  

Ingat! Tanpa komitmen kuat sukarlah untuk ku 
bertaubat dan berdisiplin tidak melanggar 
batas-batas agama. 

P2 Penawar   
Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya?  
LEGANYA...  

AP2  

Leganya jika aku boleh sentiasa sedar dan insaf 
bahawa Allah maha melihat dan 
membimbingku di jalan yang benar hingga 
akhir hayat. 

IP2 

Leganya apabila mengahayati ayat ini aku akan 
terhindar daripada cenderung kepada orang 
zalim (11:113) yang tempatnya di neraka. 

SP2  

Leganya kerana setiap gerak amalku Allah 
pantau dan aku berharap Allah akan 
perkukuhkan komitmen ku. 

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 menjauhi batas-batas yang 
dilarang. 

IP3  

Aku jelas untuk memilih supaya selalu 
bertaubat dan tidak melampaui batas. 

SP3  

Aku jelas untuk istiqomah dengan agama, 
bertaubat selalu dan berdisiplin tidak 
melanggar batas-batas agama. 

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 هللا, Ya   البصي, Engkau peliharakanlah aku 
daripada melanggar batas-batas Mu. 

IR  

Ya Allah, jadikanlah diriku hambaMu yang 
tetap dijalanMu yang benar dan terimalah 
taubatku dan kepungkanlah aku supaya tidak 
melampaui batas-batas Mu.  

SR  

Ya Allah, teguhkanlah diriku untuk terus 
istiqomah di jalan yang benar, sentiasa 
bertaubat mensucikan rohaniku dan 
terpelihara tidak melanggar batas-batas Mu.  
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