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BAB EMPAT 

ANALISIS AYAT-AYAT PUJIAN DAN CELAAN DALAM  

POLA KK THULA:THIYY �A�I:� FA‘ULA 

 

 

4.0 Pengenalan 

 

Bab ini akan menganalisis semua KK pujian dan celaan dalam pola KK thula:thiyy yang 

terdapat dalam al-Quran. Proses analisis ini akan dilakukan secara deskriptif di mana 

penulis akan menganalisis ayat-ayat pujian dan celaan berdasarkan jenis KK thula:thiyy 

berikut. 

1) KK Thula:thiyy �a�i:�� 

2) KK Thula:thiyy Berulang. 

3) KK Thula:thiyy Mu‘tal. 

 

Proses analisis ayat-ayat pujian dan celaan dalam bab ini agak berbeza berbanding 

analisis ayat-ayat ni‘ma dan bi’sa yang dilakukan dalam bab 3. Proses analisis ayat-ayat 

ni‘ma dan bi’sa telah dilakukan oleh penulis berdasarkan struktur ayat, iaitu analisis KK 

ni‘ma dan bi’sa, analisis pelaku dan analisis subjek pujian atau celaan. Dalam bab ini, 

proses analisis akan dilakukan dari ayat ke ayat. Penulis akan menganalisis struktur KK 

pujian dan celaan dari ayat ke ayat tanpa membahagikan ayat-ayat tersebut berdasarkan 

struktur ayat. Setiap ayat pujian dan celaan dalam bab ini  akan dinyatakan nama surah 

dan bilangan ayat.  
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4.1 Ayat-Ayat Al-Quran Yang Mengandungi KK Pujian Dan Celaan 

Dalam Pola KK Thula:thiyy �a�i:� 

 

Penulis telah membuat penyelidikan terhadap ayat-ayat al-Quran. Hasilnya, penulis 

telah mengesan 5 perkataan dalam al-Quran yang memenuhi syarat KK pujian dan 

celaan dalam pola KK thula:thiyy. Perkataan-perkataan tersebut adalah seperti berikut. 

i) � ���������	
 ������ ��maksudnya amat eloknya atau semolek-moleknya. 

ii) ��������������	�� �maksudnya amat besar atau amat berat.�
iii) ��������  maksudnya amat lemahlah.�
iv) ��	
 �������  maksudnya yang luas.�

v) �� ����� ��maksudnya tidak baik. 

Setelah melalui proses pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis, didapati bahawa 

terdapat beberapa ayat yang mengandungi KK seperti di atas tetapi ia tidak 

mengandungi makna pujian atau celaan mahupun makna takjub.Walaupun KK-KK 

tersebut menyerupai pola pujian dan celaan - iaitu fa‘ula – ia bukanlah dari jenis KK 

pujian, celaan atau takjub. Penulis tidak akan mengi‘ra:b ayat-ayat tersebut tetapi 

sekadar mengemukakannya sebagai maklumat tambahan. Berikut adalah analisis ayat-

ayat yang mengandungi KK thula:thiyy seperti tersebut di atas. 

 

4.1.1 Analisis Ayat-Ayat KK Pujian � ������ - 	
 ������ ��
 

Terdapat tiga ayat � ���������	
 ������ � dalam al-Quran. Tetapi  hanya dua ayat sahaja 

sahaja mengandungi maksud pujian dan takjub. Berikut adalah analisis bagi ayat-ayat 

tersebut. 
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1) Surah al-Nisa:’ Ayat 69. 

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

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

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



 �� ������ �� ������ �� ��



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

Analisis ayat  

Perkataan �������� dalam ayat di atas adalah KK kala lampau yang mengandungi 

maksud pujian dan takjub. Perkataan���� �������� adalah KN isha:rat.  Ia merupakan 

pelaku kepada KK kala lampau. Perkataan � !"#�$��� pula dii‘ra:b sebagai tamyi:z. 

(Al-Darwi:sh, 1999:2/56). Al-Darwish tidak menyebut tentang subjek pujian 

dalam ayat ini.  Bahjat (1993:3/318) pula telah mengambil pendekatan yang 

agak berbeza dalam menganalisis ayat ini. Beliau menyatakan bahawa ayat ini 

ini tidak mengandungi maksud pujian tetapi hanya mengandungi maksud takjub 

sahaja. Beliau telah menta’wi:l ayat ini sebagai  � !"	#�$����� ����	��%�����	��%� �&�'�Perkataan 

� !"	#�$���  dii‘ra:b sebagai �a:l. 

 

2) Surah al-Kahf ayat 31. 

�� �	�
�� �� �
�
�������
�������� ��� �� �� 
��� �������� ��
����
��	!�"����� 
������#�� ��� ����� �������� ��

��������$�������� ��  ��� ���

�!�� �%���� � �! �"������"# ������&� 
$ �%#�&�������'�( $%%��� ��� ���) �*����� �+� ���"�����			 ���&'� �� �(��������� �� ������ �� ������ �� ������ �� ����������� �� ������ �� ��)))) �� ��**** 

 

���� �� �������

�,-�����

Analisis ayat 

Perkataan �������� dalam ayat adalah KK kala lampau yang mengandungi maksud 

pujian serta takjub. Al-Darwi:sh (1999:4/483) telah  menyatakan bahawa cara 

i‘ra:b ayat ini adalah serupa dengan cara i‘ra:b ayat dalam surah al-Kahf ayat 29 

iaitu  �()*��+�,-�%��. %����/01 	���&	�2�3!" � . Pelaku bagi KK ini telah disembunyikan. Ia 

telah dita’wi:l sebagai ��&	�2�3�"�4 �  yang bermaksud ‘tempat berehatnya’. Perkataan 
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� !"�3�2	�&�� pula telah dii‘ra:b sebagai tamyi:z. Subjek pujian dalam ayat ini telah 

dihapuskan dari ayat. Ia dita’wi:l  sebagai syurga Adn� ��5,��
 6��7	89:� . Ia adalah 

sebaik-baik tempat berehat (Bahjat,1993:6/380). 

 

3) Surah  al-Furqa:n ayat 76. 

���	 �
�� �� �
��. 	��+ �� �#��/ �� 
� �,�� �����0����� � �$ �-��. 
� '����� �����1�����/ �� ��
��� (0
��������23�� � ��4��� �
�"�� �1������
�� ������ �� ������ �� ������ �� �������� )��� �% #� ���� *���� �� ����2�������

Analisis ayat 

Berdasarkan pengamatan penulis, ayat ini kelihatan seolah-olah Allah swt 

memuji syurga sebagai tempat menetap atau tinggal yang paling baik atau elok. 

Walaubagaimanpun al-Darwi:sh (1999:5/384) dan Bahjat (1993:8/159) 

berpandangan bahawa KK )	
 ��������  dalam ayat ini bukan KK pujian atau celaan. 

Bahkan mereka mengi‘ra:bnya sebagai sebagai KK kala lampau biasa.  

 

4.1.2 Analisis Ayat-Ayat KK Celaan 	� ������� ��� ������ �
 

Terdapat 6 ayat dalam al-Quran  yang mengandungi perkataan �������� � dan ������	�� ' 

Walaubagaimanapun hanya tiga ayat sahaja yang mengandungi maksud celaan dan 

takjub. Berikut adalah analisis ketiga-tiga ayat tersebut. 

1) Surah Gha:fir atau al-Mu’min ayat 35. 

� ���� �� 
�5 ��.�/ �6��� �� ��� �7 
��8 ��
����9 �0�� �� � � �0�� 	:�;�� 1 ) 2 +,� �3 � -0 ��� �5 ��. �/ <�=� . �> �4 �� � ��& 

�� ���$ #? �5 �/8 � �� �6 �	 
0�� �� �� ���� <�@ � 		 �� �A� ���� � �� ��B�7 �5 07�8 �� �� �� ���� �� /$ 1C �� #� �� 2'� �* 
� %� 

�,D�   �4� �� ���� ����� �
�� �# 3) 2 ��
��� �� �� ��  
E �,� 4�
��  ��� 
�1� �* 

 . �� ��    �� ��$$$$ �� ��5555 �!% �� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� 

��� ����� �� � ����B�7 �F �� �0�� �� �� �� �)�*�� 5,7 �5 �� ��8 6 ��$ �( �5�� 6�� 7� �� �,3�     
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Analisis ayat 

Perkataan ������� adalah KK kala lampau ja:mid  yang  diandaikan  sebagai   

celaan dan takjub. Pelakunya telah dihapuskan dari ayat. Berikut adalah 

beberapa pandangan berkaitan pelaku KK ini (Al-Darwi:sh,1999:6/571). 

i) Pelakunya adalah perkatan ��
 *"�&�. Ia merujuk kepada tamyi:z yang 

terletak selepasnya. Ayat tersebut dita’wi:l sebagai � ������(5��
 *"�&�8��%;4 �. 

ii) Pelakunya adalah KGND tersembunyi iaitu ��<�=�  yang kembali kepada 

tamyi:z selepasnya. �

iii) Pelakunya adalah �	;�4��%�8(5�  yang difahami dari ayat ��:	<���> �?�@� ' �

 

2) Surah al-�aff ayat 3. 

�� ��    �� ��$$$$ �� ��5555��85�� ����� ����� ���� 

���� ����� �*������A��.� /��	 �) �*��,���

Analisis ayat 

Al-Darwi:sh (1999:7/508) menyatakan bahawa perkataan ������� boleh diandaikan 

sebagai KK celaan. Oleh itu ia adalah KK kala lampau ja:mid yang 

mengandungi maksud celaan dan takjub. Terdapat beberapa pendapat tentang 

pelakunya. Berikut adalah pendapat-pendapat tersebut. 

i) Pelakunya adalah )�&*"�
� ' Ia merujuk kepada tamyi:z yang berada selepas 

KK tersebut. Ayat tersebut dita’wi:l sebagai ( �������&*"�
�	;(4��	<�A �'�

ii) Pelakunya adalah KGND tersembunyi iaitu ��<�=� . Ia merujuk kepada 

tamyi:z yang terletak selepasnya.  

iii) Pelakunya adalah �	;�4��	<�A�  yang merujuk kepada ayat �%	<��	<�"�2�*:�%� '�

Penulis melihat bahawa pelakunya adalah )�B%*"�
�  manakala subjek celaan dalam 

ayat ini ialah �	;�4��	<�A�  yang dirujuk kepada �%	<��	<�"�2�*:�%� ' 
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3) Surah al-Kahf ayat 5. 

�����7��� ����4��� �� ����������8��7 �99� ����� ���� :� ������D��������G�����<�=���� ����?  ��:��A ���#? 1�+� �� �H����� ��;;;; �� ��    �� ��$$$$ �� ��FFFF��/ �0��5��

�< �� �9
�������
1�$B �� �� 

����&��.� ����� ����A&�� ;��7 �F��3�����

Analisis ayat 

Al-Darwi:sh (1999:4/436)  telah menyatakan  bahawa perkataan � �����	� � adalah  

KK kala lampau yang diandaikan sebagai celaan dan takjub.  Pelakunya adalah 

KGND tersembunyi iaitu ��=�C� '�Ia merujuk kepada percakapan mereka �	;�4�D�� �"�&�  

iaitu mereka mengatakan bahawa Allah swt mempunyai anak. Ayat ini  dita’wi:l 

sebagai �	;�4�D�� �"�&�	� ������ '�Tetapi ada pandangan berpendapat bahawa ia merujuk 

kepada ��E�F�G�H�%� . Ia dita’wi:l sebagai� ������	���H�%�G�F�E� ' Al-Darwi:sh melihat bahawa 

subjek celaan telah dibuang dari ayat. Ia adalah KGND tersembunyi iaitu ��=�C�  

yang merujuk kepada ��E�F�G�H�%� '��

�

Penulis melihat bahawa pelaku bagi KK celaan ini adalah ��E�F�G�H�%� . Manakala 

subjek celaan adalah ‘percakapan mereka’ �	;�4�D�� �"�&�  bahawa Allah swt 

mempunyai anak. Oleh itu ayat di atas di ta’wi:l seperti berikut. 

�����	���%�H�G�F�E��&�"�� �D�4	;�	I��J2%�K�L�MN������O8%��

Maksudnya : Seberat-berat perkataan adalah percakapan mereka 

iaitu Allah swt mempunyai anak. 

 

Terdapat tiga ayat dalam al-Quran yang mengandungi perkataan �������� �dan ������	��  yang 

tidak mengandungi maksud pujian atau celaan atau takjub. Ayat-ayat tersebut adalah 

seperti berikut. 
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1) Surah al-An‘a:m ayat 35.  

�&�����. �F��� ��    �� ��$$$$ �� ��FFFF��� ������ �� ��%%%% �� ������ �� �������

 

 << <<���� �� ��====���� �� ��>>>> �� ������  &&&&�5� ? �����		 ���% #�����

�	> 5@�% 
� �*���� �) ���) 2�=A
��"���	� 

��:0�����) 2���� �0>�� ���

<��� �*  � �5���+/��� �'����
� �������� �3��� ���
�1�	 �0 �B ���)�* ���� ��1�� ������I����� �J� �( �*�	��������1
�B �� ����,3������

Analisis ayat 

Al-Darwi:sh (1999:2/357) tidak mengi‘ra:b perkataan ������� � sebagai KK pujian 

atau celaan.  

 

2) Surah Yu:nus ayat 71.  

�7 �*�� �� 
��
� �� �� 
� �� �� 4C� �� ��& ��� �8 <�=�� 
� ���� �K
� ��
�� � & ��.�F �    �� ��$$$$ �� ��FFFF ��( �%���: )�L� �� ��   E�F ?7�* �� ��
��� �'� �� �� 

)�* �	�� �� �� ��  ��5 �� �* ��3� �	�M�D
� �� 
�F �> �� 

 
�F ��. �F � �E�� �? /� �A �� �( �� 
�F @> �� 

 
��( �%���: �/-0 �F �? /� �� 3��8 �8 �� A) �N& 

�A �� 5�����G�/* �2-� 

Analisis ayat 

Al-Darwi:sh(1999: 1999:3/360) juga tidak mengi‘ra:b perkataan ������� � dalam 

ayat ini sebagai KK pujian atau celaan.  

 

3) Surah al-Shu:ra: ayat 13.  

�H � �E��( ���	�����5���,����������> �I ���<�=��.BJ� ���C �� ���� ���� ���� �� 	� 

����%�� &���� �������� �-���D<�=���:O�$B�� 
� &��> �K��� ���

�> �L������.�	� 

���� �P��8 

���� �,������A������/8 �� �)�% �*��=�������� ��    �� ��$$$$ �� ��FFFF�) �* �������F  �M �0�� �������
/$� �� � �*��= ���� &����� ���E> �N�5�� �#��= �% ��&�

� ���F�� �O �Q�C �
��R ����=�% �� &�����&�% �S����-,��

Analisis ayat 

Al-Darwi:sh (1999:7/25) dan juga Bahjat (1993:10/378) tidak mengi‘ra:b 

perkataan ������� �dalam ayat ini sebagai KK pujian atau celaan. 
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4.1.3 Analisis Ayat KK Celaan �������� �
�
Terdapat satu ayat dalam al-Quran yang mengandungi perkataan �������� �ini, iaitu dalam 

surah dan ayat seperti berikut.  

• Surah al-�ajj ayat 73. 

� �1%� 
��
���F#���� ���	' �P�G7 �(������ �	�0�% #��� ���DT�������H.&��4��� ������.� �� � �*�� ���5�� �Q��� ������������ /��9�#�

�;�� ��/��5� ���������	�0 �% �� ���T�= ���.��&����<�
R /�#� �Q�&'� �� I������;'�% �3��A��@� �7 ����5#� �Q��=	� ������� ��6666 �� ��				 �� ��SSSS�&������� ���

&'� /��� �0 �� �� ����2,��

Analisis ayat 

Menurut ‘U�aymat(1972:10/346), KK ��������  mengandungi makna celaan 

padanya. Dalam ayat ini perkataan �PQ�%�� �R�  dan  �%�B*Q�G	<�.� � merupakan pelaku 

kepada KK celaan. Subjek celaan tidak dinyatakan dalam ayat, ia merujuk 

kepada mereka yang tidak mampu mencipa lalat. Menurut Ibn Kathi:r perkataan 

‘orang yang meminta’ iaitu �PQ�%�� �R�  merujuk kepada mereka yang menyembah 

berhala atau menyembah selain Allah swt, manakala perkataan ‘yang diminta’  

�%�B*Q�G	<�.�  merujuk kepada tuhan yang disembah itu, iaitu berhala (Rujuk maksud 

�PQ�%�� �R�  dan  �%�B*Q�G	<�.� �Tafsi:r al-Qur’an al-‘A�i:m, Ibn Kathi:r, 1993: 3/246). 

 

Terdapat satu ayat al-Quran yang mengandungi pola KK thula:thiyy ��������  yang 

bersambung dengan KGND nominatif yang menonjol iaitu wa:w jamak. Setelah 

merujuk beberapa buah buku i‘ra:b al-Quran penulis tidak menjumpai mana-mana 

pandangan yang menyatakan ia adalah salah satu daripada KK celaan mahupun pujian. 

Berikut adalah ayat tersebut. 
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• Surah A:li ‘Imra:n ayat 146. 

� ��� 
��F ��������JK> �N����7 �%
�8�T�= �	 ������%% L� ���G E�( �F�� �0���������$�����0���
<��T� �- 

�) 2�57%� ��������� �� ����� ���������� �� ��)))) �� ��				 �� ��SSSS���� ���

��� ��.�( �% #����M��� �� ���N����#���� �$
��� ����-D�������

 

4.1.4 Analisis Ayat-Ayat KK Pujian��	
 ������� 
 

Perkataan �	
 ������� merupakan salah satu perkataan yang berada dalam pola fa‘ula. 

Terdapat dua ayat dalam al-Quran yang mengandungi perkataan ini. Setelah merujuk 

kepada kitab-kitab i‘ra:b al-Quran penulis mendapati bahawa  kedua-dua KK ini tidak 

mengandungi makna pujian atau celaan mahupun takjub. Berikut adalah ayat-ayat 

tersebut. 

1) Surah al-Tawbat ayat 25. 

� ���� ��5 � �U �� �� �� ) 2 	��V� ���� OU � E �(�5   �V 
� ���� P� 	�����   ��& 
�W 	% �� �B �� 

 
�W /* � �W �F 
���� =� �, /* 

���W�
 3�%�';� ��S��8��� :���%�W�� ��"��
XQ �0�� ������ �������� �������� ������� �/� ������%� �%�����4� �3Y�    

 

2) Surah al-Tawbat ayat 118. 

) �*�� �� �/�(
���(� �� �4��� �� �� ��� �) �R��" �> �4 �� ���& �� �8� �S ���
� ���� SA
��"�� � �0� ����� �� ������ �� ������ �� ������ �� �8��S �� #? 1�����: 

#? �1�� �)�

 �� 3� 0��X �� � 

 �A 
� �B  ��� 	��� �� �� !A & �= �% ��& �? /� 	'� �* #? 1�����: ��3� ����5�% �� � �� & �� �� �� /$ &'� �� $%��� 

S?��� ��� �� �--Z�     

 

4.1.5 Analisis Ayat-Ayat KK Celaan� ��������  

 

Perkataan ��������  merupakan sejenis KK yang berada dalam pola fa‘ula. 

Walaubagaimanapun KK ini tidak mengandungi sama ada makna pujian atau celaan 
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mahupun makna takjub. Terdapat satu ayat sahaja di dalam al-Quran yang mengandungi 

KK ini. Ayat tersebut adalah seperti berikut. 

• Surah al-A‘ra:f ayat 58. 

�� �� �0�� �� �� &���% ��� �� �< �� �9�# T�=/*� �� �� 5���?� <�= L� �� .  �� �� ���� �� ��6666 �� ��0000 �� ��"""" �A �< ���9�# �A & �* �(�� � �� ��B�7 �5 �C � �U�� 

��
�� �H�� �K 
� ���� ��� @>�( �O �Q �3Z�     

Analisis ayat 

Al-Darwi:sh (1999:2/567) dan Bahjat (1993:3/443) tidak menghurai perkataan 

��� �����  sebagai mengandungi makna pujian atau celaan walaupun ia mengikut 

pola fa‘ula. 

 

4.2 Analisis Ayat-Ayat Al-Quran Yang Mengandungi KK Pujian Dan 

Celaan Dalam Pola KK Thula:thiyy Berulang. 

 

Berdasarkan kajian dan penelitian penulis di dalam al-Quran tidak ada sebarang ayat  

yang mengandungi kata-kata pujian yang menggunakan perkataan pujian �%�L,���� 

mahupun celaan� ��&�� J��L%S�T��J��L%� . Maka penulis  berpendapat pendetailan  tentang kedua-

dua KK ini adalah tidak diperlukan. 

 

4.3 Analisis Ayat-Ayat Al-Quran Yang Mengandungi KK Pujian Dan 

Celaan Dalam Pola KK Mu‘tal  

 

KK pujian dan celaan dalam Pola KK Mu‘tal hanya satu perkataan sahaja. Perkataan 

tersebut ialah ��/01 ����/01 	�� '�Terdapat 23 ayat al-Quran yang mengandungi perkataan 

��/01 ���/01 	�� . Berikut adalah analisis ayat-ayat tersebut. 
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1) Surah al-Nisa:’ ayat 22. 

�A�������� �(��*������Y�( ����5�[� ��� ����\ ������� �� ��������A &�� ���� �8��6�������T�= �� &�����5��/�O ��
���� ;5�� �� ���

�����  ���� �� ������ �� �������(( ((IIII%%%%  ���� �� ��������YY�����

Analisis ayat 

��/01 � � KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. Pelakunya 

adalah mubham dan disembunyikan dari  ayat. Ia ditafsir oleh perkataan tamyi:z 

iaitu � �/(�	#!U ��(Al-Darwis:h,1999:1/643)' Subjek celaan dalam ayat telah hapuskan 

dari ayat dan ia dita’wi:l sebagai ‘cara perkahwinan itu’ � ��/(�	#�V�W�����J��%�H�X  (Al-

Ibra:hi:m, 2006:81).  Ayat tersebut asalnya ialah seperti berikut. 

�/01 �J��%(��W#��/(��W#��V�����J��%�H(X ��

Maksudnya : Seburuk-buruk cara ialah cara perkahwinan itu. 

   

2) Surah al-Nisa:’ ayat 38. 

��� ������ �� �.� ���)� �� 
�1��B�� �� 

 ��� �] �� T#� ��� �� �A �� �.��� �� 	 �̂� �� ��� �A �� �K 
��% �� �� � �� �"�H�� M ��� �� =� �(�� 

��
�� �% 'O� �� T�= �� � *���� �8 �����  ���� �� ������ �� ��� ���� ** **�������� �� ������ �� ��8888 �,Z�    

Analisis ayat 

Perkataan ��/01 �  dalam ayat di atas adalah KK kala lampau ja:mid yang 

mengandungi maksud celaan. Pelakunya telah  disembunyikan  iaitu  KGND  

maskulin tersembunyi  iaitu  ��=�<�  dan  ia ditafsir  oleh tamyi:z  yang  berada  

selepasnya iaitu � O�	@(�A��(Al-Darwis:h,1999:2/25). Subjek celaan telah dihapuskan 

dan ia dita’wi:l sebagai syaitan (Al-Ibra:hi:m, 2006:85). Ayat di atas asalnya 

adalah seperti berikut. 

�/01 ��"�%(	@���J-�%	#�Q�: ��

Maksudnya : Seburuk-buruk teman ialah syaitan 
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3) Surah al-Nisa:’ ayat 97. 

�� & ����� ���� ��1� �� �� �* //�( �	 �
���0�� �� 3_�0 ����X 
���Z �)� 

 �������8 	��� 	:�;��F . �������8 ����F ����) �	 �8�% #� �� ) 2 =A
��" �� � 
�� 3� ����8 
�� 

 ���( �* SA
� 

 ���� �/�	 ��B�� ��� ��������� �� � ��� �� � ���	 �
�� �� �� �� 
�1	 �� � �� U:� �̀1�� . �� ��;;;; �� ������  ���� �� ������ �� ��� ���� VV VV    EEEE �� ������ �� ������ ��2�     

Analisis ayat 

Perkataan �	� 01 �/�  dalam ayat di atas adalah KK kala lampau ja:mid yang 

mengandungi maksud celaan. Pelakunya telah disembunyikan dari ayat dan ia 

dita’wil sebagai KGND feminin iaitu ��=�C� ' Manakala perkataan ( �&�Y	#O% � pula 

dii‘ra:b sebagai tamyi:z. Subjek celaan tidak dinyatakan dalam ayat di atas dan 

ia dita’wi:l sebagai neraka Jahannam (Al-Darwis:h,1999:2/95). 

 

4) Surah al-Nisa:’ ayat 115. 

��� ���5a�8� �O �Q��������� ��������� 		 ���� ����� ���� �*������� ��1�� ������ $5�� ���� 
E�F�57% ����������� 	^ �0�� ���<��R��� ���� ����) �N�� �*�

<��� #� �� ���	�� �1���.��;;;; �� ������  ���� �� ������ �� �������� VV VV    EEEE �� ������ �� ��������--3������

 ̀ Analisis ayat 

Analisis ayat ini sama seperti ayat di atas iaitu dalam Surah al-Nisa:’ ayat 97. 

 

5) Surah al-Ma:’idat ayat 66. 


� �� �� 
<��!

 ��� ��� �8 

 �/	 ��
� $%��� �7%��b"c�� �� � �� �� �� �+� �
 ��
� �� & � ��� 
����T �� ���/��5#" � �� #? 1�8 
� �� ��� �� ���� 
� 

? 1��� 
�

 � 
<�	d ��� G/�� �
 GU ��� �5�� %� . G E�[�F �� 
<�	d ��� �� ������  ���� �� ������ ���� �� ������ �� ���������� // //���� �� ��0000 		 						 �� ������ ����     

Analisis ayat 

  Al-Darwis:h (1999:2/265) tidak mengatakan  bahawa KK ��/01 �  dalam ayat ini 

sebagai KK celaan. Walaubagaimanapun al-Ibra:hi:m (2006:119) mengi‘ra:bnya 

sebagai KK celaan. Ma: adalah KN relatif dan merupakan pelaku KK celaan. 

Perkataan ��@	��F�G	<�:� �adalah �illatnya. 
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6) Surah al-An‘a:m ayat 31. 

� �8�� �\ �"���� �� ����������'7 �F���� ������� ���.��> �4 ���� �� &��<��] ��. �/�// ��� >�� ����/�5�, ������ ����8�� �� �*� �\��
����) �*�������� ���V�� ���

� ��� ���
/$������ /��0 ���#�
/$��� �1	�

��) �* ���
�$��� �1�X����A 

��� ������  ���� �� ����������� �� ��������� ���������� FF FF���� �� ��++++ �� ��������,-������

Analisis ayat 

Menurut ‘U�aymat, (1972,10/346), perkataan ��/01 �  dalam ayat di atas 

mempunyai 3 status seperti berikut. 

i) Ia adalah KK kala lampau transitif biasa. Ia dita’wil seperti berikut. 

�%�T��/01 �=	;��&�@� (Z��	��:�

Maksudnya : Ingatlah, buruklah apa yang mereka pikulkan. 

ii) Ia berada dalam pola fa‘ula tetapi dimasukkan dalam topik Gaya Bahasa 

Takjub. Ia dita’wi:l seperti berikut. 

�&� �%	/�<���(�	[���=	; �

Maksudnya : Betapa buruk dosa mereka (yang mereka pikulkan). 

iii) Ia adalah KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan.  

Kedudukkannya adalah sama seperti bi’sa. 

 

Perkataan ( �& � pula mempunyai dua status, iaitu sama ada ia adalah KN relatif 

dan merupakan pelaku kepada KK celaan atau ia  adalah tamyi:z (Al-

Darwis:h,1999:2/353). Perkara  ini telah dihurai dalam subtopik 3.3.1.3 tentang 

ma: yang  terletak selepas  ni‘ma dan bi’sa. Perkataan � �@(Z��	��: � pula dii‘ra:b 

sebagai �illat jika ma: adalah KN relatif dan ia telah dii‘ra:b  sebagai �ifat jika 

ma: adalah tamyi:z. Subjek celaan dalam ayat telah dihapuskan dari ayat dan ia 

merujuk kepada dosa-dosa yang mereka pikul.  
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7) Surah al-An‘a:m ayat 136. 

���/��	 �� ���$��� -0 ���

 ������\����^ 
��� �� ����?
�	 	� �" ������ *0��� ������ ����� �����7
�$�$��#? 1 �0�� �+ ��� �7
�$���� �� �+. �F � �M���.�
� �0����.. �5�
1�+.�5 � �M ����I ����7 �� ���
�N&������.�� �� ����..�5�$�����1����7 �� ����
�N&�

#? 1�+.�5 � �E�M������  ���� �� ����������� �� ��������� ��....���� �� ��0000 �� ��WWWW ## ##���� �� ��������-,������

  Analisis ayat 

Perkataan ��/01 �  adalah KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud 

celaan. Perkataan ( �& � pula dii‘ra:b sebagai KN relatif dan dii‘ra:b sebagai pelaku 

kepada KK celaan atau tamyi:z  (Al-Darwis:h,1999:2/353). Perkataan (�:	<�F�H	\�@��

dii‘ra:b  sebagai �illat  jika ma: adalah KN relatif dan dii‘ra:b sebagai �ifat jika 

ma: adalah tamyi:z. Subjek celaan telah dihapuskan. Ia dirujuk kepada hukuman 

mereka atau ���*H�F�4	;�  atau perbuatan mereka membahagikan hasil ternakan 

untuk Allah swt dan berhala (Al-Ibra:hi:m, 2006:145). 

 

8) Surah al-A‘ra:f ayat 177. 


��� �� � ���e �3 �=
��		 ���� �� ����T DT�= ���(
�� �� �� �� 	"

 
�N& =A
��" �� �� �0�* �� �� �=	 �� �$ � T���� �[�0�� 57 �[�0�F �� ��W �� �� � & 


7 �0��
� �=�% ���� �6 �1 ��� 	� 

 �=W5 � �_�* 6 �1 ��� � �� ��B�� �7 �[�� �K 
��� �� �� �4� �� ���� �����'7 �F ����%
��� �'� � T �̀� �8 �� �� 

��������̀% ��	���1�
 ��5�)�(������ ��2-�   ������ ������ ������ �� ������ ��((((�� ��IIII(( (( ������ �������� �������� ������

 

VVVV�� �� ������ �������� �������� ����������		 		 FFFF�� ��7777'' ''������ ������������ �� ���� ''''�� ������������ ��



%%%%�� �������� ������ ��

�)�Z��<
 F�.����� 
��� �P��G �� �-22�     

Analisis ayat 

Perkataan� �01 �/�  adalah KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud 

celaan. Pelaku bagi KK celaan telah disembunyi. Ia dita’wi:l sebagai KGND 

tersembunyi iaitu � ��=�<  (Al-Ibra:hi:m,2006:173). Ia dirujuk kepada tamyi:z 

selepasnya iaitu ( �&�]!U �. Perkataan ( �"�%	<�̂ �� mubtada’ mu’akkhar (Al-Darwis:h, 

1999:3/77). Ayat �01 �/�  adalah khabar muqaddam. Al-Zamakhshariyy (1999:353) 
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menyatakan bahawa subjek celaan telah dihapuskan dari ayat. Ia dita’wi:l seperti 

berikut. 

�(̂	<�"*�%��W�]�&�01 �/���	#()_L�H�B%�̀&�G];4��

Maksudnya : Seburuk-buruk perumpamaan kaum yang berdusta 

adalah seperti mereka. 

 

9) Surah al-Tawbat ayat 9. 

�� 	� � �_ �3 �����
��� �'���� ���� *� �0
��XI���8���� 0 ������ ���D<�� �% � �����
<��!&������  ���� �� ����������� �� ��������� ���������� �� ���������� �� ��5555��� ���������� // //���� �� ��0000 		 						 �� ������������

Analisis ayat 

Menurut al-Darwis:h (1999:3/185) KK� �01 �/� � dalam ayat ini boleh dihurai 

kepada dua sama ada KK kala lampau biasa atau KK celaan. 

i) Jika ia adalah KK kala lampau biasa maka ma: adalah KN relatif dan 

merupakan pelakunya. Manakala maf’u:l bih dihapuskan dari ayat. Ia 

dita’wi:l seperti berikut. 

�/01 �=	;�_�%�L	I����a �%<�@	��F�G	<�a�b��

Maksudnya : Amat buruklah mereka apa yang telah mereka 

lakukannya. 

 Ma: juga boleh dii‘ra:b sebagai ma: terbitan ��&�B%� 	Y�8(�J@E� '�celakunya 

adalah ��7�F�G�4	;� . Ayat tersebut dita’wi:l sebagai, 

�/01 �=	;��7�F�G�4	;��

Maksudnya : Buruklah mereka dengan perbuatan mereka. 

ii) Jika ia adalah KK kala lampau yang membawa maksud celaan, maka ma: 

yang terdapat selepasnya dii‘ra:b sama ada KN relatif dan merupakan 

pelaku kepada KK celaan atau dii‘ra:b tamyi:z manakala pelakunya 
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adalah KGND tersembunyi iaitu ��=�<� . Subjek celaan telah dihapuskan 

dari ayat dan ia di ta’wi:l sebagai perbuatan mereka menjual ayat-ayat 

Allah swt dengan harga yang rendah serta menghalang diri mereka dan 

orang lain dari agama Allah swt. 

 

10) Surah al-Na�l ayat 25. 

�� 3� /��0 #� �% ���
/$��� �1	�

�;��� ��� �F��V
�����/ �0
���� �� ��� ����� ������ �1	�

��4��������? �1 ���Y��8��� 
E�, ��P?  ����M��A

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

�� ��....���� FF FF���� �� ��++++ �� ��������Y3������

Analisis ayat 

Perkataan �01 �/�  dalam ayat ini adalah sama seperti dalam surah al-An‘a:m ayat 

31. Salah satu pendapat menyatakan bahawa ia adalah  KK kala lampau ja:mid 

yang mengandungi maksud celaan. Ma’ dii‘ra:b sebagai pelaku KK celaan atau 

dii‘ra:b sebagai tamyi:z yang bermaksud ‘sesuatu’ ��d	#!� � . Perkataan ��:	���(Z�@�  

dii‘ra:b  sama ada sebagai �illat bagi ma: jika ma: adalah KN relatif atau �ifat 

kepada ma: jika ia adalah tamyi:z. Subjek celaan pula telah dihapuskan dari ayat. 

Ia dita’wi:l sebagai dosa yang mereka pikul pada hari kiamat� �(�	[���=	;� � (Al-

Darwis:h, 1999:4/235). 

 

11) Surah al-Na�l ayat 59. 

� ��B�� �% ���	�����K 
��� �����������3� ���� ���� �,M �a�D<�=����T�=�( �� �0��

��) �* ���P.� /$��K 

�T�= Z�� ���) 2��'� � I_� ���M��A 

�

�����  ���� �� ����������� �� ��������� ���������� �� ��0000 �� ��(((( �� ������ �� ��####��3�������

Analisis ayat  

�01 �/� �KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. ( �& � sama ada 

KN relatif dan merupakan pelaku kepada KK celaan atau dii‘ra:b sebagai 
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tamyi:z (Al-Darwis:h,1999:4/262). (�:	<�F�H	\�@�� dii‘ra:b sebagai �illat jika ma: 

adalah adalah KN relatif dan dii‘ra:b sebagai  �ifat jika ma: adalah tamyi:z. 

Subjek celaan  telah dihapuskan dari ayat. Ia dita’wi:l sebagai hukuman mereka 

atau andaian mereka ���*H�F�4	;�  tentang anak perempuan sama ada memeliharanya 

dalam  keadaan penuh kehinaan atau membunuhnya dengan menanamnya dalam 

tanah.  

 

12) Surah al-Isra:’ ayat 32. 

�A�� ������� �� �* �) �f��+� �� . T�= �� & ��.�F �/�O ��
�� �����  ���� �� ������ �� XX XXIIII%%%%  ���� �� ������ �,Y�  

Analisis ayat  

�01 �/� � KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. Pelakunya 

telah disembunyikan, ia ditafsir oleh tamyi:z iaitu (!U	#(��/�. Subjek celaan 

dihapuskan dari ayat dan. Ia dita’wi:l sebagai KGND tersembunyi iaitu ��=�<�  (Al-

Darwis:h,1999:4/355), ia dirujuk kepada perbuatan zina (Al-Ibra:hi:m, 

2006:285). 

 

13) Surah al-Kahf ayat 29 

57 /8�� 0a ���� �� ��� #? �( L��� . ��0 �� ��� �3 ��� 	^ �%  ��� \ �� �� ��� �3 
� �)?( �%  ��� � ��� & � �� � �%�� 

 ����0 �
�G��� � V�� �� 

�b. �J 

 
���T ��1 /8�Q� � �c � � &�� ���/[� �,�% #� �Q ���/���, �� [�� �0� 57 �1�0�� �. �F  5��O �Q �@� �� F� ���� � ���g � &'� � 'M� �� 

�;;;; �� ������  ���� �� ������ �� ���� (( ((���� �� ��)))) �� ��**** 

 

���� �� ������ �Y��    

Analisis ayat  

�	� 01 �/� � KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. Pelakunya 

telah disembunyikan dan ditafsir oleh tamyi:z yang berada selepasnya iaitu 

perkataan ( !"�3�2	�&�. Subjek celaan telah hapuskan dari ayat dan ia dirujuk kepada 
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neraka (Al-Darwis:h,1999:15/482). Menurut ‘U�aymat (1972,10/345), perkataan 

�	� 01 �/�  dalam ayat di atas tidak mengandungi makna celaan. Ini kerana KGND 

dalam KK �	� 01 �/�  kembali kepada perkataan neraka yang terletak selepasnya. 

Beliau berpendapat jika KGND tersembunyi pada KK� �	� 01 �/� �kembali kepada 

sesuatu sebelum ayat maka ia tidak mengandungi makna celaan. Ia mempunyai 

makna celaan jika KGND tersebut adalah mubham atau dirujuk kepada sesuatu 

yang terletak selepasnya seperti tamyi:z. 

 

14) Surah�a:ha: ayat 101. 

��� ���
�" �=��� . �����  ���� �� �������� 

 

 �� ������ �� ������ �� ��VVVV 

 

���� �� ������ �� ��//// �� ��0000



 �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ XX XXIIII 		 		MMMM \\ \\dddd �-h-�  

Analisis ayat : 

�01 �/� � KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. Pelakunya 

telah disembunyikan dari struktur ayat iaitu KGND tersembunyi ��=�<�  dan 

ditafsir oleh tamyi:z yang berada selepasnya iaitu �!U	F���' Subjek celaan telah 

hapuskan dari ayat dan ia dita’wi:l sebagai dosa mereka �(�	[���=	;�  (Al-Darwis:h, 

1999:4/724). 

 

15) Surah al-Furqa:n ayat 66. 

� �1�� & �� ��;;;; �� ������  ���� �� ������ ���� )) ))���� �� ������ �� ��%%%% ## ##���� �� ������ � *���� �� �� ����  

Analisis ayat 

Al-Zamakhshariyy berpendapat  KK �� 01 �/�  dalam ayat ini bukan KK celaan 

tetapi merupakan KK kala lampau biasa yang boleh diderivasikan. Walaupun 

begitu Al-Darwis:h (1999:5/275) mengi‘ra:bnya sebagai KK kala lampau ja:mid 

yang mengandungi maksud celaan. Al-Ibra:hi:m(2006:365) pula sekadar 
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mengi‘ra:bnya sebagai KK kala lampau terbuka untuk tujuan celaan tanpa 

menyebutnya sebagai Ja:mid. Pelakunya adalah KGND tersembunyi iaitu ��=�C�  

dan ia ditafsir oleh tamyi:z yang terletak selepasnya iaitu (%e�"�D	��&�'�Subjek celaan 

telah dihapuskan dari ayat dan ia dita’wi:l sebagai neraka Jahannam. ‘U�aymat 

(1972:10/346) telah membuat rumusan bahawa KK �� 01 �/� �dalam ayat ini boleh 

diandaikan sama ada celaan atau KK kala lampau biasa yang bermaksud �:�Z	��%� ' 

 

16) Surah al-Shu‘ara:’ ayat 173. 

� ��
��� ��

 �� :�i �%���: � ;� ���� . �����  ���� �� ����������� �� ������ �� ������ �� ������ �� ���������� �� ������ �� ��7777���� �� ��0000 �� ������ �� ������ �-2,�  

Analisis ayat  

�01 �/� �KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. ( �&�Q���B%	��L(�	@�� ��

adalah pelaku kepada KK celaan. Subjek celaan telah dihapuskan dari ayat dan 

ia dita’wi:l sebagai  hujan yang menimpa mereka ��&�Q��=	;�  (Al-Darwis:h, 

1999:5/444 dan ‘U�aymat, 1972:10/346). 

 

17) Surah al-Naml ayat 58. 

� ��
� �� ��

 �� 1�� ���: � ;� ���� . �����  ���� �� ������ �� �� ������ �� ������ �� ������ �� ���������� �� ������ �� ��7777���� �� ��0000 �� ������ �� ������ �3Z�  

Analisis ayat  

Memandangkan lafaz ayat ini serupa dengan ayat sebelumnya iaitu surah al-

Shu‘ara:’ ayat 173, penulis melihat tidak keperluan untuk mengulangi semula 

analisis ayat ini. Ini kerana hasil huraian analisisnya adalah sama. 

  

18) Surah al-‘Ankabu:t ayat 4. 

	V 

 ������ ����� �� �� ���/��0		 �� �;��' ��% >�� �� �

 � ��� ��0#� �Q � �����  ���� �� ������ ���� �� ������ �� ��....���� �� ��0000 �� ��(((( �� ������ �� ��#### �D�  
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Analisis ayat  

Analisis ayat ini juga adalah sama seperti ayat lain iaitu ayat dalam surah al-

An‘am ayat 136 – lihat analisis no 7. Cuma apa yang berbeza pada kedua-dua 

ayat ini adalah pada subjek celaan. Dalam ayat ini subjek celaan adalah 

hukuman mereka atau sangkaan mereka ���*H�F�4	;�  bahawa mereka akan terlepas 

dari azab walaupun melakukan dosa. 

 

19) Surah al-�a:ffa:t ayat 177. 

� ��?�� �� �+ �� 
���� ��� ��a �����  ���� �� ������ �� ������ �� ��CCCC���� �� ��0000 �� ��---- �� ���������� �� ������ �� ��7777���� �� ��0000 �� ������ �� ������ �-22�  

Analisis ayat  

�01 �/� � KK kala lampau ja:mid yang mengandungi maksud celaan. Rangkaikata 

���	@(��L	��B%� �X ���f� adalah pelaku KK celaan. Subjek celaan telah dihapuskan dari 

ayat dan ia dita’wi:l sebagai  pagi mereka atau hari mereka ��f���� �4	;� (‘U�aymat, 

1972,10/346)� Menurut al-Darwis:h (1999:6/432) ada pendapat menyatakan 

bahawa pelakunya  adalah KGND tersembunyi iaitu  ��=�<� . Rangkaikata yang 

terletak selepas KK celaan ���	@(��L	��B%��X ���f��adalah subjek celaan. Terdapat tamyi:z 

yang telah dibuang dari ayat dan ia dita’wi:l sebagai ��f��O�  � '�

 

20) Surah al-Ja:thiyat ayat 21. 

	V 

 ������ ����� �� �� ����� � �_ �� �� �;� �'���>���� � 

 #? �1�� �	 �� 9b ��� ���� �.�F ��� ������� ���/��0�� �� ��
�� �
��� �� B�� ����  

�G /$� �% ��'j 
<�/]� �0�� �� � �����  ���� �� ������ ���� �� ������ �� ��....���� �� ��0000 �� ��(((( �� ������ �� ��#### �Y-�     

Analisis ayat 

Analisis ayat ini adalah sama seperti huraian di atas dalam surah al-Na�l ayat 59. 

Cuma subjek celaan telah dihapuskan dari ayat. Ia dita’wi:l sebagai hukuman 
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mereka atau andaian mereka� bahawa keadaan mereka (iaitu orang yang 

melakukan kejahatan) adalah sama saperti orang yang beriman dan beramal 

soleh sama ada semasa hidup dan selepas mati. Allah swt mencela hukuman atau 

andaian mereka itu. 

 

21) Surah al Fat� ayat 6. 

� �]7 �	�� �� ����� �)
���P�� �� ��
�� �)
�� �0 ���� �� ����F  �M �0���� �� ��
�F  �M �0�� �� �� �4��^�� �G��� �� �� � _\ �X ��
� >�� �� � 

��
� ���� �U �� �+� �Q ��
� >���� . ���8 �F �� �� �� 
��
� ���� #? �1�� �	 ���� -�� 

 �� #? �1�� 	? �� �1�� . �� ��;;;; �� ������  ���� �� ������ �� ������ ���� �� ��    EEEE �� ������ �� ������ ���    

Analisis ayat  

Analisis ayat ini sama seperti huraian ayat di atas, dalam surah al-Nisa’ ayat 97. 

Malahan subjek celaan juga sama dalam kedua-dua ayat tersebut. Maka penulis 

tidak perlu mengulangi semula analisis ini. 

 

22) Surah al-Muja:dalat ayat 15. 

- �� 

 ���� 
���� � ;�� �7 �� � `�� �3 . #? �1�� & �����  ���� �� ������ ���� �� ������ �� ���������� �� ������.... �� ��FFFF �� ���������� // //���� �� ��0000 		 						 �� ������ �-3� 

 Analisis ayat  

KK �01 �/�  adalah KK kala lampau yang membawa maksud celaan. Ma: adalah  

pelakunya (Al-Ibra:hi:m,2006:544). 

 

23) Surah al Muna:fiqu:n ayat 2. 

�� D� �7 �99� �� 
<��d
�0 	� 

 �/���� ���0 �� �� � �� 57%� �� �� �� � 
<��!& �����  ���� �� ������ ���� �� ������ �� ���������� �� ������.... �� ��FFFF �� ���������� // //���� �� ��0000 		 						 �� ������ �Y�  

Analisis ayat  

KK �01 �/�  dalam ayat ini adalah jenis KK kala lampau biasa yang boleh 

diderivasi. KK ini tidak mengandungi maksud celaan dalamnya. Al-Ibra:hi:m 
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(2006:554) menganalisis perkataan �01 �/�  dalam ayat ini sebagai KK kala lampau 

terbuka untuk mencela. Manakala ma: adalah pelakunya. Beliau tidak menyebut 

subjek celaan. 

 

4.4 Penutup 

 

Sesungguhnya mengkaji ayat-ayat pujian dan celaan dalam pola KK thula:thiyy fa‘ula 

ini agak rumit dan kompleks berbanding KK ni‘ma dan bi’sa. Berdasarkan hasil kerja 

dalam bab ini penulis mendapati terdapat 3 jenis KK thula:thiyy fa‘ula dalam al-Quran, 

iaitu, 

1) �asuna - �asunat�� ����������������	
 �– 2 ayat. 

2) Sa:’ - Sa:’at�� ���/01 ����/01 	� - 23 ayat.�

3) Kabura - Kaburat � ���������������	�  – 3 ayat. 

Terdapat beberapa aspek teori sintaksis dalam KK pujian dan celaan jenis ini yang agak 

kontras dengan KK ni‘ma dan bi’sa. Contohnya KK ni‘ma dan bi’sa tidak menerima 

pelaku dari jenis KN ma‘rifat khas yang tidak ada alif dan la:m di awal ayat. Sedangkan 

KK pujian dan celaan pola KK thula:thiyy fa‘ula menerima KN jenis itu sebagai 

pelakunya. 

 

Penulis juga telah mendapati bahawa kebanyakan ayat-ayat dalam pola KK thula:thiyy 

fa‘ula tidak menyatakan pelaku dan subjek pujian atau celaan dalam struktur ayat . 

Daripada 29 ayat pujian dan celaan yang telah dianalisis, penulis mendapati sebanyak 

15 ayat terdapat tamyi:z dan 9 ayat terdapat ma: dalam struktur ayatnya. 


