
 

Kanvas Berinteraksi dengan al-Quran  

(BDQ Canvas)  

Ayat  

Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran (al-quran) daripada 
tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi 
orang yang beriman. 

S 

  

    Surah : No Ayat  

    10: 57 

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  

Untuk dekatkan diri dengan Allah, perlu 
beriman bahawa al-quran adalah penyembuh 
bagi penyakit yang ada di dalam dada dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang yang 
beriman. 

Hamba yang beriman adalah yang mendapati 
al-quran itu penyembuh, petunjuk dan rahmat 
bagi mereka. 

Jalan hidupku adalah mengecapi 
penyembuhan dari penyakit di dada, mendapat 
petunjuk serta rahmat Allah dengan 
menghayati al-quran. 

P1 Peringatan  
Apakah perkara yang saya tidak 

buat?   
Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati?  
INGAT!  

AP1 

Ingat! Jangan abaikan apa yang Allah telah 
kurniakan dengan al-quran. 

IP1  

Ingat! Kalau aku tidak dapat penyembuhan, 
petunjuk dan rahmat dari al-quran maka aku 
tidak tergolong daripada orang yang beriman. 

SP1  

Ingat! Setiap hari aku mestilah mendapatkan 
penawar, petunjuk dan rahmat Allah dari 
dampinganku dengan al-quran. 

P2 Penawar   
Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya?  
LEGANYA...  

AP2  

Sungguh melegakan, dalam setiap ayat al-
quran ada penawar bagi hatiku. 

IP2 

Leganya, bila aku dapat nikmat penyembuhan 
penyakit hati hanya dengan membaca serta 
mentadabbur dan tazakkur ayat-ayat al-quran. 

SP2  

Leganya, kerana aku ada sumber untuk 
menyembuhkan penyakit hatiku, mencari 
petunjuk daripada nya dan seterusnya 
mendapat rahmat Allah. 

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 mendapat penawar, petunjuk 
dan rahmat Allah dari al-quran. 

IP3  

Aku jelas untuk sentiasa berdamping dengan 
al-quran sebagai orang yang beriman untuk 
mendapat penawar, petunjuk dan rahmat 
Allah. 

SP3  

Aku jelas untuk bersungguh-sungguh 
mendalami al-quran demi mendapat penawar, 
petunjuk dan rahmat yang terdapat darinya. 

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, tetapkanlah imanku agar aku terus 
mendapat penawar, petunjuk dan rahmat Allah 
dari ayat-ayat Mu. 

IR  

Ya Allah, tsabatkanlah diriku untuk berdamping 
dengan al-quran. 

SR  

Ya Allah, tambatkanlah di hatiku untuk 
mencintai al-quran sebagai rakan karib 
hidupku supaya aku mendapat sepenuhnya 
khasiat penawar, petunjuk dan rahmat Mu. 
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