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BAB TIGA 

ANALISIS  AYAT-AYAT  NI‘MA DAN  BI’SA  DALAM AL-QURAN 

 

 

3.0 Pengenalan 

 

Bab ini akan menganalisis ayat-ayat al-Quran yang mengandungi KK  ni‘ma dan bi’sa. 

Proses analisis ini akan dilakukan secara deskriptif di mana penulis akan 

membahagikannya kepada tiga peringkat, iaitu analisis KK ni‘ma dan bi’sa, analisis 

jenis pelaku dan analisis subjek pujian dan celaan. Setiap ayat ni‘ma dan bi’sa  akan 

dinyatakan nama surah dan nombor ayat. Penulis tidak memasukkan terjemahan ayat-

ayat al-Quran yang dianalisis kerana ia boleh mengganggu tumpuan. Sila rujuk 

bahagian lampiran untuk mendapatkan terjemahan lengkap bagi setiap ayat. 

 

3.1 Ayat-Ayat Al-Quran Yang Mengandungi KK Ni‘ma Dan Bi’sa 

 

Berdasarkan pemerhatian terhadap ayat-ayat al-Quran yang mengandungi KK ni‘ma 

dan bi’sa, penulis mendapati bahawa KK pujian ni‘ma telah disebut sebanyak 18 kali 

dalam 16 ayat al-Quran (‘Abdul Ba:qi:,1994:880). Terdapat dua ayat di mana KK ni‘ma 

telah disebut sebanyak dua kali. Manakala  KK celaan bi’sa pula telah disebut sebanyak  

40 kali dalam 39 ayat di mana terdapat satu ayat yang mengandungi dua KK tersebut 

(‘Abdul Ba:qi:,1994:144). Sila rujuk Lampiran 1 dan 3 untuk pendetailan semua ayat al-

Quran yang mengandungi KK ni‘ma dan bi’sa.  
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3.2 Analisis Pola KK Ni‘ma Dan Bi’sa Dalam Al-Quran 

 

Telah dinyatakan dalam subtopik 2.6 bahawa KK ni‘ma dan bi’sa boleh dibaca dalam 4 

pola yang berbeza, iaitu, 

1) Pola Fa‘ila���������	�� 
���
� ��dan� �
 ��
�� ��

2) Pola Fi‘la ���������	��
������ dan  �����
� .�

3) Pola Fa‘la  �������	��
���
�� dan �
���
�� ��

4) Pola Fi‘ila���������	��
������ dan �����
� ��

 

Berdasarkan pemerhatian terhadap ayat-ayat ni‘ma, penulis mendapati dua pola KK 

ni‘ma disebut dalam al-Quran, iaitu dalam pola fi‘la dan fi‘ila. Terdapat 14 ayat pujian 

dalam pola fi‘la atau  ni‘ma. Berikut adalah contoh-contoh ayat tersebut. 

• Surah al-Anfa:l ayat 40. 

����� ���� �� �� �� �� �� ������ �� �� �� �� �� �� ��������� �	 	 		 		���� �� ��				 

 





 

 

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ �� ��



  ���� �� ���������� �� ������ ���� 

• Surah al-�ajj ayat 78. 

��� ��� 
��� �� �� 
� ����� �� ������ ���� �� 
��� �� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����� �� �	 � 	���� �� ��				 

 

���� �� 

 

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ 

�� ��



  ���� �� ���������� �� ������ ����  

• Surah �a:d ayat 30. 

� �������� �� ������ �� 
� 	���������� 	 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ �� ������ �� ��				 �� ������ �� ������ � ��� �
 �� ��� �� �� �!�� 

• Surah al-Dha:riya:t ayat 48. 

�����"�� �� � �#����� �� �� 		 		���� �� ��				 

 

���� �� ��� �� ���������� �� ������ �� ��####���� �� ������ �� ������ �� ������ ���� 

Sila rujuk Lampiran 1 untuk mengenalpasti semua ayat al-Quran dalam pola ini.  
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Manakala bilangan ayat-ayat al-Quran yang mengandungi KK pujian dalam pola fi‘ila 

atau ni‘ima pula hanya dua ayat sahaja. Ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut. 

• Surah al-Baqarat ayat 271. 

������� ���� ���
���� �� ��� ������� �� ������ 

 

				 

 

���� ����� ��$$$$ 

 

�������������� ��� ���� ���� ��� �� �%�� ������� ���& ���� ����� �#����
 � ������' ���

	���
�� ���(�����'����� 
�	����'
�� �) ��* ������� ������ �� �����������	 ����
�� ����+�,� 

• Surah al-Nisa:’ ayat 58. 

���� �� �� ���� �� �	�� �( � �� ��� � �%�� 
������	 �" �� �� ���� ��#���� �� � ������ � � ���� �! �- �.�� !"� ��� �� � �� 

��� ���� �#�$ "/ �� �	�� ���� 	 ���� �� �� ���� ## ##0000 

 

				 

 





 ���� �� ������ $$ $$%%%% 

 

				 �� ��(((( �� ��1111 

 

    �� ������ � ���� �� �� ��& �� �%	*
2�' � &
��� �3�� 

 

Bagi ayat-ayat celaan pula, kesemua 39 ayat al-Quran yang mengandungi KK bi’sa 

adalah dalam pola fi‘la atau bi’sa (‘U�aymat, 1972:10/343). Berikut adalah contoh-

contoh ayat tersebut . 

• Surah al-Baqarat  ayat 126. 

������ �/� �� ��	 �� �� �� �� �� �	 
'� �	 (� �� )4* ���� *��( ���5 +� �) �* �� 
� ���� "�� �+ �� ������ �� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �,+7�  

• Surah al-Baqarat ayat 206. 

� ������ �8�
� ���� ,9 �� �� �� �� � �� �+�- �� �� � 
	�� �� "� �(�:�� �� 	 �� ���. �/ �� -;�<�#�0 	 �� ��,,,, �� ��==== �� ������ �� ��� �� �� ���������� �� ��#### 

 

���� �� ������ �� ������ �+�7� 

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 12. 

8�� �>? 
� ��
.� ����� ���� �@������1 �� �� �@� �
�2 �/ �� �� 
� ���� 	� ���#�0 	 �� ��,,,, �� ��6666 �� �� �� ���������� �� ��#### 

 

���� �� ������ �� ������ �,+� 

• Surah al-Ma:’idat ayat 79. 

����
��A �B �@ ����� ���3�( � �� /� �'� 0	 �5����	 �� 	 �� ������ �� ��==== �� ������ �� ��� ���� �� ��				 �� ���������� �� ��



���� �� ��AAAA �� ��@@@@���� �� ������ �� ��				 �� ������ �� ��(((( ��C� 

 

Sila rujuk Lampiran 3 untuk mengenalpasti semua ayat al-Quran dalam pola ini. 
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3.3 Analisis Pelaku KK Ni‘ma Dan Bi’sa Dalam Al-Quran 

 

Pelaku ni‘ma dan bi’sa terbahagi kepada dua jenis (sila rujuk subtopik 2.11), iaitu, 

1) Pelaku yang tersurat.  

2) Pelaku yang tersembunyi. 

 

3.3.1 Pelaku Yang Tersurat. 

 

Pelaku ni‘ma dan bi’sa jenis tersurat hanya boleh terdiri daripada KN-KN berikut. 

1) KN ma‘rifat dengan alif dan la:m. 

2) KN mu�a:f  kepada KN ma‘rifat dengan alif dan la:m.  

3) KN relatif.       

 

3.3.1.1    Analisis Pelaku Ni‘ma Dan Bi’sa  Jenis KN Ma‘rifat Dengan Alif 

Dan La:m 

 

Seperti yang dinyatakan sebelum ini bahawa terdapat 16 ayat pujian ni‘ma dan 39 ayat 

celaan bi’sa di dalam al-Quran. Daripada jumlah tersebut, 9 pelaku ni‘ma dan 10  

pelaku bi’sa adalah terdiri dari jenis KN ma‘rifat dengan alif dan la:m. Pelaku-pelaku 

ni‘ma dari jenis KN ma‘rifat dengan alif dan la:m adalah seperti berikut. 

1) Perkataan ������
�����  maksudnya pengurus - 1 ayat. 

2) Perkataan�������
����� maksudnya pelindung - 2 ayat. 

3) Perkataan ���� !"����maksudnya penolong - 2 ayat. 

4) Perkataan ��# �
�$%����maksudnya balasan atau ganjaran - 1 ayat.  
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5) Perkataan ��&��'��(������ maksudnya yang mengkabulkan doa - 1 ayat.  

6) Perkataan ��)�'
������maksudnya hamba - 2 ayat. 

7) Perkataan ��&*�)�+,
����� maksudnya yang menghamparkan - 1 ayat. 

8) Perkataan���&*�-�.,�/�����maksudnya yang berkuasa menentukan sesuatu – 1 ayat. 

9) Perkataan �,
0� �maksudnya ‘sesuatu’ ��!1���234� atau �
5��6�,�  - 1 ayat. 

 

Berikut adalah ayat-ayat ni‘ma dengan pelakunya seperti di atas. 

1) Perkataan ������
������-1 ayat sahaja. 

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 173. 

������ ���� ����� �. �! �� �� 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ �� ��8888****  AAAA �� ������ �� ������ �� ������ �,�!� 

 

2) Perkataan�������
������- 2 ayat. 

• Surah al-Anfa:l ayat 40. 

����� ���� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� ��������� �	 	 	���� �� ��				 

 





 

 

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ �� ��



  ���� �� ���������� �� ������ ���� 

• Surah al-�ajj ayat 78. 

��� ���
� �� �� �� 
������ �� ��� ������� �� 
� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ���	 � 	���� �� ��				 

 

���� �� ������ 

 

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ �� ��



  ���� �� ���������� �� ������ ���� 

 

3) Perkataan ���� !"����- 2 ayat. 

Sila rujuk dua dua ayat di atas. 

 

4) Perkataan ��# �
�$%����- satu ayat sahaja. 

• Surah al-Kahf ayat 31. 

	��	 

 11 11�������� �� ������ �� ��4444���� �� ������ �� ��� �� $. �! �� � &&�� �� ���	 �!,� 
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5) Perkataan ��&��'��(�������- satu ayat sahaja. 

• Surah al-�7:ffa:t ayat 75. 

�� �&�� �� � ������ �
 25� �
 	��	 
����� ��������� �� ���������� "" ""6666 �� ������ �� ������ �� ������ ��3� 

 

6) Perkataan ��)�'
������- 2 ayat sahaja. 

• Surah �a:d ayat 30. 

� �������� �� ������ �� 
� 	���������� 	 	��	 

 ����� �� ������ �� ��				 �� ������ �� ������ � ��� �
 �� ��� �� �� �!��  

• Surah �a:d ayat 44. 

3+ �-�� �D 
� �* �� � &4�1 * ��
�7 �� �� 1
 �'� �B �� �8 �� �#�$ � ��
 �� � ��
 �� �9 �� �4� ��� �: 	 	���� �� ��				 

 

 55 55



 �� ������ �� ������ �� ��				 �� ������ �� ������ � ��� �
 �� 6�� �� �� ���� 

  

7) Perkataan ��&*�)�+,
������- 1 ayat sahaja.  

• Surah al-Dha:riya:t ayat 48. 

�����" �� �� � �#����� ���� 	��	 
� �� �� ���������� �� ������ �� ��####���� �� ������ �� ������ �� ������ ���� 

 

8) Perkataan���&*�-�.,�/�����- 1 ayat sahaja. 

• Surah  al-Mursala:t ayat 23. 

� �
���� �& �� 	��	 
� �� ��������� 77 77���� 

 

�������� �� ��&&&& �� ������ �� ������ �+!� 

 

9) Terdapat satu ayat ni‘ma yang mana selepasnya terdapat perkataan ma:. Ma: ini 

bukanlah ma: KN relatif tetapi ma: yang membawa maksud ‘sesuatu’. Penulis 

memasukkan ma: ni bersama pelaku jenis KN ma‘rifat dengan alif dan la:m 

kerana salah satu pandangan sarjana sintaksis menyatakan bahawa maknanya 

ialah ‘sesuatu’ �4�2!1��� 8 iaitu perkataan KN ma‘rifat dengan alif dan la:m. 

Walaubagaimanapun terdapat pandangan lain yang menyatakan bahawa ia 
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adalah KN nakirat �
5��6�,� . Berikut adalah analisis bagi ayat tersebut berdasarkan 

pandangan-pandang tersebut serta i‘ra:b-i‘ra:bnya.  

• Firman Allah swt dalam surah al-Baqarat ayat 271. 

� �� ����� �� �� 
������ ��� �� ���� �� ������ 

 

				 

 

���� �� ������ �� ��$$$$ 

 

���� � ����� � ��� ���� �� � ��� ���% �� �� ���� �� �& ���� �� �� �#�� �
 ��� ���' �� 	 �� 
���� �( �� 

��'��� � 
�	 ���'
�� �)��* �� � �� ���� � �� �� ��������	 �� �
�� �� �+�,�  

Analisis ayat 

a) Ma:  adalah KN ma‘rifat sempurna 9ang bermaksud ‘sesuatu’ �4�2!1��� � -

iaitu KN ma‘rifat dengan alif dan la:m. Ia dii‘ra:b sebagai pelaku. KN 

selepasnya adalah adalah mubtada’ mu’akkhar dan merupakan subjek 

pujian (subjek pujian dan celaan akan dihurai dalam subtopik 3.10). Ayat 

di atas dita’wi:l seperti berikut. 

�
2�+�,!����"���������������
2�+�34�2!1���
���"���

Maksudnya: Ia adalah sebaik-baik sesuatu. 

Pendapat ini disokong oleh Si:bawayh, al-Mubarrad, Ibn al-Sira:j, al-

Fa:risiyy dan al-Farra:’(Sami:r Basyu:ni:,2004:1/119). 

 

b) Ma: adalah  KN nakirat yang  bermaksud ‘sesuatu’ �,6���
5� . Ia dii‘ra:b 

sebagai tamyi:z. Pelakunya  ialah KGND  tersembunyi iaitu ��+
�� . KN  

tunggal selepas ayat ma: dii‘ra:b sebagai mubtada’ mu’akkhar dan 

merupakan subjek pujian. Shawqi:  �ayf (1982:192) adalah ahli bahasa  

masa kini yang  berpegang dengan pendapat ini. 

Setelah meneliti kedua-dua pandangan di atas penulis amat cenderung 

dengan pandangan pertama iaitu ma: adalah KN ma‘rifat dengan alif dan 

la:m �4�2!1��� . Ia lebih mudah dii‘ra:b dan tidak perlu dita’wi:l panjang. 
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Berdasarkan pemerhatian penulis, terdapat 10 pelaku bi’sa dari jenis KN ma‘rifat 

dengan alif dan la:m yang terdapat di dalam al-Quran. KN-KN tersebut adalah seperti 

berikut. 

1) Perkataan����� 
������maksudnya tempat kembali - 11 ayat. 

2) Perkataan���.,
:�������maksudnya tempat tinggal - 5 ayat.�

3) Perkataan���.�-�������maksudnya tempat yang dimasuki - 1 ayat. 

4) Perkataan���)��;<����maksudnya pemberian - 1 ayat. 

5) Perkataan���-�
<�/�����maksudnya tempat tetap - 2 ayat. 

6) Perkataan���# �
<!1����maksudnya minuman - 1 ayat. 

7) Perkataan ��=������� �maksudnya pelindung - 1 ayat. 

8) Perkataan�����1
����� maksudnya sahabat karib - 1 ayat. 

9) Perkataan���>?�<�/�����maksudnya teman - 1 ayat. 

10) Perkataan�����@�A���maksudnya nama - 1 ayat. 

 

Berikut adalah ayat-ayat bi’sa yang mana pelakunya adalah seperti di atas. 

1) Perkataan����� 
������- 11 ayat. 

• Surah al-Baqarat ayat 126. 

�/��� � �	 �� �� ���� �� �	 
'��	 (� �� )4*���� *��( ���5 +� �) �*�� 
� ���� "�� �+ �� ��� ��� �� � �,�6 �� �� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �,+7�  

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 162. 

8��� �� �� �; �� �� �� ��E�� �*�� ��� ���� �� ���� �� 9<�� �. �= 	�
�	 ��� � � �� �� �	 �� -;�<�#�0 	 �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� �� ��



  ���� �� ��				 �� ��



 �� ������ �,7+�  

• Surah al-Anfa:l ayat 16. 

�� �&�� ���� �� :>�? �1 �� �F
�	 � �� � � �� �� �	 �� ���� �#�0 � ����� �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ��				 �� ��



 �� ������ �,7� 

• Surah al-Tawbat ayat 73. 

� �G;H �����( <I "@��� �� 
� �#��0 ��� =� �' ���� �-. "& 
���� �� ���� �� 3A���B �� �� ���G�J ���� 	 ���#� ���� �	 �� >� �� �#�0 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ ��!�  
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• Surah al-�ajj ayat 72. 

�8 �� ����K�?C �
 (� �� �� /�� �D �= �
�	 7��� 
�E�� � 7�� ��� �� � ���� �� �� ���� �>? 
� ���� ��� �� ���� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ ��+�  

• Surah al-Nu:r ayat 57. 

�B �- �L�. �#�$ �-? 
� ���� ��� �� �� �� �>?@ "6 �	 �	 ��E 8����" �� 	 ���#� ���� �	 �� 7����� �� � �� ��,,,, �� ��==== �� ������ ���� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �3��  

• Surah al-�adi:d ayat 15. 

�M �� �*�� ���� �B �+ �- �% �( �����
	 �N�( �� 
� �B �� 	� 
	 �-? 
� ���� ��� ���� �� 	 ����� ���� �	 7�� ��� �� � �$ 
� ������� �� �	 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� 

�� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �,3�  

• Surah al-Muja:dalat ayat 8. 

�� �E ���GF��
 �� �B�� �� ����� ".+ �	�( �� �� � �� �� �/� �& �
 	 ���#�� �. �! -;�<�# �0 � �G�O�� ���� �( � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ ���  

• Surah al-Tagha:bun ayat 10. 

�>? 
� ������ ��� �� ���� ��� ��=+ �A �� ����
 ��(� �)�� �P �Q ���� ��(� 1>��/ �: �� ��� ��� �� �-? 
������ ��GJ 
� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �,��  

• Surah al-Ta�ri:m ayat 9. 

� �G;H �����( <I "@��� �� 
� �#��0 ��� =� �' ���� �-. "& 
���� �� ���� �� 3A���B �� �� ���G�J ���� 	 �� �#� ���� �	 �� >��� �#�0 � �,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �C�  

• Surah al-Mulk ayat 6. 

�-? 
��� 
� �� ��� �� �� �� ���G��G ���� 1�� �+ �� 	��� �#�0 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �7� 

  

2) Perkataan���.,
:������ - 5 ayat. 

• Surah al-Baqarat ayat 206. 

� ������ �8�
� ���� ,9 �� �� �� �� � �� �+�- �� �� � 
	�� �� "� �(�:�� �� 	 �� ���. �/ �� -;�<�#�0 	 �, �=�� �� �� ��������� �� ��#### 

 

���� �� ������ �� ������ �+�7� 

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 12. 

8 �� �>? 
� ��
.� ��� �� ���� �@� �����1 ���� �@� �
�2 �/ �� �� 
� ���� 	� ���# �0 	 �� ��,,,, �� ��6666 �� �� �� ���������� �� ��#### 

 

���� �� ������ �� ������ �,+�  

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 197. 

2;�� �	 �8� ���� �� �( ���#� �� �� �	 �R ���#�0 	 �,,,, �� ��6666 �� ������ �� �� ���������� �� ��#### �� ��				 �� ��



 �� ������ �,C��  
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• Surah al-Ra‘d  ayat 18. 

	 �P �Q ���� �� (� ���S�T 7��� �� "�� �. 
#�U �� ���#� �� �� �	 �� -;�<�#�0 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� ��������� �� ��#### �� ��				 �� ��



 �� ������ �,�� 

• Surah �a:d ayat 55.  

� �+����	�A@ ������-. "1��)�
��*
 �2 ���:�� �) �	��33�����;�<�#�0���G�O�� �����(��� ��,,,, �� ��6666 �� ����������� ���������� �� ��#### �� ��				 �� ��



 �� ��������37���

 

3) Perkataan���.�-������ - 1 ayat sahaja. 

• Surah Hu:d ayat 98. 

�M �� �&�( �� �	 �� �� �M���( 
N�����"& �� �� ���������� �� �� ��� ��� �� � �, �6 ���� ����� �� ������ ,, ,,���� �� ������ �� ������ ���7��� �� �� �� �C�� 

 

4) Perkataan���)��;<��� - 1 ayat sahaja. 

• Surah Hu:d ayat 99. 

��� �	���� (��� ��E 1�5 "+��� &N ���	 �� �M�� �(�� 
N�����"& �� �� 	 �,�6 �� �� ������ �� ������ @@ @@ �� ���������� �� ������ ��� �� �� ���� �� �CC� 

 

5) Perkataan���-�
<�/���� - 2 ayat sahaja. 

• Surah Ibra:hi:m ayat 29. 

�;�<�#�0 � �#�
 �������( � ���6 �� �� 77 77�������� �� ������ �� ��&&&& �� ������ �� ������ �+C�  

• Surah �a:d ayat 60. 

��� ����� �8 �� �� � 
 �� �B �B� �!�� �	 ���� �� � �� � 
 �� �5��� � �	 �� �� ����� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� 7�������� �� ������ �� ��&&&& �� ������ �� ������ �7��  

 

6) Perkataan���# �
<!1��� - 1 ayat sahaja. 

• Surah al-Kahf ayat 29. 

����� ��� �H�"1 ���. �V ��� �(� �1�( C��� ���� ,8 �#�� �� �&�� W ,��D �V �5� �07� ���� 	 ���6 �� 11 11�������� �� ��



 == ==2222���� �� ������ �I ���� ���� � D& �� ���� �	 �+C� 
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7) Perkataan ��=������� �- 1 ayat sahaja. 

• Surah al-�ajj ayat 13. 

����� ���( ��� �� ���5 0
�7 1��� �� �� �
	 1
 
	 ���
 		 		 �� ��,,,, �� ��==== �� ������ �� ������ 

 

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ��,,,, �� ��==== �� ������ �� ������ �� �� ��



 

 

DDDD �� ��				 �� ������ �� ������ �,!� 

 

8) Perkataan�����1
������- 1 ayat sahaja. 

Lafaz ini juga disebut sekali sahaja iaitu dalam surah dan ayat seperti di atas. 

 

9) Perkataan���>?�<�/�����- 1 ayat sahaja. 

• Surah al-Zukhruf ayat 38. 

�I �J�! � ���� � �
 ���& �9 �/� �� �� �*����( I�X �� �� �P ���Y �� �� �� �	�� ,- �.�� �
�2�� �� �� �, �6 ���� �� ��----???? @@ @@���� �� ��&&&& �� ������ �� ������ �!�� 

 

10) Perkataan�����@�A���- 1 ayat sahaja. 

• Surah al-�ujura:t ayat 11. 

�, �6 �� �� ��;;;; �� ��'''' �� ��BBBB �� ������ �� ��Z� $.�� �� �� ���	 �� 8����(�:�� 	 ��	 �� ���� �>�� �( �P�Q���� �� (� �� ���� ����[�\��%� �� �,,� 

 

3.3.1.2  Analisis Pelaku Ni‘ma Dan Bi’sa  Jenis KN Mu�a:f Kepada KN 

Ma‘rifat Dengan Alif Dan La:m  

 

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap ayat-ayat ni’ma penulis mendapati hanya 3 

bentuk rangkaikata jenis KN mu�a:f Kepada KN ma‘rifat dengan alif dan la:m yang 

menjadi pelakunya. Tiga bentuk rangkaikata tersebut adalah seperti berikut. 

1)  �
B�C�0,
������<�D�E� maksudnya balasan atau ganjaran bagi orang yang beramal soleh - 

3 ayat. 
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2) ��-�!)����
'�/�F� maksudnya balasan terhadap amal yang dilakukan di dunia dahulu - 

1 ayat. 

3) �
.�-�������!G�/��
>�  maksudnya negeri bagi orang-orang yang bertakwa – 1 ayat.�

 

Berikut adalah ayat-ayat ni‘ma yang mana pelakunya adalah seperti di atas. 

1) Rangkaikata��
B�C�0,
������<�D�E� - 3 ayat.  

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 136. 

�P �Q���� �� (� ����]�� � �0 �� �� 
��1 �	 �
�	 ���#�'� *� ����� �0 �� W@� �K �$ �
	 ��#
 �#�$ ����G�O�" �� �>? 
� ����� ��GJ 
� 	 	��	 

 �� 

�� ������ �� ��0000 �� ������ �� ��----���� �� ������ 

 

�������� �� ��				 �� ������ �� ������ �,!7�  

• Surah al-‘Ankabu:t ayat 58. 

�-? 
����� �� ������	� �� ��� ��
� �� �� 
���/������ �� ��#��� ,̂�� �� ���� 	�
�	 
N �� �K�U �� �E� �� �L W@��K �$ �
	 ��_ 
� �#�$ ����#�
 �" �� 

�-? 
������ � �GJ 
� 	 		 		���� �� ��				 

 





 �� ������ �� ��0000 �� ������ �� ��----���� �� ������ 

 

�������� �� ��				 �� ������ �� ������ �3�� 

• Surah  al-Zumar ayat 74. 

������ ���� �� ���/�� �� �� W 
� ���� ��� �� �� �: ��5 �� �� �� � ���(���� �� �� �� ���" �� (� *� ���3�
 �F
	 
N ���6 �� �� �8�� �! 7��� �D �` � 
		 		���� �� ��				 

 

���� �� ������ �� ������ �� ��0000 �� ������ �� ��----���� �� ������ 

 

�������� �� ��				 �� ������ �� ������ ���� 

 

2) Rangkaikata���-�!)����
'�/�F� – 1 ayat sahaja. 

• Surah al-Ra‘d ayat 24. 

F������ ��� �*���� ��� �� �;��
 �M �: 	 	��	 
� �� IIII �� ��@@@@ �� ��&&&& �� ������ �� ���������� == ==�������� �� ������ �+��  

 

3) Rangkaikata �
.�-�������!G�/��
>�  – 1 ayat sahaja. 

�>?
� ��
.� ������. �! �� � �E �5 "+��� � �* �
 G���� �N���. �! 	 7�� �� ���� �� �� ��a�� �
 � �� 	 	���� �� ��				 

 

������ �� 77 77�������� �� ������ �� ��----.... "" ""&&&& ## ##���� �� ������ �� ������ �� ������ �!�� 
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Setelah menilai ayat-ayat bi’sa di dalam al-Quran penulis mendapati 3 jenis rangkaikata 

jenis KN mu�a:f dan mu�a:f ilayh ma‘rifat dengan alif dan la:m yang menjadi pelaku 

bi’sa. Ketiga-tiga rangkaikata itu adalah seperti berikut. 

1) �
B����,$H���I
��%
0��maksudnya tempat tinggal bagi orang-orang zalim - 1 ayat. 

2) �
>?�<;'�J
G������I
��%
0� maksudnya tempat bagi orang-orang sombong takbur - 3 ayat. 

3) ��K���/�������%
0��maksudnya perumpamaan kaum - 1 ayat. 

 

Ayat-ayat bi’sa yang mana pelakunya seperti di atas adalah seperti berikut . 

1) Rangkaikata��
B����,$H���I
��%
0� - 1 ayat sahaja.  

• Surah A:li ‘Imra:n ayat 151. 

$ "& ������ � �E "�� ���� �>?
� �� �� ����� �� �� �>�� +�� �� ���� �� ��� �A �
3N �� � ���� ��	 ���� �/��O �b �( 1
 �� � H���) ���� � 
���#� �� �� �	 �� 7�� ��� �� 	 �, �6 �� �� WWWW �� ������ �� ��HHHH �� ��				 �� ��>>>>.... 

 

���� �� ���������� �� ��%%%%���� �� ������ �,3,�  

 

2) Rangkaikata��
>?�<;'�J
G������I
��%
0� - 3 ayat.  

• Surah al-Na�l ayat 29. 

�� �� �������� �� 	�E�� �� �� �;�<�#�0 �>?
������ � �GJ 
� � �, �=������ WWWW �� ������ �� ��4444 �� ��				 �� ��>>>>???? �� ��



 "" "" �� ��MMMM �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �+C� 

• Surah al-Zumar ayat 72.  

�8�
� ���� �������� 	�E�� �� �� 	� �� �#�0 �-?
� ����� � �#�
� � �� ��,,,, �� ��6666 �� �������� WWWW �� ������ �� ��4444 �� ��				 �� ��>>>>???? �� ��



 "" "" �� ��MMMM �� ��'''' �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ ��+�  

• Surah al-Gha:fir atau al-Mu’min ayat 76. 

�� �������� �� 	�E�� �� �� 	��� �# �0 �-? 
������ � �GJ 
� � �� ������ �� ��6666 �� ������ �� WWWW �� ������ �� ��4444 �� ��				 �� ��----???? �� ��



 "" "" �� ��MMMM �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ ��7� 
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3) Rangkaikata���K���/�������%
0� - 1 ayat sahaja. 

• Surah al-Jumu‘at ayat 5. 

�8 �H�	 �-?
� �� �� �����
I��! �N� ���� #�� �� *��( ���� ���� ��
� �#�c ,8 �H���� ��� ��/ �� �� �8
��#�c � J�� �� ���� 	 �, �6 �� �8888 �� ��4444 �� ��				 



 

dddd �� ������ �� ��&&&& �� ������ �� ������ �-? 
� ���� ��� �� =+ �� 
���(� �)�� � �� 	 �� �� �� �B W 
��G�H �M�� �&�� �� �-.
[�\��%� �� �3�  

 

3.3.1.3    Analisis Pelaku Ni‘ma Dan Bi’sa Jenis KN Relatif    

 

Berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat ni‘ma dan bi’sa  penulis telah  menemui 1 

ayat ni‘ma dan 9 ayat bi’sa yang mana terdapat ma: relatif selepasnya. Ma: dalam ayat-

ayat ini dii‘ra:b sebagai pelaku. Ada sesetengah pandangan mengi‘ra:bnya sebagai 

subjek pujian atau celaan. 

 

Walaubagaimanapun, terdapat pandangan lain di kalangan para sarjana sintaksis bahasa 

Arab berkaitan dengan status ma: ini. Ada sesetengah daripada mereka mendakwa  ma:  

tersebut bukan  KN relatif tetapi KN ma‘rifat yang membawa maksud ‘sesuatu’ �!1���24� � 

Ia juga dii‘ra:b sebagai pelaku ni‘ma dan bi’sa. Yang lain pula mendakwa ia adalah KN 

nakirat yang juga bermaksud ‘sesuatu’ �
5��6�,� . Mereka mengi‘ra:bnya sebagai tamyi:z.  

 

Berikut adalah contoh i‘ra:b bagi ayat-ayat ni‘ma dan ayat bi’sa berdasarkan semua 

pandangan di atas.  

• Surah al-Nisa:’ ayat 58. 

�� �� �� �� ���� ���	 �� �( � �� ��� � �% �� 
������	 �"�� ������ � �#������ � ������ � � ���� �! �- �.�� !"� ��� �� � �� ��� ���� �#�$ "/ �� �	�� ���� 	 
�� �� �� �� ���� ## ##0000 

 

				 

 





 ���� �� ������ $$ $$%%%% 

 

				 �� ��(((( �� ��1111 

 

    �� ������ � �� �� �� �� ��& �� � %	*
2�' � &
� �� �3�� 
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• Surah surah al-Baqarat ayat 90. 

���� �� ������ �� ��.... �� ��==== �� ������ �� ������ �� ������ �� ��



 �� ��PPPP �� ������ �� ������ �� ��1111 

 

    �� ������ �� ������ �� ��#### �� ��.... �� ������



 �� ������ � �� ������� K' �( ���� �� �/ �
 �� �� �� � L* �1�� � �� �/ ��O�b �( �� �� � 
	 1
� �� �?�� 
� �e �� � �	 

7��� �D �V ��
	 1�5 
�� �� 
� � � 7��� �� �� M>�? �1 �� 
� �e �� :>�?�L 	 	�( @�
���� ��
� �� N�� �+�� N>.�#0	 �C�� 

Analisis ayat 

1) Ma: dalam ayat di atas adalah KN relatif yang bermaksud ‘yang’�dan dii‘ra:b 

sebagai pelaku (Dr ‘Azi:zat Fawwa:l Ba:btiyy,1992:1/298). Manakala  ayat 

selepasnya dii‘ra:b sebagai �illatnya (penghubungnya). Subjek pujian atau 

celaan telah dihapuskan dari ayat dan perlu dita’wi:l berdasarkan petunjuk-

petunjuk tertentu. Ayat di atas dita’wi:l seperti berikut .  

������L�M�����J�H��
?�,  �M�����J�H��
?��N�OP�������� 

�,
0�
 �����
<
G�5*�   ��N�OP���
 ������
<
G�5*� 

Pendapat ini disokong oleh beberapa sarjana bahasa seperti al-Farra:’, al-

Kisa:’iyy dan al-Fa:risiyy (Sami:r Basyu:ni:,2004,1/118). Ahli sarjana terkini 

yang berpegang dengan pandangan ini ialah Shawqi: �ayf (1982:192). 

 

2) Ma: tersebut adalah KN relatif yang bermaksud ‘yang’ dan dii‘ra:b sebagai 

subjek pujian dan celaan. Ayat selepasnya adalah �illatnya. Pelaku ni‘ma dan 

bi’sa adalah KGND tersembunyi. Terdapat satu lagi ma: yang terletak selepas 

KGND tersebut tetapi telah dihapuskan dari ayat. Ia dii‘ra:b sebagai tamyi:z. 

Berdasarkan pandangan ini kedua-dua ayat di atas dita’wi:l seperti berikut . 

����L�M�����J�H��
?�,  �
�������+���,
0�	�,6���
5���M������J�H��
?��N�OP�� 

�,
0�
 �����
<
G�5*�   �
 ������+���,
0�	,6���
5����N�OP����*�<
G�5� 
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Cara i‘ra:b ini agak rumit dan mengelirukan. Tambahan pula apabila terdapat 

dua perkataan yang disembunyikan dari ayat. Penulis tidak melihat ini sebagai 

salah satu pilihan ketika menganalisis ayat-ayat pujian dan celaan. 

 

3) Ma: adalah KN nakirat  yang bermaksud ‘sesuatu’ �,6���
5�  dan dii‘ra:b sebagai 

tamyi:z. Ayat selepasnya dii‘ra:b sebagai �ifatnya. Pelaku dalam ayat tersebut 

ialah KGND tersembunyi. Subjek pujian dan celaan boleh dizahirkan atau 

dibuang dari ayat (Sami:r Basyu:ni:,2004:1/121). Pendapat ini disokong oleh al-

Akhfash, al-Zajj:aj dan al-Zamakhshariyy (Sami:r Basyu:ni:,2004:1/119). 

Berdasarkan pandangan ini kedua-dua ayat di atas dita’wi:l seperti berikut. 

����L�M�����J�H��
?�,  �
�������+���M������J�H��
?�,6���
5 

�,
0�
 �����
<
G�5*�   �
 ������+���,6���
5��*�<
G�5�  

 

Setelah menganalisis pandangan-pandangan di atas penulis cenderung kepada 

pandangan pertama yang menyatakan bahawa ma: tersebut adalah KN relatif dan 

dii‘ra:b sebagai pelaku kepada ni‘ma dan bi’sa. Pandangan tersebut lebih mudah 

difahami dan tidak mengelirukan. Analisis ayat-ayat seterusnya akan dilakukan 

berpandukan pandangan tersebut.  

 

Ayat ni‘ma yang mana pelakunya adalah ma: relatif hanya satu ayat sahaja di dalam al-

Quran iaitu surah al-Nisa:’ ayat 58. Ayat tersebut telah dijadikan contoh dalam analisis 

di atas. Penulis telah menghurai jenis-jenis i‘ra:b yang boleh digunakan untuk ayat ini. 

Jadi, penulis melihat tiada keperluan untuk mengulangi i‘ra:b ayat ini. 
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Terdapat 9 ayat bi’sa di mana ma: relatif adalah pelakunya. Berikut adalah analisis ayat-

ayat tersebut. 

1) Surah al-Baqarat ayat 90. 

Ayat ini juga telah dijadikan contoh dalam analisis di atas. Penulis telah 

menghurai pandangan-pandangan sarjana sintaksis tentang status i‘ra:bnya. Oleh 

itu tiada keperluan untuk mengulangi i‘ra:b ayat ini.   

 

2) Surah al-Baqarat ayat 93. 

������ � �
3+ �-�� ���� �&��H* 
	 � ���	 ������ ���'�� �� �� ��� O)� �� ��� �+ �� ���	 ��'����Y ��� �� P� *��& �� ����	 ������ �� � ������ �� 
� ���	
2�' ������� �� �� ����� @��� (� �� � �E ���#������� �8�6 
	�� �� ��
�@��� �' �� 	 �8 �� ���� �� ������ �� ��.... �� ��==== �� ������ ���� �� ��AAAA �� ������ �� ��				 �� ������ �� ��(((( �� ��1111 

 

    �� ������ �� ������ �� ������ �� ���������� �� ������(((( �� ������� �� 

� ��� �� �>.
�
	 �% 0	 �C!� 

Analisis ayat 

�
 ����� KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat (���J��,
Q�R��M��������<�0��
?� adalah �illatnya . 

 

3) Surah al-Baqarat ayat 102. 

�� �&�� �� ����� ���� 8��� �� � � �
�P �� �� ��	 �� �� � �E �� �� ��a�� QF 
	 /9����� 	 �� ������ �� ��6666 �� ������ �� ������ �� ������ ���� �� ��				 �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ��1111 

 

    �� ������ �� ������ �� ��#### �� ��.... �� ������



 �� ������ 	 �� �� 

����
��A �@� �� ���	 �( �,�+�  

Analisis ayat 

�
 ������KK  kala lampau  ja:mid yang  mengandungi  maksud celaan. �,
0� KN 

relatif iaitu pelaku kepada bi’sa. � 
S�T��E�: ��M�����*
<
5��adalah �illatnya. 
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4) Surah ‘A:li ‘Imra:n ayat 187. 

������ �+ �- �� �� �� �9��H�
	 �-?
� ���� ������ (� �>��� � �� �� �� ���f��� �C � �� !"� ���
� �B �� �� �
� �� �� 3��� �5��+ ������ ���� ���� ��
���� �#�Q 

�� �� �
�P �� �� �� 1
 �� � H��2�R )4����� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ������ ���� �� ��				 �� ��@@@@���� �� ��



 �� ��PPPP �� ��DDDD �� ��VVVV �,���  

Analisis ayat 

�
 ������KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat �
?�1
G�<�*�&�  adalah �illatnya. 

 

5) Surah al-Ma:’idat ayat 62. 

�W�� �� �� � &

4 �� ��RG�g 
�	 ��� ��@���. �V � �E "� �(�:�� ,�E���� �	�� �� �� >��# ��KA �� �� �� �/S.� �� 	 �� ������ �� ��==== �� ������ �� ������ ���� �� ��				 �� ���������� �� ��



&&&& �� ������ �� ���������� �� ������ �� ������ �� ��				 �� ��(((( �7+�  

Analisis ayat 

�
 ����� KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat� �����,���
?��
��C���&� �adalah �illatnya. 

  

6) Surah al-Ma:’idat ayat 63. 

�B �� �� ���#� �G�g �( �@� �
��#� *���� 7�� ���! �" �� �� ��� >� 
S�T �� �� 	� �(�:�� >� �#���� �� �� ���/ S.��� 	 �� ������ �� ��==== �� ������ �� ������ ���� �� ��				 �� ���������� �� ��



&&&& �� ������ 

�� ���������� �� ��				 �� ������ �� ������ �� ��(((( �7!�  

Analisis ayat 

�
 ����� KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat ��&���
"� 
?���,��  adalah �illatnya. 

 

7) Surah al-Ma:’idat ayat 79. 

����
��A �B �@ �� ��� ���3�( ��� /� �'� 0	 �5����	 �� 	 �� ������ �� ��==== �� ������ �� ������ ���� �� ��				 �� ���������� �� ��
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Analisis ayat 

�
 ����� KK kala  lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat ��&��C
��T
?���,��  adalah �illatnya. 

 

8) Surah al-Ma:’idat ayat 80. 

�W �� �� � &

H �A �� �#�� 
�	 �@ �� �� ���� �( �-? 
� �� �� ����� ���A 	 �� ��,,,, �� ��==== �� ������ �� ������ ���� �� ��				 �� ������ �� ��				 �� ������ �� ������ �� ������ �� ��SSSS �� ��TTTT �� ������ RR RRGGGG �� ��FFFF �� ������



 �� ������ � �� �< 
� �� �� �� 

�� �#�� ���� ��E �� "�� �+ �	�� �� ���� ����� ����� ����  

Analisis ayat 

�
 ����� KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat ��UL)
0�V����:�����E�T
S�:��  adalah �illatnya. 

  

9) Surah al-A‘ra:f ayat150. 

����� �� �; �0 �� �I �S� �	 
����� 1
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���� �'� �� � � �j �� �� �� �5� �� �� �" �� �+ �- ���� !" �� ���� 
 * ��� ���5 +� �K�c 
 �* ���� 	 �/� �� �- �k �� �M(� ���� �M�� �&�� �� � �h� ���	 �? �3���� �����&�� �� 

I �X�
� ���� �& �( �4 �� �� 
��D �U ���V ���� �� ���" �� �B �� I �X���	 �K �$ �; �	 
d �� �&�� �� �-.
� ����%� �� �,3��  

Analisis ayat 

�
 ����� KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. �,
0� KN relatif 

iaitu pelaku kepada bi’sa. Ayat �2������G�T�C
W�  adalah �illatnya.. 

 

3.3.2 Analisis Pelaku Ni‘ma Dan Bi’sa Yang Tersembunyi 

 

Penulis telah menerangkan tentang pelaku ni‘ma dan bi’sa yang tersembunyi dalam 

subtopik 2.11.2. Berdasarkan penyelidikan terhadap ayat-ayat ni‘ma dan bi’sa di dalam 
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al-Quran penulis hanya menjumpai satu ayat sahaja - iaitu ayat bi’sa - yang mana 

pelakunya telah disembunyikan dari struktur ayat. Berikut adalah ayat tersebut. 

• Surah al-Kahf ayat 50 : 

������ � ������ 
N ���Q ������ ��
� ��� ���l ���� �M �� a �� ���� �6 �. �� !B �� �,����� �� ��& �� 	� 
	 8I�"6 ���� �9�. �� �� ���� @� �	 �� �1
 �'� �� � 
�� �
��+ 
� #� � �� �� ��� � #( ������� ���� ��
� �� �� �
	 � �h� �� ������ ������ "� �� �� 	 �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��----.... 

 

���� �� ���������� �� ��%%%%���� 

 

���� && &&BBBB �� ������ �� ������ �3��     

Analisis ayat 

Dalam ayat di atas pelaku bi’sa adalah KGND tersembunyi iaitu �
��+�. Manakala  

perkataan �6A
)
�� adalah tamyi:z yang mentafsir pelaku.  Bentuk asal ayat di atas 

adalah seperti berikut. 


 �����
>������,$HC����X
)
'������Y
)
��

Terdapat satu pandangan yang menyatakan bahawa pelaku ni‘ma dan bi’sa juga 

tersembunyi jika selepasnya terdapat perkataan ma:. Penulis telah menerangkan 

perkara ini dalam subtopik 3.3.1.3. 

 

3.4  Analisis Subjek Pujian Dan Celaan Dalam Ayat Ni‘ma Dan Bi’sa 

 

Penulis telah menerangkan dalam bab 2.12 bahawa subjek pujian dan celaan terbahagi 

kepada dua jenis, iaitu, 

1) Yang tersurat ��=��O�����-�  iaitu yang disebut dalam struktur ayat. 

2) Yang dihapuskan  ��=��Z�O�*�[� iaitu yang dibuang dari struktur ayat.  

 

Terdapat 4 pandangan sarjana nahu Arab tentang i‘ra:b subjek pujian dan celaan. 

Berikut adalah pandangan-pandangan tersebut. 
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1) Ia dii‘ra:b sebagai mubtada’ mu’akkhar. Khabar muqaddam adalah KK 

ni‘ma dan bi’sa serta pelakunya (Al-Jurja:niyy,t.t:1/365). 

2) Ia  dii‘ra:b sebagai khabar manakala mubtada’ pula dihapuskan. Ia 

dita’wi:l sebagai �
��+� atau �
2�+�� atau lain-lain perkataan berdasarkan 

maksud ayat. 

3) Ia  dii‘ra:b sebagai  mubtada’ manakala  khabarnya telah dihapuskan. Ia 

dita’wi:l sebagai �\�*�)���=��  atau  �K���0�O�=�� (Sami:r Basyu:ni:,2004:1/123). 

4) Ia dii‘ra:b sebagai badal kepada pelakunya (‘Abba:s �asan,1976:3/379). 

 

Untuk menganalisis subjek pujian dan celaan dalam ayat-ayat ni‘ma dan bi’sa penulis 

akan  menggunakan pandangan pertama sebagai asas menganalisis ayat-ayat tersebut. 

Ini kerana ia lebih masyhur di kalangan para sarjana sintaksis bahasa Arab. Berikut 

adalah analisis bagi setiap jenis subjek pujian dan celaan. dalam ayat-ayat ni‘ma dan 

bi’sa. 

 

3.4.1  Analisis Subjek Pujian Dan Celaan Jenis Tersurat 

 

Berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat ni‘ma di dalam al-Quran, penulis 

mendapati hanya satu ayat sahaja di mana subjeknya adalah dari jenis tersurat atau 

dinyatakan dalam struktur ayat. Subjek tersebut ialah subjek pujian - iaitu sedekah. 

Manakala dalam ayat-ayat bi’sa pula hanya terdapat 3 ayat sahaja di mana subjek celaan 

adalah jenis tersurat atau disebut secara terang dalam struktur ayat. Subjek-subjek 

celaan tersebut adalah seperti berikut. 
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1) Gelaran fasik. 

2) Kesan mendapat kemurkaan Allah swt. 

3) Perbuatan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah swt. 

Berikut adalah analisis bagi ayat-ayat tersebut. 

 

3.4.1.1 Analisis Subjek Pujian Tersurat Dalam Ayat Ni‘ma 

 

Subjek Pujian Dalam Ayat : Sedekah 

• Surah al-Baqarat ayat 271. 

� �� ��� �� �� �� 
���� �� ��� �� ���� �� ������ 
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���� �( �� 

��'��� � 
�	 ���'
�� �)��* �� � �� ���� � �� �� ��������	 �� �
�� �� �+�,� 

Analisis ayat 

�a�� u	�
a���a:fi: (1998:2/63)  menyatakan bahawa  subjek pujian dalam  ayat 

ini  adalah KGND feminin iaitu� �2+� � Ia dii‘ra:b sebagai mubtada’ mu’akkhar. 

Khabarnya ialah ayat sebelumnya iaitu �,!��������

 

Terdapat satu ayat yang menjadi perselisihan antara para sarjana tentang jenis subjek 

pujian sama ada tersurat atau dihapuskan. Berikut adalah ayat tersebut. 

• surah al-Na�l ayat 30-31. 

�-? 
��� 
� �� �� �&�� �� �� ����	 �/ �
 �� ���� ;� �� 	 ������ �� � &
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� ��
.� ������. �! �� ��E �5 "+��� ��* �
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Analisis ayat 

Menurut Abu: �ayya:n (‘U�aymat,1972:10/343) subjek pujian dalam ayat di 

atas ialah �
D!"�] ,�
F�)̂&� . Tetapi al-Zamakhshariyy dan al-Darwi:sh (1999:4/240) 

berpendapat bahawa subjek pujian telah dihapuskan. Penulis cenderung dengan 

pandangan al-Zamakhshariyy. Sila rujuk subtopik 3.4.2 - subjek pujian dan 

celaan yang dihapuskan dari ayat. 

 

3.4.1.2 Analisis Subjek Celaan Tersurat Dalam Ayat-Ayat Bi’sa 

 

1) Subjek Celaan Dalam Ayat : Gelaran Fasik. 

• Surah al-�ujura:t ayat 11 

 �B �� �� ��7 
� ���� ���� �.��
 �� �B �� ��� 7 ��� ���� ">��& �� �"�� �� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��;;;; �� ��'''' �� ��BBBB �� ������ �� ��ZZZZ���� $$ $$.... �� ������ �� ������ �� ������ �� �	�� 8����( �:�� 	 ��	 �� ���� 

�>�� �( �P�Q ���� �� (� �� ���� ����[�\��%� �� �,,�  

Analisis ayat 

Rangkaikata � ����@�A�� 
 ���� adalah khabar muqaddam. Manakala subjek celaan 

dalam ayat ialah perkataan ��_��S�T����  iaitu fasik. Ia dii‘ra:b sebagai mubtada’ 

mu’akkhar  (Darwi:sh,1999:7/253). 

 

2) Subjek Celaan Dalam Ayat : Kesan Mendapat Kemurkaan Allah swt. 

• Surah al-Ma:’idat ayat 80: 

�W �� �� � &

H�A ���#�� 
�	 �@ �� ���� ���( �-? 
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Analisis Ayat  

Ayat  celaan iaitu � ����:�S�T��E����:����V 
0!)�U� ,
0�
 �����  adalah khabar muqaddam. Ayat 

selepasnya  iaitu ��&E�̀�a
@�b��   merupakan  subjek celaan. Ia dii‘ra:b  sebagai 

mubtada’ mu’akkhar. Ayat di atas dita’wi:l sebagai, 

�MPC����̀�a
@����:�S�T��E����:����V 
0!)�U�,
0�
 ���� 

 Maksudnya : Seburuk-buruk apa yang diri mereka sediakan ialah 

kemurkaan Allah. 

Dalam menganalisis ayat ini Darwi:sh (1999:2/280) lebih cenderung untuk 

menyatakan bahawa ayat kata terbitan )�MPC��� �̀�a
@�  bukan subjek celaan. Tetapi 

beliau menganalisisnya sebagai mubtada’ mua’khar. Penulis kurang bersetuju 

dengan pandangan beliau kerana berdasarkan huraian makna ayat seperti di atas, 

kata terbitan tersebut adalah subjek celaan. 

 

3) Subjek Celaan Dalam Ayat : Perbuatan Mengingkari Apa Yang 

Diturunkan Oleh Allah swt. 

• Surah  al-Baqarat ayat  90. 
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Analisis ayat 

Situasi ayat celaan di atas adalah sama dengan ayat celaan sebelumnya. Ayat 

celaan � � ,
�
S�������:
S�T��E� �M��� ���*
<
G�5� �� adalah khabar mu’akkhar. Ayat ���*�<�T�J
?� &�E� 

merupakan subjek celaan. Ia adalah mubtada’ muqaddam (Darwi:sh, 

1999:1/138). Ayat di atas dita’wi:l sebagai, 

���:
S�T��E��M������*
<
G�5��,
�
S�����b���X
c�����,
�����<�T�J��  
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Maksudnya : Seburuk-buruk apa yang mereka beli ialah mengkufuri apa 

yang Allah turunkan. 

 

‘U�aymat (1972, 10344) ada menyatakan bahawa terdapat satu ayat lagi yang 

dinyatakan subjek celaan dalam strukturnya. Iaitu dalam surah al-Jumu‘at ayat 5, 

�8 �H�	 �-?
� ���� �����
I��! �N� ���� #�� �� *��( ���� ���� ��
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Pendapat beliau ini bertentangan dengan pandangan Darwi:sh (1999,7/521). 

Beliau meyatakan bahawa subjek celaan dalam ayat ini dihapuskan. Penulis 

cenderung dengan pandangan ini. Sila rujuk subtopik berikut untuk mendapatkan 

huraian lengkap. 

 

3.4.2 Analisis Subjek Pujian Dan Celaan Yang Dihapuskan Dari  Ayat 

 

Hakikatnya subjek pujian dan celaan yang dihapuskan dari struktur ayat perlu dita’wi:l 

berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam ayat. Setelah meyelidik beberapa kitab i‘ra:b al-

Quran penulis mendapati kebanyakan pengarangnya tidak menyatakan dengan jelas 

tentang i‘ra:b subjek pujian dan celaan sebagai mubtada’ mu’akkhar serta tidak 

menyatakan tentang khabar muqaddam. Sedangkan cara i‘ra:bnya adalah sama seperti 

subjek pujian jenis tersurat. 

 

Berikut adalah analisis ayat-ayat ni‘ma dan bi’sa yang mana subjek pujian dan 

celaannya telah dihapuskan dari ayat. Dalam proses menganalisis ayat-ayat ini, penulis 
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akan merujuk kitab-kitab i‘ra:b al-Quran bagi menerangkan subjek-subjek yang 

dihapuskan itu. 

 

3.4.2.1    Analisis Subjek Pujian Yang Dihapuskan Dalam Ayat-Ayat Ni‘ma 

 

Setelah membuat penelitian terhadap ayat-ayat ni‘ma yang terdapat di dalam al-Quran, 

penulis mendapati bahawa 15 ayat daripada 16 ayat ni‘ma telah dihapuskan subjek 

pujiannya. Terdapat 5 perkara dijadikan subjek pujian dalam ayat-ayat tersebut. Subjek-

subjek tersebut adalah seperti berikut. 

i) Allah swt - 6 ayat 

ii) Syurga - 5 ayat 

iii) Para nabi -  2 ayat 

iv) Menunaikan amanah dan berhukum dengan adil - 1 ayat 

v) Alam akhirat - 1 ayat 

 

Berikut adalah analisis ayat-ayat ni‘ma yang dilakukan berdasarkan subjek-subjek 

pujian  seperti yang diterangkan di atas. 

 

i) Subjek Pujian Yang Dihapuskan : Allah Swt (6 Ayat). 

1) Surah A:li ‘Imra:n ayat 173. 

�-? 
��� �� �/� �� ���#�� 7"� ��� �� �� �� �"� ��� �� �� �� ��� �	�0�0 ���� �� ������ �D ���� �� ���� ��� � �� �H����( �� ��� ����� �� � ���� �.�! 

�� �� 		 		���� �� ��				 

 





 �� �� ��8888****  AAAA �� ������ �� ������ �� ������ �,�!�  
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Analisis ayat 

Subjek pujian dalam ayat di atas telah dihapuskan dari struktur ayat. Ia dita’wi:l 

sebagai ‘Dia’ �
��+�  iaitu Allah swt (Dr Mu�ammad �asan Uthma:n,2003:2/370). 

Ta’wi:l bagi ayat di atas ialah seperti berikut. 

������
�����
����������������

Maksudnya: Sebaik-baik pengurus ialah Dia iaitu Allah swt. 

 

2) Surah al-Anfa:l ayat 40. 

����� ���� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� ��������� �	 	 		 		���� �� ��				 
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Analisis ayat 

Subjek yang dipuji telah dihapuskan dari struktur ayat. Ia dita’wi:l sama seperti 

ayat di atas iaitu dalam surah A:li ‘Imra:n ayat 173. 

 

3) Surah al-�ajj ayat 78. 

��� ���
� �� �� �� 
������ �� ��� ������� �� 
� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ���	 � 	���� �� ��				 
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Analisis ayat 

Cara analisis ayat ini juga sama seperti analisis surah surah A:li ‘Imra:n ayat 

173. Sila rujuk Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:9/153) untuk pendetailan. 

 

4) Surah al-�a:ffa:t ayat 75. 

�� �&�� �� � ������ �
 25� �
 		 		���� �� ��				 

 

���� �� ����� �� ���������� �� ���������� "" ""6666 �� ������ �� ������ �� ������ ��3�  

Analisis ayat 

Subjek pujian  yang telah dihapuskan dari ayat ialah ‘Kami’ �
��Z�>�  iaitu Allah 

swt  (Ma�mu:d al-�a:fi:, 1992:12/66). Ayat di atas dita’wi:l seperti berikut. 
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&��'��(������
�������	
�����������

Maksudnya: Sebaik-baik yang mengkabulkan doa permohonan ialah 

Kami iaitu Allah swt. 

 

5) Surah al-Dha:riya:t ayat 48. 

�����" �� �� � �#����� ���� 		 		���� �� ��				 

 

���� �� ��� �� ���������� �� ������ �� ��####���� �� ������ �� ������ �� ������ ����  

Analisis ayat 

Cara pentafsiran subjek pujian dalam ayat ini adalah sama seperti surah al-

�a:ffa:t ayat 75. Ia dirujuk kepada Allah swt. Untuk pendetailan boleh dirujuk 

kepada Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:14/8).  

 

6) Surah  al-Mursala:t ayat 23. 

� ��� ���	 �6 �� � �E /�� �� �� M-.��	 �+,�   
� ���� /��� �� :d����	 �	 �++�   ��
 ���� �& �� 	���� �� ��				 
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�������� �� ��&&&& �� ������ �� ������ �+!�  

Analisis ayat 

Subjek pujian telah dihapuskan dari strukur ayat. Ia dirujuk kepada Allah swt. 

Cara pentafsiran subjek pujian dalam ayat ini juga adalah sama seperti surah al-

�a:ffa:t ayat 75. Sila rujuk kepada Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:15/202).  

 

ii) Subjek Pujian Yang Dihapuskan : Syurga (5 Ayat). 

1) Surah A:li ‘Imra:n ayat 136. 

�P �Q���� �� (� ����]�� � �0 �� �� 
��1 �	 � 
�	 ���#�'� *� ����� �0 �� W @� �K�$ � 
	 � �#
 �# �$ ����G�O�" �� �>?
� ����� � �GJ 
� 	 		 		���� �� ��				 
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Analisis ayat 

Dr Mu�ammad Uthma:n (2003:2/280) telah menta’wi:l subjek pujian yang 

dihapuskan dari ayat di atas sebagai ‘yang telah disebut’ �<���d� �N�OP��� . 

Berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam ayat ini, ia merujuk kepada  syurga-

syurga. Oleh itu ayat tersebut asalnya dita’wi:l seperti berikut. 

�
B�C�0,
������<�D�E�
����������
������������
	���������
����������
����� �!"�#�$�%��

Maksudnya: Sebaik-baik ganjaran adalah seperti yang telah disebut 

(sebelumnya) iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai. 

 

2) Surah al-Ra‘d ayat 24. 

������0 :� ���� � �G�O� ������ �( � �	 �� �X���: �� 
	 ���G"m �� ����� ���#0E���Y�� �� ���G"W�#( ������� � �N�� �Q�������� �� �� ��������� �( 

��G�J ���� �
�	 ,�8 �� :�� �� �+!�   F������ ��� �* ���� � ���� �;��
 �M �: 	 		 		���� �� ��				 

 

���� �� IIII �� ��@@@@ �� ��&&&& �� ������ �� ���������� == ==�������� �� ������ �+��  

Analisis ayat 

Terdapat dua ta’wi:l bagi subjek pujian yang telah dihapuskan dari ayat di atas 

iaitu sama ada syurga ��eL"�f��  atau ganjaran amalan mereka itu ����+,
'�/�F�  (Ma�mu:d 

al-�a:fi, 1998:7/122). Penulis melihat kedua-dua ta’wi:l ini membawa kepada 

maksud yang sama. Ia dita’wi:l seperti berikut. 

�-�!)����
'�/�F�
�������&$"%'����*�E
(����)*+�,�

Maksudnya:  Sebaik-baik ganjaran tempat tinggal ialah syurga atau 

ganjaran bagi amalan mereka itu. 
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3) Surah al-Kahf ayat 31. 

�P �Q���� �� (� ���S�T ������0 :��� �� W@� �K �$ � 
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Analisis ayat 

Subjek  pujian yang  telah dihapuskan  dari ayat  ialah  �
2�+�  dan  ia merujuk 

kepada syurga-syarga Adn (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:8/181). Ayat tersebut 

dita’wi:l seperti berikut. 

�
������# �
�$%����-����
��.� �!"�#��/0
1�,��

Maksudnya: Sebaik-baik balasan adalah syurga-syurga Adn. 

 

4) Surah al-‘Ankabu:t ayat 58 
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Analisis ayat 

Subjek pujian yang telah  dihapuskan dari ayat di atas adalah � ����O
+�<�Dgh�  yang 

bermaksud ganjaran ini (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:11/12) atau  ganjaran mereka 

��E�D�<�+��� � (Darwi:sh,1999:6/18). Ganjaran tersebut adalah mahligai-mahligai di 

dalam syurga. Ayat di atas dita’wi:l seperti berikut. 

�
B�C�0,
������<�D�E�
�����%2���%����
#�.�*g�%.
#���
(��

Maksudnya: Sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal soleh ialah 

ganjaran ini atau ganjaran mereka itu. 
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5) Surah al-Zumar ayat 74. 

������ ���� ���� �/ ���� �� W 
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Analisis ayat 

Subjek pujian yang dihapuskan dari ayat ini adalah bumi syurga. Cara 

pentafsirannya adalah sama seperti analisis surah al-‘Ankabu:t ayat 58. Untuk 

pendetailan bolehlah dirujuk kepada Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:12/215). 

 

iii) Subjek Pujian Yang Dihapuskan : Nabi Dan Rasul (2 Ayat). 

1) Surah �a:d ayat 30. 

� �������� �� ������ �� 
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Analisis ayat 

Terdapat dua ta’wi:l bagi subjek pujian yang telah dihapuskan dari ayat ini iaitu 

sama Nabi Daud as atau Nabi Sulaiman as (Ma�mu:d al-�a:fi:,1992:12/121). 

Kedua-dua ta’wi:l tersebut adalah diterima.  

�)�'
�����
�������3�4��3��*E%0��5
6%7�8��

Maksudnya: Sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat dan sentiasa 

bertaubat) adalah Nabi Daud as atau Nabi Sulaiman as. 

 

2) Surah �a:d ayat 44. 

3+ �-�� �D 
� �* �� � &4�1 * ��
�7 �� �� 1
 �'� �B �� �8 �� �#�$ � ��
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 �� �9 �� �4� ��� �: 	 	���� �� ��				 

 

 55 55



 �� ������ �� ������ �� ��				 �� ������ �� ������ � ��� �
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Analisis ayat 

Ma�mu:d al-�a:fi: (1992:12/129) dan Ami:n Ami:n ‘Abd al-Ghani:y (2000:448) 

menyatakan bahawa subjek pujian yang telah dihapuskan dari ayat ialah Nabi 
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Ayub as. Walaupun begitu, sesetengah ahli tafsir menjadikan lafaz ��i<��,
j� 

sebagai petunjuk subjek pujian. Oleh itu maksud ayat di atas ialah, 

��)�'
�����
������9 
�:;%.��*E��<�!=����

Maksudnya: Sebaik-baik hamba ialah Nabi Ayyub atau orang sabar.  

Orang sabar dalam ayat tersebut juga merujuk kepada Nabi Ayyub as serta 

semua orang yang sabar sepertinya. 

 

iv) Subjek Pujian Yang Dihapuskan : Menunaikan Amanah Dan Berhukum 

Dengan Adil (1 ayat sahaja). 

1) Surah al-Nisa:’ ayat 58. 
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Analisis ayat 

Subjek pujian telah dihapuskan dari ayat di atas. Ia dita’wi:l dalam bentuk  ayat  

iaitu �
k���.
?�e�gh�
0
�,�e�
*�l��J�������,
��)�X� 8 maksudnya  menunaikan amanah dan berhukum 

dengan adil (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:3/69). Berikut adalah ta’wi:lnya. 

����L���J�H��
?�,���M����>
1�?*���<��(*@��*���4��&�	�����*���&�;�3*AB����

Maksudnya: Sebaik-baik perkara yang memberi pengajaran kepada 

kamu ialah menunaikan amanah dan menghukum dengan adil. 

 

v) Subjek Pujian Yang Dihapuskan : Alam Akhirat (1 ayat sahaja) 

1) Surah al-Na�l ayat 30. 
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Analisis ayat 

Subjek pujian yang dihapuskan telah dita’wi:l sebagai �2+� ��Ia merujuk kepada 

alam akhirat (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:7/309). Ta’wi:l bagi ayat di atas seperti 

berikut. 

�
B�/!G�������-�
.�
��������-�
�%.��3�����CD���E�

Maksudnya: Sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa ialah 

alam akhirat. 

 

3.4.2.2    Analisis Subjek Celaan Yang Dihapuskan Dalam Ayat-Ayat Bi’sa 

 

Daripada 39 ayat bi’sa, terdapat 36 ayat yang mana subjek celaannya telah dihapuskan 

dari struktur ayat. Sembilan perkara telah dijadikan subjek celaan dalam ayat-ayat 

tersebut. Berikut adalah perkara-perkara tersebut. 

1) Neraka - 23 ayat 

2) Orang Yahudi dan perbuatan mereka - 6 ayat 

3) Laknat kepada Firaun dan pengikutnya - 1 ayat 

4) Air minuman dari neraka - 1 ayat 

5) Iblis - satu ayat 

6) Makhluk yang disembah - 1 ayat 

7) Syaitan - 1 ayat 

8) Ilmu sihir - 1 ayat 

9) Perbuatan ahli kitab - 1 ayat 

 

Berikut adalah analisis ayat-ayat tersebut. 
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i) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Neraka (23 Ayat) 

1) Surah al-Baqarat  ayat 126. 

������ �/� �� � �	 �� �� �� �� �� �	 
'� �	 (� �� )4* ���� *��( ���5 +� �) �*�� 
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Analisis ayat 

Menurut  al-Andalusiyy (2005:1/219) subjek  celaan yang telah  dihapuskan dari 

ayat ini dapat difahami melalui makna. Ia dita’wi:l sebagai neraka �-,!"��� . Berikut 

adalah ta’wi:l bagi ayat di atas. 

��<��� 
�����
 �������$"����

Maksudnya: Seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. 

Menurut beliau lagi ada juga yang menta’wi:lkannya seperti berikut. 

���m
-�*�<��
 ����V 
S����
*�9 �%��?*���F%��G��H����
4�
6�I�

Maksudnya: Seburuk-buruk kembali adalah kembali kepada azab. 

 

Berikut adalah ayat-ayat yang lain di mana Allah swt mencela neraka atau 

Jahannam sebagai seburuk-buruk tempat kembali ���� 
�����
 �����. 

 

2) Surah A:li ‘Imra:n ayat 162. 
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Analisis ayat 

Subjek celaan yang dihapuskan dari struktur ayat ialah neraka Jahannam. Ayat 

ini dita’wi:l sebagai, 

���m
-�*�<��
 ����V 
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Maksudnya: Seburuk-buruk kembali adalah kembali kepada neraka 

Jahannam. 
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3) Surah al-Anfa:l ayat 16. 
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Analisis ayat 

Subjek celaan dalam ayat ialah neraka Jahannam (Ma�mu:d al-

�a:fi:,1998:5/188) yang dianggap sebagai seburuk-buruk tempat kembali. 

 

4) Surah al-Tawbat ayat 73. 

� �G;H �����( <I "@��� �� 
� �#��0 ��� =� �' ���� �-. "& 
���� �� ���� �� 3A���B �� �� ���G�J ���� 	 ���#� ���� �	 �� >� �� �#�0 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ ��!�  

Analisis ayat 

Dalam menghurai ayat ini Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:5/393) menyatakan  bahawa 

subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ialah KGND tersembunyi iaitu 

�2+���Ia merujuk kepada neraka Jahannam. 

 

5) Surah al-�ajj ayat 72 

�8 �� ����K�?C �
 (� �� �� /�� �D �= �
�	 7��� 
�E�� � 7�� ��� �� � ���� �� �� ���� �>? 
� ���� ��� �� ���� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ ��+�  

Analisis ayat 

Ma�mu:d  al-�a:fi: (1998:9/147) telah  menghurai ayat ini dan menyatakan 

bahawa subjek celaan yang  dihapuskan dari ayat ialah KGND tersembunyi iaitu 

�2+� dan ia merujuk kepada neraka. 

 

6) Surah al-Nu:r ayat 57. 

�B �- �L�. �#�$ �-? 
� ���� ��� �� �� �� �>?@ "6 �	 �	 ��E 8����" �� 	 ���#� ���� �	 �� 7����� �� � �� ��,,,, �� ��==== �� ������ ���� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �3��  
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Analisis ayat 

Ma�mu:d al-�a:fi: (1998,9/289) tidak menyatakan tentang subjek celaan dalam 

ayat ini. Tetapi penulis mendapati bahawa situasinya sama seperti ayat-ayat di 

atas. Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat  ialah neraka. 

 

7) Surah al-Hadi:d ayat 15. 

�M �� �*�� ���� �B �+ �- �% �( �����
	 �N �( ��
� �B �� 	�
	 �-? 
����� ��� �� ���� 	 ������� �� �	 7�� ��� �� � �$ 
� ����� ���� �	 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �,3�  

 

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan ialah neraka (Ma�mu:d al-�a:fi:, 

1998:14/148) 

 

8) Surah al-Muja:dalat ayat 8. 

���#�� �. �! -;�<�#�0 � �G�O�� ���� �( � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ ���  

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ini ialah neraka Jahannam 

(Ma�mu:d al-�a:fi: 1998:14/174). 

 

9) Surah al-Tagha:bun ayat 10. 

�>? 
� ������ ��� �� ���� ��� ��=+ �A �� ����
 ��(� �)�� �P �Q ���� ��(� 1>��/ �: �� ��� ��� �� �-? 
������ ��GJ 
� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �,��     

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ini ialah neraka (Ma�mu:d al-

�a:fi:, 1998:14/271). 
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10) Surah al-Ta�ri:m ayat 9. 

� �G;H �����( <I "@��� �� 
� �#��0 ��� =� �' ���� �-. "& 
���� �� ���� �� 3A���B �� �� ���G�J ���� 	 �� �#� ���� �	 �� >��� �#�0 � �,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �C�  

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ini ialah neraka Jahannam. 

(Ma�mu:d al-�a:fi:, 1998:14/302). 

 

11) Surah al-Mulk ayat 6 

�-? 
��� 
� �� ��� �� �� �� ���G��G ���� 1�� �+ �� 	��� �#�0 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ��



  ���� �� ������ �� ������ �� ������ �7�  

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ini ialah neraka Jahannam 

(Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:15/17). 

 

Seterusnya Allah swt mencela neraka atau Jahannam dengan menggambarkannya 

sebagai seburuk-buruk tempat tinggal � � 
 ���'���.,
:����� �. Berikut adalah analisis ayat-ayat 

tersebut. 

 

12) Surah al-Baqarat ayat 206. 

� ������ �8�
� ���� ,9 �� �� �� �� � �� �+�- �� �� � 
	�� �� "� �(�:�� �� 	 �� ���. �/ �� -;�<�#�0 	 �� ��,,,, �� ��==== �� ������ �� ��� �� �� ���������� �� ��#### 

 

���� �� ������ �� ������ �+�7�  

Analisis ayat 

Subjek celaan  yang telah dihapuskan  dari ayat ini ialah KGND  tersembunyi 

�
2�+� . Ia merujuk kepada neraka Jahannam (Al-Andalusiyy, 2005:1/318).  

 

13) Surah A:li ‘Imra:n ayat 12. 

8�� �>?
� ��
.� ����� ���� �@������1 �� �� �@� �
�2 �/ �� �� 
� ���� 	� ���#�0 	 �� ��,,,, �� ��6666 �� �� �� ���������� �� ��#### 

 

���� �� ������ �� ������ �,+�  
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Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ini ialah neraka Jahannam. (Al-

Andalusiyy,2005:2/16). 

 

14) Surah A:li ‘Imra:n ayat 197. 

2;�� �	 �8����� �� �( ���#� �� �� �	 �R ���# �0 	 �,,,, �� ��6666 �� ������ �� �� ���������� �� ��#### �� ��				 �� ��



 �� ������ �,C��  

Analisis ayat  

Subjek celaan yang  dihapuskan dari ayat ini ialah neraka Jahannam. 

 

15) Surah al-Ra‘d ayat 18. 

P �Q���� �� (� ���S �T 7��� �� "�� �. 
#�U �� ���#� �� �� �	 �� -;�<�#�0 � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� ��������� �� ��#### �� ��				 �� ��



 �� ������ �,��  

Analisis ayat 

Subjek celaan  yang dihapuskan dari  ayat  ini  ialah KGND  tersembunyi iaitu 

�
2�+� ��Ia merujuk kepada neraka Jahannam (Ma�mu:d al-�a:fi:, 1998:7/116). 

 

16) Surah �a:d ayat 55 dan 56. 

� �+����	�A@ ������-. "1��)�
��*
 �2 ���:�� �) �	��33�����;�<�#�0���G�O�� �����(��� ��,,,, �� ��6666 �� ����������� ���������� �� ��#### �� ��				 �� ��



 �� ��������37���

Analisis ayat 

Cara analisis ayat ini sama seperti surah al-Baqarat ayat 206. Subjek celaan yang 

dihapuskan ialah neraka Jahannam ( Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:12/134). 

 

Dalam  ayat-ayat yang seterusnya Allah swt telah mencela neraka atau Jahannam 

sebagai seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang melakukan kezaliman 
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�
B����,$H���I
��%
0� serta orang-orang yang bersifat takbur �
>?�<;'�J
G������I
��%
0�. Berikut adalah 

analisis ayat-ayat tersebut. 

17) Surah A:li ‘Imra:n ayat 151. 

$ "& ������ ��E "�� ���� �>?
� ���� ��� �� ���� �>�� +�� �� ������ ����A �
3N �� � ���� � �	 ���� �/��O�b �( 1
 �� � H���) ���� � 
���#� �� �� �	 �� 7�� ��� �� 	 �,,,, �� ��6666 �� ������ �� ������ WWWW �� ������ �� ��HHHH �� ��				 �� ��>>>>.... 

 

���� �� ���������� �� ��%%%%���� �� ������ �,3,� 

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat ini ialah neraka.  

 

18) Surah al-Na�l ayat 29. 

�� �� �������� �� 	�E�� �� �� �;�<�#�0 �>?
������ � �GJ 
� � �� ��,,,, �� ��==== �� ������ ���� WWWW �� ������ �� ��4444 �� ��				 �� ��>>>>???? �� ��



 "" "" �� ��MMMM �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �+C�  

Analisis ayat 

Subjek celaan telah dihapuskan dari struktur ayat iaitu neraka Jahannam 

(Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:7/307).  

 

19) Surah al-Zumar ayat 72. 

�8�
� ���� �������� 	�E�� �� �� 	� �� �#�0 �-?
� ����� � �#�
� � �� ��,,,, �� ��6666 �� �������� WWWW �� ������ �� ��4444 �� ��				 �� ��>>>>???? �� ��



 "" "" �� ��MMMM �� ��'''' �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ ��+�  

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari stuktur ayat ialah neraka Jahannam 

(Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:12/213). 

 

20) Surah Gha:fir atau al-Mu’min ayat 76. 

�� �������� �� 	�E�� �� �� 	��� �# �0 �-? 
������ � �GJ 
� � �� ������ �� ��6666 �� ������ �� WWWW �� ������ �� ��4444 �� ��				 �� ��----???? �� ��



 "" "" �� ��MMMM �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ ��7�  
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Analisis ayat 

Subjek celaan yang dihapuskan dari struktur ayat ialah neraka Jahannam 

(Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:12/275).  

 

Dalam ayat-ayat yang seterusnya Allah swt mencela neraka yang digambarkan sebagai 

seburuk-buruk tempat yang akan dimasuki oleh Firaun dan pengikutnya.  

21) Surah Hu:d ayat 98. 

�M �� �&�( �� �	 �� �� �M���( 
N�����"& �� �� ���������� �� �� ��� ��� �� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��� �� ������ �� ������ ,, ,,���� �� ������ �� ������ �� ���������� 77 77���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �C��  

Analisis ayat 

Terdapat dua pandangan yang agak kontras tentang ayat ini. Menurut al-

Andalusiyy (2005:3/320) pandangan pertama telah dipelopori oleh Ibn ‘Aiyyat 

dan Abu al-Baqa:’. Mereka menyatakan bahawa perkataan ��.*�-��
�����  menjadi  

sifat kepada pelaku iaitu ��.�-�����. Subjek  celaan  telah  dihapuskan dari  ayat. Ia  

merujuk kepada neraka. Ayat ini dita’wi:l seperti berikut. 

�-,!"����.*�-��
������.�-������
 �����

Maksudnya: Seburuk-buruk tempat masuk yang dimasuki ialah neraka. 

 

Pandangan ini tidak dipersetujui oleh Ibn Sira:j dan al-Fa:risiyy (Al-Andalusiyy, 

2005:3/320). Mereka melihat bahawa pandangan ini agak lemah memandangkan 

perkataan ��.�-����� tidak sesuai dimasukkan sifat ��.*�-��
�����. Gabungan kata terbitan 

��.�-����� dan  perkataan ��.*�-��
����� menjadikan  maknanya adalah ‘kemasukan yang 

dimasuki’. Kata terbitan ‘kemasukan’ pada realitinya tidak boleh ‘dimasuki’. 

Oleh itu analisis sintaksis ini amat lemah.  
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Pandangan seterusnya  agak kukuh  berbanding  pandangan  di atas. Pandangan 

ini menyatakan bahawa pelaku bi’sa ialah ��.�-����� � Terdapat satu perkataan 

tersembunyi sebelumnya iaitu )�&,�J
0�  yang membawa maksud tempat. Manakala  

��.*�-��
����� � adalah subjek celaan . Ayat di atas telah dita’wi:l seperti berikut.   

��.*�-��
������.�-�������&,�J
0�
 ����LN���
-,!"�� �

Maksudnya: Seburuk-buruk tempat masuk ialah tempat dimasuki itu iaitu 

neraka. 

 

Seterusnya  Allah swt mencela  neraka Jahannam sebagai seburuk-buruk tempat  tetap 

atau tempat yang  didiami dengan  menggunakan lafaz �-�
<�/����. Terdapat  dua ayat di 

mana Allah swt menggunakan lafaz ini. 

22) Surah Ibra:hi:m ayat 29. 

�;�<�#�0 � �#�
 �������( � ����� �� ��6666 �� ������ �� ��� 77 77�������� �� ������ �� ��&&&& �� ������ �� ������ �+C�  

Analisis ayat 

Analisis ayat ini sama seperti ayat di atas. Subjek celaan yang telah dihapuskan 

ialah KGND tersembunyi iaitu� �
2�+� � (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:7/189). Ia  

merujuk kepada neraka Jahannam (Al-Andalusiyy,2005:4/27). 

 

23) Surah �a:d Ayat 60 

��� ����� �8 �� �� � 
 �� �B �B� �!�� �	 ���� �� � �� � 
 �� �5��� � �	 �� �� ����� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� 7�������� �� ������ �� ��&&&& �� ������ �� ������ �7��  

Analisis ayat 

Subjek celaan yang dihapuskan ialah neraka (Ma�mu:d al-�a:fi:, 1998:12/136).  
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ii) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Orang Yahudi Serta Perbuatan-

Perbuatan Mereka (6 Ayat). 

1) Surah al-Jumu‘at ayat 5. 

�8 �H�	 �-?
� ���� �����
I��! �N� ���� #�� �� *��( ���� ���� ��
��#�c ,8 �H���� ��� ��/ �� �� �8 
��#�c � J�� �� ���� 	 �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ��8888 �� ��4444 �� ��				 

 

dddd �� ������ �� ��&&&& �� ������ �� ������ 

�� ��----???? 

 

���� �� ������ �� ������ �� ���������� �� ������ == ==++++ �� ������ 

 

�������� �� ��((((���� �� ��)))) �� ������  ���� �� ������ 		 		 �� �� �� �B W 
��G�H �M�� �& ���� �-.
[�\��%� �� �3� 

Analisis ayat 

Subjek celaan yang telah dihapuskan dari ayat di atas ialah ����%�=�� ��O
+�  yang 

bermaksud ‘perumpamaan ini’ (Darwi:sh,1999:7/521). Berikut adalah ta’wi:l  

bagi ayat tersebut. 

�M$C����] ,
?n�������$O���
>?�O$����K���/�������%
0�
 ��������%�=����O
+�

Maksudnya : Seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan 

ayat-ayat Allah swt adalah perumpamaan ini. 

 

2) Surah al-Ma:’idat ayat 79. 

����
��A �B �@ �� ��� ���3�( ��� /� �'� 0	 �5����	 �� 	 �� ������ �� ��==== �� ������ �� ��� ���� �� ��				 �� ���������� �� ��



���� �� ��AAAA �� ��@@@@���� �� ������ �� ��				 �� ������ �� ��(((( ��C�  

Analisis ayat 

Situasi ayat ini juga sama seperti ayat di atas. Subjek celaan telah dihapuskan 

dari ayat. Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:3/427) telah menta’wi:lkannya sebagai 

‘perbuatan mereka yang tidak melarang perbuatan mungkar yang telah 

dilakukan sesama mereka’ - � �:�C�����2�:L"����o�<
G����� ��� 
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3) Surah al-Baqarat ayat 93 

������ � �
 3+�- �� ���� �&��H* 
	 ����	 �� ���� ���' �� �� �� ��� O)��� ����+ �� ���	 ��'����Y ��� �� P�*� �&�� ����	 ������ �� � ������ �� 

� ���	
2�' ����� ���� �� ��� ��@� �� (��� � �E ���# ������� �8 �6 
	 �� �� ��
�@� �� �'�� 	 �8 �� ���� �� ������ �� ��.... �� ��==== �� ������ ���� �� ��AAAA �� ������ �� ��				 �� ������ �� ��(((( �� ��1111 

 

    �� ������ �� ������ �� ������ �� ���������� �� ������(((( �� ������ � �� 

� ��� �� �>.
�
	 �% 0	 �C!�  

Analisis ayat 

Ayat di atas juga telah dihapuskan subjek celaan. Ia dita’wi:l sebagai ‘perbuatan 

menyembah patung anak lembu’(Ma�mu:d al-�a:fi: ,1998:1/202). 

 

4) Surah A:li ‘Imra:n ayat 187 

������ �+ �- �� �� �� �9��H�
	 �-?
� ���� ������ (� �>��� � �� �� �� ���f��� �C � �� !"� ���
� �B �� �� �
� �� �� 3��� �5��+ ������ ���� ���� ��
���� �#�Q 

�� �� �
�P �� �� �� 1
 �� � H��2�R )4����� � �� ��,,,, �� ��6666 �� ������ �� ���� �� ��				 �� ��@@@@���� �� ��



 �� ��PPPP �� ��DDDD �� ��VVVV �,��� 

Analisis ayat 

Menurut al-Darwi:sh (1999:1/592) subjek celaan yang telah dihapuskan dari 

ayat ini ialah KN Isyarat ‘ini’ iaitu� ��O+� . Ayat ini dita’wi:l sebagai, 

��&*�<
G�1
?�,
0�
 �����%�����

Maksudnya: Seburuk-buruk apa yang mereka tukarkan ialah yang ini. 

‘Ini’ yang dimaksudkan ialah perbuatan mereka menukarkan perjanjian setia 

dengan Allah swt kepada faedah dunia semata-mata iaitu ilmu sihir. Ma�mu:d 

al-�a:fi: (1998:2/406) tidak menyebut tentang subjek celaan dalam ayat ini 

ketika menganalisis ayat ini. 

 

5) Surah al-Ma:’idat ayat 62 

�W�� �� �� � &

4 �� ��RG�g 
�	 ��� ��@���. �V � �E "� �(�:�� ,�E���� �	�� �� �� >��# ��KA �� �� �� �/S.� �� 	 �� ������ �� ��==== �� �������� ���� �� ��				 �� ���������� �� ��
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Analisis ayat 

Al-Darwi:sh (1999:2/261) dan Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:3/397) tidak 

menerangkan tentang subjek celaan apabila menghurai ayat ini dalam buku 

mereka i‘ra:b al-Quran. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebelum 

ayat celaan ini penulis melihat subjek celaan bagi ayat ini ialah perbuatan 

mereka iaitu berlumba-lumba melakukan dosa dan permusuhan serta memakan 

yang haram. Ayat ini dita’wi:l seperti berikut. 

,
0�
 ��������:�C
�
F��&���C
����?������,��  

Maksudnya: Seburuk-buruk apa yang pernah mereka lakukan adalah 

perlakuan mereka (itu). 

 

6) Surah al-A‘ra:f ayat 150. 
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Analisis ayat 

Ayat di atas menerangkan tentang kemarahan Nabi Musa as terhadap perlakuan 

kaumnya sepeninggalannya. Subjek celaan telah  dihapuskan  dari  struktur ayat. 

Ia dita’wi:l oleh Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:5/82) sebagai � p�W��6J�G�� � iaitu 

perbuatan mereka membuat patung lembu untuk disembah sepeninggalan Nabi 

Musa as. 

 

iii) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Laknat Terhadap Firaun Dan Pengikut-

Pengikutnya (1 Ayat Sahaja). 

Surah Hu:d Ayat 99. 
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Analisis ayat 

Ayat celaan di atas Allah swt tidak menyebut subjek celaan. Tetapi berdasarkan 

petunjuk-petunjuk sebelumnya Allah swt mencela ‘laknat’ yang diberikan 

kepada Firaun dan pengikutnya pada hari kiamat. Ayat di atas telah dita’wi:l 

sebagai, 
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Maksudnya: Seburuk-buruk pemberian diberikan adalah laknat ini. 

Al-Zamakhshariyy pula berpendapat bahawa subjek celaan dalam ayat di atas 

ialah perkataan ����+�)���-� � yang bermaksud pemberian mereka� �Al-Andalusiyy, 

2005:3/320). Ta’wi:l bagi ayat ini ialah seperti berikut. 
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Maksudnya: Seburuk-buruk pemberian yang diberikan ialah pemberian 

(yang)  mereka (perolehi). 

Pemberian mereka dalam ayat di atas juga merujuk kepada laknat yang 

diberikan kepada mereka di dunia dan akhirat. 

 

iv) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Minuman Neraka (1 Ayat sahaja). 

Surah al-Kahf ayat 29. 
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Analisis ayat 

Bagi Ma�mu:d  al-�a:fi: (1998:8/176), subjek  celaan yang telah  dihapuskan 

dari struktur ayat ialah KGND tersembunyi iaitu �+�� . Ia merujuk kepada air 
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minuman dari dalam neraka yang diumpamakan seperti tembaga cair yang 

membakar muka mereka ����:����,���r4,
������

 

v) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Iblis (1 Ayat Sahaja) 

Surah al-Kahf ayat 50. 
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Analisis ayat 

Subjek celaan yang  dihapuskan dari ayat  ialah KGND tersembunyi�iaitu ��+� . 

Ia merujuk kepada Iblis (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:8/205). Dalam ayat ini Allah  

swt mencela Iblis kerana dijadikan pemimpin selain daripada Allah swt.  

 

vi) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Makhluk Yang Diseru Dan Disembah (1 

Ayat Sahaja) 

Surah al-�ajj ayat 13. 
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Analisis ayat 

Subjek celaan yang  dihapuskan  dari struktur  ayat ialah  KGND  tersembunyi 

iaitu� ��+� � Ia merujuk kepada makhluk  yang diseru  dan disembah  selain  Allah 

swt (Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:9/94). Apabila manusia menyeru dan menyembah 

makhluk maka perbuatan itu memberi lebih banyak mudarat dari manfaatnya. 
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vii) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Syaitan (1 Ayat Sahaja). 

Surah al-Zukhruf ayat 38. 
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Analisis ayat 

Subjek celaan dalam ayat di atas ialah KGND ‘kamu’  iaitu �
V ��E� � . Ia merujuk 

kepada Syaitan.�(Ma�mu:d al-�a:fi:,1998:13/87). Ta’wi:lnya seperti berikut. 
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Maksudnya: Walaupun aku mengambil kamu sebagai teman maka 

seburuk-buruk teman adalah kamu. 

 

viii) Subjek celaan yang dihapuskan : Ilmu sihir ( 1 ayat sahaja) 

Surah al-Baqarat ayat 102. 
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Analisis ayat 

Berdasarkan ayat di atas subjek celaan yang dihapuskan dari ayat ini ialah ilmu 

sihir. Penulis mendapati dua pengarang kitab i‘ra:b al-Quran iaitu al-Darwi:sh 

(1999:1/151) dan Ma�mu:d al-�a:fi: (1998:1/219) tidak menyebut tentang 

subjek celaan dalam ayat ini. 

 

 

 

 



 

129 
 

ix) Subjek Celaan Yang Dihapuskan : Perbuatan Para Pendita Ahli Kitab (1 

Ayat Sahaja) 

Surah al-Ma:’idat ayat 63 
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Analisis ayat 

Situasi ayat ini sama seperti ayat di atas. Subjek celaan telah dihapuskan dari 

ayat. Ia dita’wi:l sebagai perbuatan mengeluarkan perkataan-perkataan yang 

dusta dan memakan yang haram. Darwi:sh(1999:2/261) dan Ma�mu:d al-�a:fi: 

(1998:3/398) tidak menghurai tentang subjek celaan ini dalam buku mereka.  

 

3.5 Penutup 

 

Setelah membuat analisis terhadap semua ayat ni‘ma dan bi’sa yang terdapat di dalam 

al-Quran, penulis mendapati bahawa terdapat 6 perkara telah dipuji oleh Allah swt 

menggunakan KK ni‘ma dan 10 perkara lagi telah dicela olehNya menggunakan KK 

bi’sa. Perkara-perkara yang dipuji oleh Allah swt menggunakan KK ni‘ma adalah 

seperti berikut. 

1) Allah swt – 6 ayat. 

2) Syurga – 5 ayat. 

3) Nabi-nabi – 2 ayat. 

4) Sedekah – 1 ayat. 

5) Menunaikan amanah dan berhukum dengan adil – 1 ayat. 

6) Alam akhirat – 1 ayat. 



 

130 
 

Manakala perkara-perkara yang dicela oleh Allah swt yang menggunakan KK bi’sa pula 

adalah seperti berikut. 

1) Neraka dan neraka Jahannam – 23 ayat. 

2) Orang Yahudi/Bani Israel dan perbuatan mereka – 7 ayat. 

3) Perbuatan ahli kitab dan pendeta-pendeta mereka – 2 ayat. 

4) Laknat terhadap Firaun dan pengikut-pengikutnya – 1 ayat. 

5) Air minuman neraka – 1ayat. 

6) Iblis – 1 ayat. 

7) Makhluk yang disembah – 1 ayat. 

8) Syaitan – 1 ayat. 

9) Kefasikan – 1 ayat. 

10) Ilmu sihir – 1 ayat. 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, penulis mendapati Allah swt banyak 

memuji zat dan sifatNya sebagai sebaik-baik tuhan sebagai pengurus, pelindung, 

penolong, tuhan yang mengkabulkan doa, yang menghamparkan (bumi) dan yang 

menentukan sesuatu. 

 

Selain itu, perkara yang paling banyak dicela dalam al-Quran ialah neraka, khususnya 

neraka Jahannam. Allah swt telah mencela neraka sebagai seburuk-buruk tempat 

kembali, seburuk-buruk tempat tinggal, tempat kembali, tempat yang dimasuki, tempat 

tetap, tempat tinggal, tempat bagi orang zalim, dan tempat bagi orang sombong lagi 

takbur. 


