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BAB KEEMPAT 

 

DAPATAN KAJIAN   

 

4.1 Profil Kajian 

Pengkaji telah menjalankan kajian ke atas al-Qur’Én al-KarÊm bagi menganalisis al-ÙibÉq 

yang terkandung di dalamnya. Jadual 4.1 (a) menunjukkan profil kajian yang terdiri 

daripada  jumlah  sËrah, tempat  turunnya sËrah  tersebut  dan   sËrah yang  mengandungi 

al-ÙibÉq. Berdasarkan jadual, terdapat sebanyak 114 sËrah kesemuanya yang bermula 

dengan  sËrah  al-FÉtiÍah diikuti dengan sËrah al-Baqarah. SËrah  al-IkhlÉÎ, al-Falaq dan  

al-NÉs merupakan tiga sËrah yang terakhir.  

 

  Al-Qur’Én telah diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan besar nabi 

MuÍammad SAW  di Makkah dan di Madinah sahaja. Jadual 5.1 menunjukkan sËrah- sËrah 

yang diturunkan di Makkah dan juga di Madinah. Terdapat 88 (77.2%)  sËrah telah 

diwahyukan kepada junjungan besar Nabi MuÍammad SAW  di Makkah  dan 26 (22.8%) 

sËrah  diturunkan  di Madinah.  Antara  sËrah  yang  diturunkan  di Madinah   ialah sËrah 

al-Baqarah,   Ól ‘ImrÉn,   al-NisÉ’,  al-MÉ’idah,  al-’AnfÉl,  al-Tawbah,  al-Ra‘d,   al-NËr, 

al-AÍzÉb, MuÍammad, al-FatÍ, al-×ujurÉt, al-RaÍmÉn, al-×adÊd,   al-MujÉdalah,  al-×ashr, 

al-MumtaÍanah, al-Øaff,   al-Jumu‘ah,   al-MunÉfiqËn,   al-TaghÉbun, al-ÙalÉq, al-Tahrim, 

al-Bayyinah, al-ZilzÉl dan al-Nasr, manakala selebihnya diturunkan di Mekah. 

 

  Setelah penelitian dan analisa dijalankan didapati bahawa tidak semua sËrah 

mengandungi al-ÙibÉq. Terdapat 23  (20.2%) sËrah yang tidak mempunyai al-ÙibÉq dan 91 

(79.8%) sËrah mengandungi  al-ÙibÉq. Antara sËrah yang tidak mengandungi al-ÙibÉq 

ialah   sËrah   al-FÉtiÍah,  ‘Abasa, al-’InfiÏÉr, al-MuÏaffifin, al-’InshiqÉq, al-Ùariq, al-TÊn,  
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al-‘Alaq,   al-Qadr,   al-‘ÓdiyÉt,  al-Qariah,   al-TakÉthur,  al-‘AÎr,   al-Humazah,   al-FÊl, 

al-MÉ‘Ën, al-Kauthar, al-KÉfirËn, al-Lahab, al-IkhlÉÎ, al-Falaq, al-TaÍrÊm dan al-NaÎr 

manakala sËrah yang mempunyai al-ÙibÉq ialah al-’An‘Ém, al-’A‘rÉf, YËnus, HËd, YËsuf, 

’IbrÉhÊm,   al-×ijr,   al-NaÍl,   al-’IsrÉ’,    al-Kahf,   Maryam,   Ùaha, al-’AnbiyÉ’, al-×ajj, 

al-Mu’minËn , al-FurqÉn, al-Shu‘arÉ’, al-Naml, al-QaÎaÎ, al-‘AnkabËt, al-RËm, LuqmÉn, 

al-Sajadah, al-Saba’, FÉÏir, YÉsÊn, al-ØaffÉt, ØÉd, al-Zumar, al-Mu'min, FuÎÎilat, al-ShËrÉ, 

al-Zukhruf, al-DukhÉn, al-JÉthiyah, al-’AÍqÉf, QÉf, al-DhÉriyÉt, al-ÙËr, al-Najm, al-Qamar, 

al-WÉqi‘ah,   al-Mulk,   al-Qalam,   al-×Éqqah,   al-Ma‘Érij, NËÍ, al-Jinn, al-Muzzammil, 

al-Muddaththir, al-QiyÉmah,  al-’InsÉn,  al-MursalÉt,   al-Naba’,   al-NÉzi‘Ét,   al-TakwÊr, 

al-BurËj, al-’A‘lÉ, al-GhÉshiyah, al-Fajr, al-Balad, al-Shams, al-Layl, al-ÖuÍÉ, al-’InshirÉÍ, 

Quraysh dan al-NÉs. 

 

Jadual 4.1 (a) : Profil Kajian 

Bil SËrah 

Tempat Turun Al-ÙibÉq 

MakkÊy MadanÊy Tiada Ada 

1 al-FÉtiÍah √ 

 

√ 

 2 al-Baqarah 

 

√ 

 

√ 

3 Ól ‘ImrÉn 

 

√ 

 

√ 

4 al-NisÉ’ 

 

√ 

 

√ 

5 al-MÉ’idah 

 

√ 

 

√ 

6 al-’An‘Ém √ 

  

√ 

7 al-’A‘rÉf √ 

  

√ 

8 al-’AnfÉl   

 

√ 

 

√ 

9 al-Tawbah 

 

√ 

 

√ 
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Bil SËrah 

Tempat Turun Al-ÙibÉq 

MakkÊy MadanÊy Tiada Ada 

10 YËnus √ 

  

√ 

11 HËd √ 

  

√ 

12 YËsuf √ 

  

√ 

13 al-Ra‘d 

 

√ 

 

√ 

14 ’IbrÉhÊm √ 

  

√ 

15 al-×ijr √ 

  

√ 

16 al-NaÍl √ 

  

√ 

17 al-’IsrÉ’ √ 

  

√ 

18 al-Kahf √ 

  

√ 

19 Maryam √ 

  

√ 

20 Ùaha √ 

  

√ 

21 al-’AnbiyÉ’ √ 

  

√ 

22 al-×ajj √ 

  

√ 

23 
al-Mu’minËn 

√ 

  

√ 

24 al-NËr 

 

√ 

 

√ 

25 al-FurqÉn √ 

  

√ 

26 al-Shu‘arÉ’ √ 

  

√ 

27 al-Naml √ 

  

√ 

28 al-QaÎaÎ √ 

  

√ 

29 al-‘AnkabËt √ 

  

√ 

30 al-RËm √ 

  

√ 
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Bil SËrah 

Tempat Turun Al-ÙibÉq 

MakkÊy MadanÊy Tiada Ada 

31 LuqmÉn √ 

  

√ 

32 al-Sajadah √ 

  

√ 

33 al-AÍzÉb   

 

√ 

 

√ 

34 al-Saba’ √ 

  

√ 

35 FÉÏir √ 

  

√ 

36 YÉsÊn √ 

  

√ 

37 al-ØaffÉt √ 

  

√ 

38 ØÉd √ 

  

√ 

39 al-Zumar √ 

  

√ 

40 al-Mu’min √ 

  

√ 

41 FuÎÎilat √ 

  

√ 

42 al-ShËrÉ √ 

  

√ 

43 al-Zukhruf √ 

  

√ 

44 al-DukhÉn √ 

  

√ 

45 al-JÉthiyah √ 

  

√ 

46 al-’AÍqÉf √ 

  

√ 

47 MuÍammad 

 

√ 

 

√ 

48 al-FatÍ 

 

√ 

 

√ 

49 al-×ujurÉt 

 

√ 

 

√ 

50 QÉf √ 

  

√ 

51 al-DhÉriyÉt √ 

  

√ 

52 al-ÙËr √ 

  

√ 
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Bil SËrah 

Tempat Turun Al-ÙibÉq 

MakkÊy MadanÊy Tiada Ada 

53 al-Najm √ 

  

√ 

54 al-Qamar √ 

  

√ 

55 al-RaÍmÉn 

 

√ 

 

√ 

56 al-WÉqi‘ah √ 

  

√ 

57 al-×adÊd 

 

√ 

 

√ 

58 al-MujÉdalah 

 

√ 

 

√ 

59 al-×ashr 

 

√ 

 

√ 

60 al-MumtaÍanah 

 

√ 

 

√ 

61 al-Øaff 

 

√ 

 

√ 

62 al-Jumu‘ah 

 

√ 

 

√ 

63 al-MunÉfiqËn 

 

√ 

 

√ 

64 al-TaghÉbun 

 

√ 

 

√ 

65 al-ÙalÉq 

 

√ 

 

√ 

66 al-TaÍrÊm 

 

√ √ 

 67 al-Mulk √ 

  

√ 

68 al-Qalam √ 

  

√ 

69 al-×Éqqah √ 

  

√ 

70 al-Ma‘Érij √ 

  

√ 

71 NËÍ √ 

  

√ 

72 al-Jinn √ 

  

√ 

73 al-Muzzammil √ 

  

√ 

74 al-Muddaththir √ 

  

√ 
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Bil SËrah 

Tempat Turun Al-ÙibÉq 

MakkÊy MadanÊy Tiada Ada 

75 al-QiyÉmah √ 

  

√ 

76 al-’InsÉn √ 

  

√ 

77 al-MursalÉt √ 

  

√ 

78 al-Naba’ √ 

  

√ 

79 al-NÉzi‘Ét √ 

  

√ 

80 ‘Abasa √ 

 

√ 

 81 al-TakwÊr √ 

  

√ 

82 al-’InfiÏÉr √ 

 

√ 

 83 al-MuÏaffifÊn √ 

 

√ 

 84 al-’InshiqÉq √ 

 

√ 

 85 al-BurËj √ 

  

√ 

86 al-ÙÉriq √ 

 

√ 

 87 al-’AlÉ √ 

  

√ 

88 al-GhÉshiyah √ 

  

√ 

89 al-Fajr √ 

  

√ 

90 al-Balad √ 

  

√ 

91 al-Shams √ 

  

√ 

92 al-Layl √ 

  

√ 

93 al-ÖuÍÉ √ 

  

√ 

94 al-’InshirÉÍ √ 

  

√ 

95 al-TÊn √ 

 

√ 

 96 al-‘Alaq √ 

 

√ 
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Bil SËrah 

Tempat Turun Al-ÙibÉq 

MakkÊy MadanÊy Tiada Ada 

97 al-Qadr √ 

 

√ 

 98 al-Bayyinah 

 

√ 

 

√ 

99 al-ZilzÉl 

 

√ 

 

√ 

100 al-‘AdiyÉt √ 

 

√ 

 101 al-QÉri‘ah √ 

 

√ 

 102 al-TakÉthur √ 

 

√ 

 103 al-‘AÎr √ 

 

√ 

 104 al-Humazah √ 

 

√ 

 105 al-FÉl √ 

 

√ 

 106 Quraysh √ 

  

√ 

107 al-MÉ‘Ën √ 

 

√ 

 108 al-Kauthar √ 

 

√ 

 109 al-KÉfirËn √ 

 

√ 

 110 al-NaÎr 

 

√ √ 

 111 al-Lahab √ 

 

√ 

 112 al-’IkhlÉÎ √ 

 

√ 

 113 al-Falaq √ 

 

√ 

 114 al-NÉs √ 

  

√ 

Jumlah 

88 

77.2% 

26 

22.8% 

23 

20.2% 

91 

79.8% 

  Selain itu, pengkaji telah mengkategorikan al-ÙibÉq kepada 91 bentuk. Jadual 4.1(b) 

menunjukkan bentuk al-ÙibÉq yang terdapat dalam al-Qur’Én.  
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Jadual 4.1 (b) : Bentuk al-ÙibÉq 

Bil Bentuk al-ÙibÉq 

1. ajam dan arab 

2. anak lelaki dan anak perempuan 

3, anak dan bapa 

4. atas dan bawah 

5. bahagia dan celaka 

6. bangkit dan tidur 

7. bercakap benar dan bercakap dusta 

8. bersatu dan berpecah 

9. berumpun dan tidak berumpun 

10. bintang beredar dan bintang tetap 

11. buaian dan dewasa 

12. buruk dan baik 

13. celik dan buta 

14. ditinggikan dan diletakkan 

15. dosa dan pahala 

16. dukacita dan tenteram 

17. dunia dan akhirat 

18. genap dan ganjil 

19. ghaib dan nyata 

20. halal dan haram 

21. hidup dan mati 

22. jauh dan dekat 
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Bil Bentuk al-ÙibÉq 

23. jual beli dan riba 

24. keamanan dan ketakutan 

25. kebenaran dan kebatilan 

26. kecil dan besar 

27. kegelapan dan cahaya 

28. keimanan dan kekufuran 

29. kesenangan dan kesusahan 

30. kiri dan kanan 

31. langit dan bumi 

32. laut dan darat 

33. lelaki dan perempuan 

34. lemah lembut dan tegas 

35. luar dan dalam 

36. mabuk dan tidak mabuk 

37. manusia dan jin 

38. matahari dan bulan 

39. memegang dan melepaskan 

40. meminta dan menahan diri 

41. menetap dan berziarah 

42. menjalar dan tidak menjalar 

43. menjauhkan azab dan beroleh pertolongan 

44. merendahkan dan meninggikan 

45. miskin dan kaya 
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Bil Bentuk al-ÙibÉq 

46. mudah dan rumit 

47. mudarat dan manfaat 

48. mukmin dan fasik 

49. mulia dan hina 

50. musim panas dan musim sejuk 

51. musyrik dan beriman 

52. orang bersegera dan orang melambatkan 

53. orang duduk dan orang berjihad 

54. orang menyaksikan dan orang disaksikan 

55. orang merdeka dan hamba 

56. orang terdahulu  dan orang terkemudian 

57. pagi dan malam 

58. pagi dan petang 

59. pembawa berita gembira dan pembawa amaran 

60. pembelaan dan amaran 

61. pengajaran dan berpaling daripada pengajaran 

62. pengharapan dan ketakutan 

63. perempuan sopan dan perempuan sundal 

64. pergerakan dan penetapan 

65. perlindungan dan tidak perlindungan 

66. pertama dan terakhir 

67. petunjuk dan kesesatan 

68. puak sendiri dan puak musuh 
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Bil Bentuk al-ÙibÉq 

69. putih dan hitam 

70. ringan dan berat 

71. rumah kamu dan bukan rumah kamu 

72. sama dan tidak sama 

73. satu dan banyak 

74. sedikit dan banyak 

75. sempurna dan tidak sempurna 

76. siang dan malam 

77. sia-sia dan baik-baik 

78. sukarela dan terpaksa 

79. sulit dan terang-terangan 

80. syukur dan kufur 

81. syurga dan neraka 

82. tangan dan kaki 

83. teduh dan panas 

84. tempat tetap dan tempat sementara 

85. tempat tinggi dan tempat rendah 

86 terbit dan terbenam 

87. terikat dan terbuka 

88. timur dan barat 

89 tinggi dan rendah 

90. upah dan tiada upah 

91 zahir dan batin 
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4.2  SËrah Yang Mengandungi Al-ÙibÉq 

Jadual  4.2.1,   4.2.2  dan 4.2.3  menunjukkan  sËrah-sËrah   yang   mengandungi 

al-ÙibÉq di dalam al-Qur’Én. Terdapat 91 sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq 

berbanding 114 sËrah kesemuanya. Daripada 91 sËrah, terdapat 645 al-ÙibÉq 

kesemuanya. Untuk penerangan lebih lanjut, pengkaji telah membahagikan sËrah-

sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan 

terbanyak, sederhana dan rendah.  

 

  Jadual 4.2.1 menunjukkan kumpulan yang mengandungi al-ÙibÉq yang 

terbanyak. Dalam kumpulan ini, terdapat sebanyak 30 sËrah dengan jumlah 

bilangan al-ÙibÉq adalah sebanyak 462 (71.7%) kesemuanya. Dalam kumpulan 

terbanyak ini, pengkaji sekali lagi membahagikannya kepada tiga kumpulan iaitu 

kumpulan 9 sËrah teratas dalam kumpulan tertinggi, 9 sËrah kedua teratas dalam 

kumpulan sederhana dan selebihnya dalam kumpulan rendah. Dalam kumpulan 

tertinggi, terdapat 9 sËrah dengan jumlah al-ÙibÉq dalam kumpulan ini ialah 

sebanyak 219 (33.9%).  

 

  SËrah yang mengandungi al-ÙibÉq paling banyak dalam kumpulan 

tertinggi ialah sËrah Al-Baqarah dengan kekerapan sebanyak 45 (7.0%)  diikuti 

oleh sËrah Ól ‘ImrÉn dengan kekerapan sebanyak 33 (5.1%). SËrah al-’An‘Ém 

dengan kekerapan sebanyak 29 (4.5%) berada di kedudukan yang ketiga dan 

sËrah al-NisÉ’ berada di kedudukan keempat dengan kekerapan sebanyak 26 

(4.0%). SËrah YËnus berada di tangga ke lima dengan kekerapan sebanyak 20 
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(3.1%) diikuti oleh sËrah al-’A‘rÉf dengan kekerapan sebanyak 19 (2.9%) dan 

diikuti oleh sËrah al-Ra‘d dan FuÎÎilat yang masing-masing mempunyai 

kekerapan sebanyak 16 (2.5%). SËrah yang mempunyai kekerapan terendah 

dalam kumpulan tertinggi ialah sËrah al-MÉ’idah dengan kekerapan sebanyak 15 

(2.3%).  

 

  Dalam kumpulan sederhana, sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq paling 

banyak   dalam   kumpulan   sederhana  ialah   sËrah   al-Naml,   al-Zumar  dan 

al-Mu’min dengan kekerapan masing-masing sebanyak 14 (2.2%). SËrah al-NaÍl, 

al-’IsrÉ’, al-RËm, al-Saba’, FÉÏir dan  al-ShËrÉ dengan kekerapan masing-masing 

sebanyak 13 (2.0%) berada di kedudukan paling bawah dalam kumpulan 

sederhana. Jumlah sËrah yang terdapat dalam kumpulan sederhana ini ialah 

sebanyak 9 sËrah  dengan jumlah keseluruhan al-ÙibÉq ialah 120 (18.6%). 

 

  Terdapat sebanyak 123 (19.2%) al-ÙibÉq dalam kumpulan rendah 

sebanyak 12 sËrah. 5 sËrah yang berada paling atas dalam kumpulan ini ialah 

sËrah ’IbrÉhÊm, al-’AnbiyÉ’, al-×ajj, al-NËr, al-FurqÉn dengan kekerapan 

sebanyak 12 (1.9%). SËrah HËd dengan kekerapan 11 (1.7%) berada di tempat 

kedua tinggi dalam kumpulan rendah diikuti dengan sËrah al-×adÊd dengan 

kekerapan sebanyak 10 (1.6%). SËrah al-QaÎaÎ dan LuqmÉn merupakan sËrah 

yang ketiga tertinggi dalam kumpulan rendah dengan kekerapan masing-masing 

sebanyak 9 (1.4%). SËrah yang paling sedikit dalam kumpulan rendah ialah sËrah 

al-Kahf, al-JÉthiyah dan al-RaÍmÉn dengan kekerapan masing-masing sebanyak 8 

(1.2%). 
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Jadual 4.2.1 : Al-ÙibÉq Dalam Kumpulan Terbanyak 

Bil SËrah Kekerapan Peratus (%) Kumpulan 

1 Al-Baqarah 45 7.0  

 

 

 

 

Tertinggi 

2 Ól ‘ImrÉn 33 5.1 

3 al-’An‘Ém 29 4.5 

4 al-NisÉ’ 26 4.0 

5 YËnus 20 3.1 

6 al-’A‘rÉf 19 2.9 

7 al-Ra‘d 16 2.5 

8 FuÎÎilat 16 2.5 

9 al-MÉ’idah 15 2.3 

Jumlah 219 33.9 

10 Al-Naml 14 2.2  

 

 

 

 

Sederhana 

11 Al-Zumar 14 2.2 

12 al-Mu’min 14 2.2 

13 al-NaÍl 13 2.0 

14 al-’IsrÉ’ 13 2.0 

15 al-RËm 13 2.0 

16 al-Saba’ 13 2.0 

17 FÉÏir 13 2.0 

18 al-ShËrÉ 13 2.0 

Jumlah 120 18.6 
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Bil SËrah Kekerapan Peratus (%) Kumpulan 

19 ’IbrÉhÊm 12 1.9  

 

 

 

 

 

 

Rendah 

 

20 al-’AnbiyÉ’ 12 1.9 

21 al-×ajj 12 1.9 

22 al-NËr 12 1.9 

23 al-FurqÉn 12 1.9 

24 HËd 11 1.7 

25 al-×adÊd 10 1.6 

26 al-QaÎaÎ 9 1.4 

27 LuqmÉn 9 1.4 

28 Al-Kahf 8 1.2 

29 al-JÉthiyah 8 1.2 

30 al-RaÍmÉn 8 1.2 

Jumlah 123 19.2 

Jumlah Keseluruhan 462 71.7 

 

  Jadual 4.2.2 menunjukkan  sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq dalam 

kumpulan sederhana. Terdapat 33 sËrah dengan jumlah keseluruhan al-ÙibÉq 

ialah sebanyak 142 (22.4%) kesemuanya yang tergolong dalam kumpulan ini. 

Pengkaji juga telah membahagikan kumpulan sederhana ini kepada tiga kumpulan 

iaitu kumpulan tertinggi, sederhana dan rendah.  

  Untuk pembahagian kumpulan yang adil, pengkaji terlebih dahulu 

membahagikan sebanyak 11 sËrah untuk setiap kumpulan. Memandangkan sËrah 

yang ke- 11 dan 12, kekerapannya sama, maka kesemua sËrah yang mempunyai 
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kekerapan yang sama dengan sËrah ke-11 dikategorikan dalam kumpulan 

tertinggi dan begitulah yang berlaku untuk jadual yang lain. Merujuk kepada 

jadual 4.2.2, bagi kumpulan tertinggi, terdapat tiga kategori sËrah berdasarkan 

kekerapan. SËrah yang mempunyai kekerapan teratas dalam kumpulan tertinggi 

dengan kekerapan sebanyak 7 (1.1%) ialah sËrah al-Tawbah, Ùaha dan al-FatÍ 

diikuti oleh sËrah al-Sajadah, al-AÍzÉb, YÉsÊn dan al-×ashr dengan kekerapan 

masing-masing sebanyak 6 (0.9%).  

  SËrah yang mempunyai kekerapan terendah dalam kumpulan tertinggi 

ialah sËrah Maryam, al-ØaffÉt, al-Zukhruf, al-WÉqi‘ah, al-TaghÉbun dan Al-Jinn 

dengan kekerapan sebanyak 5 (0.8%). Jumlah bilangan al-ÙibÉq dalam kumpulan 

tertinggi ini ialah sebanyak 75 (11.7%). 

  Dalam kumpulan sederhana, hanya terdapat satu kategori berdasarkan 

kekerapan  iaitu  sËrah   al-Mu’minËn,   al-‘AnkabËt,   al-’AÍqÉf,  MuÍammad, 

al-×ujurÉt, Al-Najm dan Al-Shams dengan kekerapan masing-masing sebanyak 4 

(0.6%). Jumlah sËrah yang terdapat dalam kumpulan sederhana ini ialah sebanyak 

7 sËrah  dengan jumlah keseluruhan al-ÙibÉq ialah 28 (4.2%). 

  Terdapat sebanyak 39 (6.5%) al-ÙibÉq dalam kumpulan rendah dengan 

jumlah sËrah sebanyak 13. Dalam kumpulan rendah, hanya terdapat satu kategori 

sahaja sama seperti kumpulan sederhana. Ini adalah berdasarkan kepada 

kekerapan di mana semua sËrah dalam kumpulan ini mempunyai kekerapan yang 

sama iaitu kekerapan sebanyak 3 (0.5%). sËrah-sËrah tersebut ialah al-’AnfÉl, 

YËsuf,  al-×ijr,  ØÉd,  al-DhÉriyÉt,   al-ÙËr,  al-MujÉdalah, al-ÙalÉq, al-Ma‘Érij, 

al-Muzzammil, al-QiyÉmah, al-MursalÉt dan al-Layl.   
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Jadual 4.2.2 : Al-ÙibÉq Dalam Kumpulan Sederhana 

Bil SËrah Kekerapan Peratus (%) Kumpulan 

1 al-Tawbah 7 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertinggi 

2 Ùaha 7 1.1 

3 al-FatÍ 7 1.1 

4 al-Sajadah 6 0.9 

5 al-AÍzÉb   6 0.9 

6 YÉsÊn 6 0.9 

7 al-×ashr 6 0.9 

8 Maryam 5 0.8 

9 al-ØaffÉt 5 0.8 

10 Al-Zukhruf 5 0.8 

11 al-WÉqi‘ah 5 0.8 

12 al-TaghÉbun 5 0.8 

13 al-Jinn 5 0.8 

Jumlah 75 11.7 

14 al-Mu’minËn 4 0.6  

 

Sederhana 

15 al-‘AnkabËt 4 0.6 

16 al-’AÍqÉf 4 0.6 

17 MuÍammad 4 0.6 

18 al-×ujurÉt 4 0.6 

19 al-Najm 4 0.6 

20 al-Shams 4 0.6 

Jumlah 28 4.2 
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Bil SËrah Kekerapan Peratus (%) Kumpulan 

21 al-’AnfÉl   3 0.5  

 

 

 

 

 

 

 

Rendah 

22 YËsuf 3 0.5 

23 al-×ijr 3 0.5 

24 ØÉd 3 0.5 

25 al-DhÉriyÉt 3 0.5 

26 al-ÙËr 3 0.5 

27 al-MujÉdalah 3 0.5 

28 al-ÙalÉq 3 0.5 

29 al-Ma‘Érij 3 0.5 

30 al-Muzzammil 3 0.5 

31 al-QiyÉmah 3 0.5 

32 al-MursalÉt 3 0.5 

33 al-Layl 3 0.5 

Jumlah 39 6.5 

Jumlah Keseluruhan 142 22.4 

 

  Kumpulan  sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq dalam kumpulan rendah 

ditunjukkan dalam jadual 4.2.3. Bagi menentukan pembahagian kumpulan ini, 

pengkaji membahagikan kepada dua kumpulan sahaja disebabkan hanya terdapat 

dua kekerapan sahaja yang berbeza. Kumpulan tinggi terdiri dari sËrah yang 

mengandungi  al-ÙibÉq   dengan   kekerapan  sebanyak  2 (0.3%)    iaitu   sËrah 

al-Shu‘arÉ’,  al-DukhÉn,   QÉf,   al-Jumu‘ah,   al-MunÉfiqËn,   al-×Éqqah,  NËÍ, 

al-’InsÉn, al-Naba’, al-NÉzi‘Ét, al-TakwÊr, al-BurËj dan al-’InshirÉÍ. SËrah yang 
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paling sedikit mempunyai al-ÙibÉq dalam al-Qur’Én dengan kekerapan sebanyak 

1 (0.2%)   ialah  sËrah  al-Qamar,  al-Mumtahanah, al-Øaff, al-Mulk, al-Qalam, 

al-Muddaththir, al-’AlÉ, al-GhÉshiyah, al-Fajr, al-Balad, al-ÖuÍÉ, al-Bayyinah, 

al-ZilzÉl, Quraysh dan al-NÉs. Terdapat 15 sËrah yang dikategorikan dalam 

kumpulan rendah. Jumlah al-ÙibÉq yang dikategorikan dalam kumpulan 

berdasarkan sËrah  ialah sebanyak 41 (6.3%).  

Jadual 4.2.3 : Al-ÙibÉq Dalam Kumpulan Rendah 

Bil SËrah Kekerapan Peratus (%) Kumpulan 

1 al-Shu‘arÉ’ 2 0.3  

 

 

 

 

Tinggi 

2 al-DukhÉn 2 0.3 

3 QÉf 2 0.3 

4 al-Jumu‘ah 2 0.3 

5 al-MunÉfiqËn 2 0.3 

6 al-×Éqqah 2 0.3 

7 NËÍ 2 0.3 

8 al-’InsÉn 2 0.3 

9 al-Naba’ 2 0.3 

10 al-NÉzi‘Ét 2 0.3 

11 al-TakwÊr 2 0.3 

12 al-BurËj 2 0.3 

13 al-’InshirÉÍ 2 0.3 

Jumlah 26 3.9 
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14 al-Qamar 1 0.2  

 

 

 

 

Rendah 

15 al-Mumtahanah 1 0.2 

16 al-Øaff 1 0.2 

17 al-Mulk 1 0.2 

18 al-Qalam 1 0.2 

19 al-Muddaththir 1 0.2 

20 al-’AlÉ 1 0.2 

21 al-GhÉshiyah 1 0.2 

22 al -Fajr 1 0.2 

23 al -Balad 1 0.2 

24 al-ÖuÍÉ 1 0.2 

25 al -Bayyinah 1 0.2 

26 al-ZilzÉl 1 0.2 

27 Quraysh 1 0.2 

28 al-NÉs 1 0.2 

Jumlah 15 3 

Jumlah Keseluruhan 41 6.3  

 

  Berdasarkan jadual 4.2.1, 4.2.2 dan 4.2.3, jumlah keseluruhan bagi sËrah 

yang mempunyai al-ÙibÉq bagi kumpulan terbanyak, sederhana dan rendah 

adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.2.4. Jumlah kekerapan ayat 

mengandungi al-ÙibÉq dalam sËrah yang terkandung dalam kumpulan tertinggi 

adalah 462 (71.7%) berdasarkan jadual 4.2.1,  kumpulan sederhana adalah 142 

(22.4%) berdasarkan jadual 4.2.2 dan kumpulan rendah ialah 41 (6.3%). Jumlah 
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keseluruhan sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq berdasarkan kumpulan tertinggi, 

sederhana dan rendah ialah 645 (100%). 

Jadual 4.2.4  :   Al-ÙibÉq Bagi Kumpulan Terbanyak, Sederhana Dan Rendah 

Kumpulan Al-ÙibÉq Kekerapan Peratus (%) 

Tertinggi 462 71.6 

Sederhana 142 22 

Rendah 41 6.4 

Jumlah Keseluruhan 645 100 

 

4.3 Tempat Penurunan Ayat Al-ÙibÉq 

Jadual 4.3 menunjukkan kekerapan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq dan tempat 

ayat tersebut diturunkan.  Ayat-ayat al-Qur’Én yang telah diwahyukan kepada 

Mabi MuÍammad SAW di Mekah adalah sebanyak 424 (65.7%) ayat yang 

mengandungi  al-ÙibÉq  dengan   67  sËrah daripada 91 sËrah yang mempunyai 

al-ÙibÉq. Bilangan ayat yang diturunkan di Madani pula adalah sebanyak 221 

(34.3%) dari 24 sËrah kesemuanya. Oleh itu, jumlah keseluruhan ayat yang 

mempunyai al-ÙibÉq dalam 91 sËrah daripada 114 ialah 645 ayat yang diturunkan 

sama ada di Mekah ataupun Madinah. 

 

  Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, kita mendapati ayat-ayat al-Tibaq 

lebih banyak diturunkan di Mekah kerana ia berkisar kepada dua perkara yang 

bertentangan seperti keimanan dan kekufuran serta persoalan syurga dan neraka. 

Manakala ayat yang diturunkan di Madinah pula lebih berlegar mengenai 
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persoalan hukum-hakam, undang-undang, kemasyarakatan dan jihad ke jalan 

Allah (ØubÍÊ al-ØÉliÍ, 1973 : 173). 

 

Jadual 4.3 : Kekerapan Ayat Al-ÙibÉq Dan Tempat Diturunkan 

Tempat  Penurunan Ayat    Bilangan SËrah Kekerapan Peratus 

(%) 

Makki 67 424 65.7 

Madani 24 221 34.3 

Jumlah 91 645 100.0 

 

 

4.4  Bilangan Frasa Yang Mengandungi Al-ÙibÉq 

Analisa untuk mengkaji bilangan frasa dalam ayat yang mempunyai al-ÙibÉq 

mendapati bahawa daripada 645 ayat, 620 (96.1%) adalah dalam   bentuk satu 

frasa sahaja dan 25 (3.9%) daripadanya dalam bentuk dua frasa. Ini ditunjukkan 

oleh jadual 4.4. 

 

Jadual 4.4 : Bilangan Frasa Yang Mengandungi Al-ÙibÉq 

Bilangan Frasa Kekerapan Peratus (%) 

Satu 620 96.1 

Dua 25 3.9 

Jumlah 645 100 
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4.5  Al-ÙibÉq Mengikut SËrah 

  Di dalam al-Qur’Én al-Karim, terdapat 114 sËrah kesemuanya. Namun 

begitu tidak kesemua sËrah mengandungi al-ÙibÉq di dalamnya. Pengkaji telah 

membuat analisa ke atas al-ÙibÉq yang terdapat di dalam al-Qur’Én berdasarkan 

sËrah. 

 

4.5.1 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Baqarah 

SËrah ini merupakan sËrah yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq di dalamnya. 

Analisa al-ÙibÉq di dalam sËrah ini mengandungi 45 ayat  kesemuanya. Jadual 

4.5.1  menunjukkan  perincian  al-ÙibÉq di dalam sËrah ini. Terdapat 23 bentuk 

al-ÙibÉq di dalam sËrah al-Baqarah. al-ÙibÉq yang paling banyak di dalam sËrah 

ini ialah antara langit dan bumi iaitu sebanyak 9 ayat di mana berada pada ayat 

yang ke 29, 33, 107, 116, 117, 164, 255, 255 dan 284. Jika diperhatikan ayat yang 

ke 255 terdapat pengulangan al-ÙibÉq antara langit dan bumi sebanyak dua kali 

dalam satu ayat. al-ÙibÉq yang kedua terbanyak ialah  antara timur dan barat serta 

dunia dan akhirat di mana masing-masing mempunyai  4 ayat. Al-ÙibÉq antara 

timur dan barat boleh dilihat pada ayat yang ke 115, 142, 177 dan 258 manakala 

al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat pula terdapat pada ayat yang ke 201, 200, 217 

dan 220. al-ÙibÉq antara buruk dan baik boleh diperoleh pada tiga ayat iaitu ayat 

ke 11-12, 216 dan 220.  

 

  Al-ÙibÉq antara hidup dan mati, kebenaran dan kebatilan, keimanan dan 

kekufuran, kesenangan dan kesusahan,  pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran  serta  petunjuk  dan  kesesatan  masing-masing  mempunyai   dua ayat. 



420 

 

al-ÙibÉq antara hidup dan mati terdapat pada ayat ke 154 dan 197. al-ÙibÉq antara 

kebenaran dan kebatilan berada pada ayat yang ke 42 dan 256. al-ÙibÉq antara 

keimanan  dan  kekufuran  pula boleh dijumpai pada ayat yang ke 108 dan 109. 

al-ÙibÉq antara kesenangan dan kesusahan boleh diperoleh pada ayat yang ke 185 

dan 280. Bagi al-ÙibÉq antara pembawa berita gembira dan pembawa amaran 

pula berada pada ayat yang ke 119 dan 213 manakala al-ÙibÉq antara petunjuk 

dan kesesatan terdapat pada ayat 16 dan 175. 

 

Jadual 4.5.1: Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Baqarah 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

11-12 

2 216 

3 220 

4 dosa dan pahala 219 

5 

dunia dan akhirat 

201 

6 200 

7 217 

8 220 

9 hidup dan mati 

 

154 

10 179 

11 jual beli dan riba 275 

12 

kebenaran dan kebatilan 

42 

13 256 

14 kecil dan besar 282 
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Bil Al-ÙibÉq Ayat 

15 kegelapan dan cahaya 257 

16 

keimanan dan kekufuran 

108 

17 109 

18 

kesenangan dan kesusahan 

185 

19 280 

20 

 

langit dan bumi 

29 

21 116 

22 164 

23 107 

24 33 

25 117 

26 255 

27 255 

28 284 

29 memegang dan melepaskan 229 

30 musyrik dan beriman 221 

31 orang merdeka dan hamba 178 

32 

pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

119 

33 213 

34 

petunjuk dan kesesatan 

16 

35 175 

36 putih dan hitam 187 

37 sedikit-banyak 249 
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Bil Al-ÙibÉq Ayat 

38 siang dan malam 274 

39 sulit dan terang-terangan 274 

40 syurga dan neraka 221 

41 

timur dan barat 

115 

42 142 

43 177 

44 258 

45 tinggi dan rendah 22 

 

  Al-ÙibÉq yang mempunyai satu ayat sahaja ialah antara dosa dan pahala 

pada ayat 219, jual beli dan riba pada ayat 275, kecil dan besar pada ayat 282, 

kegelapan dan cahaya pada ayat 257, memegang dan melepaskan pada ayat 229, 

musyrik dan beriman pada ayat 221, orang merdeka dan hamba pada ayat  178, 

putih dan hitam pada ayat 187, sedikit-banyak pada ayat 249, siang dan malam 

pada ayat 274, sulit dan terang-terangan pada ayat 274 serta syurga dan neraka 

pada ayat 221. 

 

  Secara keseluruhannya, bentuk  al-ÙibÉq   yang  terdapat   dalam   sËrah 

al-Baqarah ialah 23 bentuk. Bentuk al-ÙibÉq itu ialah antara buruk dan baik, dosa 

dan pahala, dunia dan akhirat,  hidup dan mati , jual beli dan riba, kebenaran dan 

kebatilan, kecil dan besar, kegelapan dan cahaya, keimanan dan kekufuran,  

kesenangan dan kesusahan, langit dan bumi, memegang dan melepaskan, musyrik 

dan beriman, orang merdeka dan hamba, pembawa berita gembira dan pembawa 
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amaran, petunjuk dan kesesatan, putih dan hitam, sedikit-banyak, siang dan 

malam, sulit dan terang-terangan, syurga dan neraka, timur dan barat serta tinggi 

dan rendah. 

 

4.5.2 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Ól ‘ImrÉn 

SËrah ini merupakan sËrah yang kedua banyak mempunyai al-ÙibÉq di dalamnya. 

Analisa al-ÙibÉq di dalam sËrah ini mengandungi 33 ayat kesemuanya. Jadual 

4.5.2 menunjukkan perincian al-ÙibÉq di dalam sËrah Ól ‘ImrÉn. Terdapat 15 

bentuk al-ÙibÉq di dalam sËrah ini iaitu antara siang dan malam, buaian dan 

dewasa, buruk dan baik, dukacita dan tenteram, dunia dan akhirat, hidup dan 

mati, kebenaran dan kebatilan, keimanan dan kekufuran, kesenangan dan 

kesusahan, langit dan bumi, lelaki dan perempuan, miskin dan kaya,  pengharapan 

dan ketakutan, siang dan malam serta syurga dan neraka. 

 

  Al-ÙibÉq yang paling banyak di dalam sËrah ini ialah antara langit dan 

bumi iaitu sebanyak 9 ayat . Ia terdapat pada ayat ke 29, 83, 109, 129, 133, 180, 

189, 190 dan 191 . Manakala al-ÙibÉq yang kedua terbanyak ialah  antara 

keimanan dan kekufuran yang mempunyai  4 ayat dan boleh dilihat pada ayat 

yang ke 80, 100, 110 dan 177.  Di samping itu, al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat 

serta  hidup dan mati kedua-duanya mempunyai tiga ayat. Al-ÙibÉq  antara dunia 

dan akhirat boleh diperoleh ayat ke 56, 145 dan 148 manakala al-ÙibÉq antara 

hidup dan mati terdapat pada ayat yang ke 27, 27 dan 169. Pada masa sama, kita 

dapat melihat berlaku pengulangan al-ÙibÉq antara hidup dan mati pada ayat yang 

ke 27 dalam satu frasa. Al-ÙibÉq yang mempunyai dua ayat ialah antara buruk 
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dan baik, lelaki dan perempuan serta siang dan malam. Al-ÙibÉq antara buruk dan 

baik boleh dilihat pada ayat yang ke 179 dan 180,  manakala al-ÙibÉq antara 

lelaki dan perempuan terdapat pada ayat yang ke 36 dan 195 sementara al-ÙibÉq 

antara siang dan malam boleh diperoleh pada ayat yang ke 41 dan 190.  

 

Jadual 4.5.2 : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Ól ‘ImrÉn 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. siang dan malam 27 

2. buaian dan dewasa 46 

3. 

buruk dan baik 

179 

4. 180 

5. dukacita dan tenteram 154 

6. 

dunia dan akhirat 

56 

7. 145 

8. 148 

9. 

hidup dan mati 
27 

10. 

11. 169 

12. kebenaran- kebatilan 71 

13. 

keimanan dan kekufuran 

80 

14. 100 

15. 110 

16. 177 

17. kesenangan dan kesusahan 134 
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Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

18. 

langit dan bumi 

29 

19. 83 

20. 109 

21. 129 

22. 133 

23. 180 

24. 189 

25. 190 

26. 191 

27. 

lelaki dan perempuan 

36 

28. 195 

29. miskin dan kaya 181 

30. pengharapan dan ketakutan 83 

31. 

siang dan malam 

41 

32. 190 

33. syurga dan neraka 185 

 

  Al-ÙibÉq yang hanya mempunyai satu ayat ialah antara siang dan malam 

pada ayat ke 27, buaian dan dewasa pada ayat ke 46, dukacita dan tenteram pada 

ayat ke 154, kebenaran dan kebatilan pada ayat ke 71, kesenangan dan kesusahan 

pada ayat ke 134, miskin dan kaya pada ayat ke 181, pengharapan dan ketakutan 

pada ayat ke 83 serta syurga dan neraka pada ayat ke 185. 
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4.5.3 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NisÉ’ 

SËrah ini merupakan sËrah yang keempat terbanyak mempunyai al-ÙibÉq di 

dalamnya. Analisa al-ÙibÉq di dalam sËrah ini mengandungi 26 ayat kesemuanya. 

Jadual 4.5.3 menunjukkan perincian al-ÙibÉq di dalam sËrah al-NisÉ’. Terdapat 8 

bentuk al-ÙibÉq di dalam sËrah ini.  

 

  Bentuk al-ÙibÉq yang paling banyak ialah antara lelaki dan perempuan 

yang  terdapat  dalam  ayat  yang  ke 1, 7,  11, 32, 34, 75, 98, 124, 176 dan 176. 

al-ÙibÉq  yang  kedua terbanyak  dalam  sËrah ini ialah antara langit dan bumi. 

Al-ÙibÉq ini terdapat pada ayat yang ke 126, 131, 131, 132, 170 dan 171. Ayat 

131 muncul dua kali kerana terdapat pengulangan al-ÙibÉq antara langit dan bumi 

dalam satu frasa.  

 

  Al-ÙibÉq antara buruk dan baik adalah ketiga terbanyak yang mempunyai 

empat ayat iaitu ayat yang ke 2, 78, 79 dan 85 manakala antara miskin dan kaya 

adalah keempat terbanyak dengan bilangan ayat sebanyak 2 iaitu ayat yang ke 6 

dan 135. Al-ÙibÉq yang mempunyai satu ayat sahaja ialah antara keamanan dan 

ketakutan pada ayat yang ke 83, keimanan dan kekufuran pada ayat 147, orang 

duduk dan orang berjihad pada ayat ke 95 serta perempuan sopan dan perempuan 

sundal pada ayat ke 25. 

 

  Secara keseluruhannya, dalam sËrah al-NisÉ’, terdapat 8 bentuk al-ÙibÉq 

iaitu  antara buruk dan baik, keamanan dan ketakutan, keimanan dan kekufuran, 

langit dan bumi, lelaki dan perempuan, miskin dan kaya, orang duduk dan orang 



427 

 

berjihad serta  perempuan sopan dan perempuan sundal. SËrah ini juga 

merupakan sËrah yang ketiga mempunyai kuantiti al-ÙibÉq paling banyak. 

 

Jadual 4.5.3 : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NisÉ’ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

2 

2 78 

3 79 

4 85 

5 keamanan dan ketakutan 83 

6 keimanan dan kekufuran 144 

7 

langit dan bumi 

126 

8 131 

9 131 

10 132 

11 170 

12 171 

13 

lelaki dan perempuan 

1 

14 7 

15 11 

16 32 

17 34 

18 75 

19 98 
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Bil Al-ÙibÉq Ayat 

20 124 

21 176 

22 176 

23 

miskin dan kaya 

6 

24 135 

25 orang duduk dan orang berjihad 95 

26 perempuan sopan dan perempuan sundal 25 

 

 4.5.4 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-MÉ’idah 

SËrah ini merupakan sËrah yang kesembilan terbanyak mempunyai al-ÙibÉq di 

mana ia mengandungi 15 ayat kesemuanya. Jadual 4.5.4 menunjukkan perincian 

al-ÙibÉq di dalam sËrah al-MÉ’idah. Terdapat 10 bentuk al-ÙibÉq di dalam sËrah 

ini. Bentuk al-ÙibÉq yang paling banyak ialah antara langit dan bumi iaitu 

sebanyak 5 ayat yang boleh direnungi dalam ayat yang ke 17, 18, 40, 97 dan 120.  

 

  Al-ÙibÉq yang kedua banyak dalam sËrah ini ialah antara pembawa berita 

gembira dan pembawa amaran yang mana kedua-duanya berada dalam satu frasa 

yang diulang sebanyak dua kali iaitu ayat yang ke 19. Al-ÙibÉq antara buruk dan 

baik terdapat dalam ayat ke 100, dosa dan pahala dalam ayat ke 2, dunia dan 

akhirat dalam ayat ke 33, kegelapan dan cahaya dalam ayat ke 16, laut dan darat 

dalam ayat ke 96, lemah lembut dan tegas dalam ayat ke 54, mudarat dan manfaat 

dalam ayat ke 76 serta terikat dan terbuka dalam ayat ke 64. 
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Jadual 4.5.4 : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-MÉ’idah 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 100 

2 dosa dan pahala 2 

3 dunia dan akhirat 33 

4 kegelapan dan cahaya 16 

5 

langit dan bumi 

17 

6 18 

7 40 

8 97 

9 120 

10 laut dan darat 96 

11 lemah lembut dan tegas 54 

12 mudarat dan manfaat 76 

13 

pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

19 

14 19 

15 antara terikat dan terbuka 64 

 

4.5.5 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’An‘Ém 

SËrah yang ketiga terbanyak mempunyai al-ÙibÉq merupakan sËrah al-’An‘Ém. 

Analisa al-ÙibÉq di dalam sËrah ini mengandungi 29 ayat kesemuanya. Jadual 

4.5.5 menunjukkan perincian al-ÙibÉq dalam sËrah al-’An‘Ém. Terdapat 16 

bentuk al-ÙibÉq di dalam sËrah ini. Bentuk al-ÙibÉq yang paling banyak ialah 

antara langit dan bumi yang terdapat dalam ayat yang ke 1, 3, 12, 14, 73, 75, 79 
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dan 101. Al-ÙibÉq yang kedua banyak dalam sËrah ini ialah antara laut dan darat 

serta manusia dan jin dengan masing-masing mempunyai tiga ayat. iaitu Al-ÙibÉq 

antara laut dan darat boleh didapati pada ayat ke 59, 63 dan 97 manakala al-ÙibÉq 

antara manusia dan jin berlaku pada ayat ke 112, 128 dan 130. Selain itu, al-ÙibÉq 

antara siang dan malam hanya mempunyai dua ayat iaitu ayat yang ke 13 dan 60. 

 

  Bentuk al-ÙibÉq yang mempunyai satu ayat sahaja ialah antara buruk dan 

baik pada ayat ke 160, celik dan buta pada ayat ke 50, dunia dan akhirat pada ayat 

ke 32, hidup dan mati pada ayat ke 162, lelaki dan perempuan pada ayat ke 143, 

menjalar dan tidak menjalar pada ayat ke 141, mudarat dan manfaat pada ayat ke 

17, pembawa berita gembira dan pembawa amaran pada ayat ke 48, sama dan 

tidak sama pada ayat ke 141, sulit dan terang-terangan pada ayat ke 3 serta tempat 

tetap dan tempat sementara pada ayat ke 98.  

 

  Dalam ayat yang ke 141, ke 1 dan ke 3 terdapat dua bentuk al-ÙibÉq 

dalam satu frasa.  Dalam ayat yang ke 141, bentuk al-ÙibÉqnya ialah antara 

menjalar dan tidak menjalar serta sama dan tidak sama Manakala dalam ayat ke 1 

pula, kita boleh menyelami bentuk al-ÙibÉq antara kegelapan dan cahaya serta 

langit dan bumi. Selain itu, dalam ayat yang ke 3, bentuk al-ÙibÉq yang dapat 

difahami ialah antara langit dan bumi serta sulit dan terang-terangan. 
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Jadual 4.5.5: Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’An‘Ém  

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 160 

2 celik dan buta 50 

3 dunia dan akhirat 32 

4 hidup dan mati 162 

5 

kegelapan dan cahaya 

1 

6 122 

7 

langit dan bumi 

1 

8 3 

9 12 

10 14 

11 73 

12 75 

13 79 

14 101 

15 

laut dan darat 

59 

16 63 

17 97 

18 lelaki dan perempuan 143 

19 

manusia dan jin 

112 

20 128 

21 130 

22 menjalar dan tidak menjalar 141 
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Bil Al-ÙibÉq Ayat 

23 mudarat dan manfaat 17 

24 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

48 

25 sama dan tidak sama 141 

26 

siang dan malam 

13 

27 60 

28 sulit dan terang-terangan 3 

29 tempat tetap dan tempat sementara 98 

 

4.5.6 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-’A‘rÉf 

SËrah ini merupakan sËrah yang ke 7 dalam al-Qur’Én. Jadual 4.5.6  

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq   di dalam   sËrah   al-’A‘rÉf. 

Al-ÙibÉq antara langit dan bumi merupakan bentuk al-ÙibÉq yang paling banyak 

dalam sËrah ini iaitu sebanyak empat ayat iaitu ayat yang ke 54, 158, 185 dan 

187.   

 

  Al-ÙibÉq antara buruk dan baik dapat direnungi  dalam ayat yang ke 95, 

131 dan 168. Manakala al-ÙibÉq yang mempunyai dua ayat ialah antara manusia 

dan jin yang boleh didapati pada ayat yang ke 38 dan 179 serta petunjuk dan 

kesesatan yang dapat diselami  dalam ayat yang ke 30 dan 186. 
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Jadual 4.5.6 : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’A‘rÉf 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

95 

2 131 

3 168 

4 kesenangan dan kesusahan 95 

5 

langit dan bumi 

54 

6 158 

7 185 

8 187 

9 lelaki dan perempuan 81 

10 

manusia dan jin 

38 

11 179 

12 matahari dan bulan 54 

13 mudarat dan manfaat 188 

14 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

188 

15 pengharapan dan ketakutan 56 

16 

petunjuk- kesesatan 

30 

17 186 

18 siang dan malam 54 

19 timur dan barat 137 

 

  Bentuk al-ÙibÉq yang mempunyai satu ayat sahaja ialah antara 

kesenangan dan kesusahan pada ayat yang ke 95, lelaki dan perempuan pada ayat 
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ke 81, matahari dan bulan pada ayat ke 54, mudarat dan manfaat pada ayat ke 

188, pembawa berita gembira dan pembawa amaran pada ayat ke 188, 

pengharapan dan ketakutan pada ayat ke 56, siang dan malam pada ayat ke 54 

serta timur dan barat pada ayat yang ke 137. 

 

  Ayat ke 54, 95 dan 188 mempunyai dua bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa. 

Ayat ke 54 mempunyai bentuk al-ÙibÉq antara siang dan malam dan antara langit 

dan bumi. Ayat ke 95 mempunyai bentuk al-ÙibÉq antara kesenangan dan 

kesusahan dan antara buruk dan baik manakala ayat  188 pula bentuk al-ÙibÉq 

nya ialah antara mudarat dan manfaat dan antara pembawa berita gembira dan 

pembawa amaran. 

 

4.5.7 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al- 'Anfal 

Jadual  4.5.7  menunjukkan  ayat  yang   mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah 

al- 'AnfÉl. Ia  merupakan sËrah yang ke 8 dalam al-Qur’Én. Dalam sËrah yang 

diturunkan di Madinah ini hanya terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq sahaja. Al-ÙibÉq 

antara buruk dan baik terdapat dalam ayat 37, dunia dan akhirat dalam ayat yang 

ke 67 serta kebenaran dan kebatilan berada di ayat yang ke 8.  
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Jadual 4.5.7:  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al- ’AnfÉl 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 37 

2 dunia dan akhirat 67 

3 kebenaran dan kebatilan 8 

 

4.5.8 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al- Tawbah 

SËrah yang ke 9 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Madinah dan mempunyai 

enam bentuk al-ÙibÉq sahaja. Al-ÙibÉq antara langit dan bumi mempunyai dua 

ayat iaitu ayat yang ke 36 dan 116 manakala bentuk al-ÙibÉq yang lain hanya 

mempunyai satu ayat sahaja. Al-ÙibÉq antara kecil dan besar berada pada ayat 

yang ke 121, ringan dan berat pada ayat yang ke 41, sukarela dan terpaksa pada 

ayat yang ke 53  serta tinggi dan rendah dalam ayat ke 40.  Jadual 4.5.8 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq dalam sËrah al-Tawbah. 

Jadual 4.5.8  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al- Tawbah  

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 50 

2 kecil dan besar 121 

3 

langit dan bumi 

36 

4 116 

5 ringan dan berat 41 

6 sukarela dan terpaksa 53 

7 tinggi dan rendah 40 
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4.5.9 Al-ÙibÉq Dalam  SËrah YËnus 

SËrah yang diturunkan di Mekah ini merupakan sËrah ke 10 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat sepuluh bentuk al-ÙibÉq iaitu  antara buruk dan baik, 

halal dan haram, kebenaran dan kebatilan, kecil dan besar, kesenangan dan 

kesusahan, langit dan bumi, laut dan darat, matahari dan bulan, mudarat dan 

manfaat serta siang dan malam. Terdapat 20 ayat yang mengandungi al-ÙibÉq 

dalam sËrah ini. 

 

  Jadual 4.5.9 menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

sËrah YËnus. Bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi merupakan yang terbanyak 

di mana ia berlaku pada 8 ayat iaitu ayat yang ke 3, 6, 18, 55, 61, 66, 68 dan 101. 

Manakala al-ÙibÉq antara siang dan malam pula mempunyai tiga ayat iaitu ayat 

yang ke 6, 24 dan 67.  Sementara bentuk al-ÙibÉq yang lain hanya mempunyai 

satu ayat iaitu  halal dan haram pada ayat ke 59, kebenaran dan kebatilan pada 

ayat ke 32, kecil dan besar pada ayat ke 61, kesenangan dan kesusahan pada ayat 

ke 21, laut dan darat pada ayat ke 22 , matahari dan bulan pada ayat ke  5 serta 

mudarat dan manfaat pada ayat ke 49.  

 

  Seterusnya kita dapat melihat ayat yang ke 61 dan 6 mempunyai dua 

bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa. Ayat ke 61 mempunyai al-ÙibÉq antara kecil 

dan besar serta langit dan bumi manakala ayat ke 6 mempunyai al-ÙibÉq antara 

langit dan bumi serta siang dan malam. 
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Jadual 4.5.9  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah YËnus 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

11 

2 107 

3 halal dan haram 59 

4 kebenaran dan kebatilan 32 

5 kecil dan besar 61 

6 kesenangan dan kesusahan 21 

7 

langit dan bumi 

3 

8 6 

9 18 

10 55 

11 61 

12 66 

13 68 

14 101 

15 laut dan darat 22 

16 matahari dan bulan 5 

17 mudarat dan manfaat 49 

18 

siang dan malam 

6 

19 24 

20 67 
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4.5.10     Al-ÙibÉq Dalam  SËrah HËd 

SËrah  yang  diturunkan  di Mekah   ini  merupakan  sËrah  yang  ke 11   dalam 

al-Qur’Én dan mempunyai sebelas bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.10   menunjukkan  

11 ayat yang mengandungi al-ÙibÉq dalam sËrah ini. Bentuk al-ÙibÉq antara 

langit dan bumi mengandungi ayat yang paling banyak iaitu ayat yang ke 7, 107, 

108 dan 123.  Manakala al-ÙibÉq antara atas dan bawah  berada pada ayat yang 

ke 82, bahagia dan celaka pada ayat yang ke 105, buruk dan baik pada ayat yang 

ke 117, kesenangan dan kesusahan pada ayat yang ke 10, manusia dan jin pada 

ayat yang ke 119, pembawa berita gembira dan pembawa amaran pada ayat yang 

ke 2 serta  tempat tetap dan tempat sementara pada ayat yang ke 6  dan masing-

masing mempunyai satu ayat sahaja. 

Jadual 4.5.10  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah HËd 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 atas dan bawah 82 

2 bahagia dan celaka 105 

3 buruk dan baik 117 

4 kesenangan dan kesusahan 10 

5 

langit dan bumi 

7 

6 107 

7 108 

8 123 

9 manusia dan jin 119 

10 pembawa berita gembira  

dan pembawa amaran 

2 

11 tempat tetap dan tempat sementara 6 
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4.5.11   Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Yusof 

SËrah yang ke 12 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Mekah dan mempunyai dua 

bentuk al-ÙibÉq sahaja. Jadual 4.5.11  menunjukkan tiga ayat yang mengandungi 

al-ÙibÉq dalam sËrah ini. Bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi dapat direnungi 

pada ayat ke 101 dan ke 105. Manakala al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat 

mempunyai satu ayat sahaja iaitu ayat yang ke 101. Dalam masa yang sama, kita 

mendapati ayat yang ke 101 mengandungi dua bentuk al-ÙibÉq iaitu antara dunia 

dan akhirat serta langit dan bumi dalam satu frasa. 

 

Jadual 4.5.11 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah YËsuf 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 dunia dan akhirat 101 

2 

langit dan bumi 

101 

3 105 

 

4.5.12    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Ra‘d 

SËrah yang  diturunkan di Madinah   ini   merupakan   sËrah  yang ke 13 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga belas bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.12  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-Ra‘d. Terdapat  

tiga bentuk al-ÙibÉq iaitu antara buruk dan baik, langit dan bumi serta siang dan 

malam yang mengandungi dua ayat dalam sËrah ini. Bentuk al-ÙibÉq antara 

buruk dan baik berlaku pada ayat yang ke 6 dan 22, langit dan bumi pada ayat 

yang ke 15 dan 16 serta  siang dan malam pada ayat yang ke 3 dan 10. Sementara 

bentuk al-ÙibÉq antara berumpun dan tidak berumpun berada dalam ayat ke 4, 
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celik dan buta dalam ayat ke 16, kebenaran dan kebatilan 17, kegelapan dan 

cahaya dalam ayat ke 16, matahari dan bulan dalam ayat ke 2, mudarat dan 

manfaat dalam ayat ke 16,  pagi dan petang dalam ayat ke 15,  pengharapan dan 

ketakutan dalam ayat ke 12, sukarela dan terpaksa dalam ayat ke 15 serta sulit dan 

terang-terangan dalam ayat ke 22 dan masing-masing mempunyai satu ayat 

sahaja. 

 

  Ayat ke 22 dan 15 mengandungi dua bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa.  

Al-ÙibÉq antara buruk dan baik serta sulit dan terang-terangan terdapat dalam 

satu frasa iaitu ayat yang ke 22 manakala  al-ÙibÉq antara pagi dan petang serta 

sukarela dan terpaksa terdapat dalam satu frasa iaitu ayat yang ke 15. Ayat yang 

ke 16 mempunyai tiga bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu antara celik dan 

buta, langit dan bumi serta mudarat dan manfaat. 

 

Jadual 4.5.12  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Ra‘d 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 berumpun dan tidak berumpun 4 

2  

buruk dan baik 

6 

3 22 

4 celik dan buta 16 

5 kebenaran dan kebatilan 17 

6 kegelapan dan cahaya 16 

7 

langit dan bumi 

15 

8 16 
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Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

9 matahari dan bulan 2 

10 mudarat dan manfaat 16 

11 pagi dan petang 15 

12 pengharapan dan ketakutan 12 

13 

siang dan malam 

3 

14 10 

15 sukarela dan terpaksa 15 

16 sulit dan terang-terangan 22 

 

 4.5.13  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah ’IbrÉhÊm 

SËrah  yang  diturunkan di Mekah   ini   merupakan   sËrah   yang  ke 14 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga belas bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.13  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam sËrah ’IbrÉhÊm. Terdapat  

tujuh bentuk al-ÙibÉq dan langit bumi mempunyai ayat yang terbanyak yang 

terdapat dalam ayat yang ke 2, 10, 19, 32 dan 48.  Al-ÙibÉq antara kegelapan dan 

cahaya mempunyai dua ayat iaitu ayat yang ke 1 dan 5. Bentuk al-ÙibÉq antara 

hidup dan mati boleh didapati dalam ayat ke 17, keimanan dan kekufuran dalam 

ayat yang ke 28 dan matahari dan bulan dalam ayat yang ke 33, siang dan malam 

dalam ayat yang ke 33 serta sulit dan terang-terangan dalam ayat yang ke 31 dan 

masing-masing mengandungi satu ayat sahaja. 
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Jadual 4.5.13  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah ’IbrÉhÊm 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 hidup dan mati 17 

2 

kegelapan dan cahaya 

1 

3 5 

4 keimanan dan kekufuran 28 

5 

langit dan bumi 

2 

6 10 

7 19 

8 32 

9 48 

10 matahari dan bulan 33 

11 siang dan malam 33 

12 sulit dan terang-terangan 31 

 

4.5.14  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×ijr 

SËrah  yang   diturunkan di Mekah   ini   merupakan   sËrah   yang  ke 15  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga belas bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.14  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-×ijr. Terdapat  

tiga bentuk al-ÙibÉq dengan masing-masing mengandungi satu ayat sahaja iaitu 

antara atas dan bawah dalam ayat ke 74, langit dan bumi dalam ayat ke 85 serta 

orang bersegera dan orang melambatkan dalam ayat ke 24. 
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Jadual 4.5.14  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×ijr  

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 atas dan bawah 74 

2 langit dan bumi 85 

3 orang bersegera dan orang melambatkan 24 

 

4.5.15    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NaÍl 

SËrah ini  diturunkan di Mekah dan   ia   merupakan   sËrah   yang ke 16 dalam 

al-Qur’Én. Dalam  sËrah  ini  terdapat  tiga belas  bentuk   al-ÙibÉq dalam sËrah 

al-NaÍl. Jadual 4.5.15  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

sËrah al-×ijr. Terdapat  sembilan bentuk al-ÙibÉq dalam sËrah ini yang 

mengandungi  tiga belas ayat.   

 

  Terdapat juga lima ayat dalam bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi 

iaitu ayat yang ke 3, 49, 52, 73 dan 77. Lapan bentuk al-ÙibÉq yang hanya 

mengandungi satu ayat ialah antara dunia dan akhirat pada ayat ke 122, halal dan 

haram pada ayat ke 116, hidup dan mati pada ayat ke 21, lelaki dan perempuan 

pada ayat ke 97, mudarat dan manfaat pada ayat ke 53, petunjuk dan kesesatan 

pada ayat ke 36, siang dan malam pada ayat ke 12 serta sulit dan terang-terangan 

pada ayat ke75. 
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Jadual 4.5.15  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NaÍl 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 dunia dan akhirat 122 

2 halal dan haram 116 

3 hidup dan mati 21 

4 

langit dan bumi 

3 

5 49 

6 52 

7 73 

8 77 

9 lelaki dan perempuan 97 

10 mudarat dan manfaat 53 

11 petunjuk- kesesatan 36 

12 siang dan malam 12 

13 sulit dan terang-terangan 75 

 

4.5.16    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’IsrÉ’ 

SËrah yang ke 17 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Mekah dan mempunyai tiga 

belas  bentuk  al-ÙibÉq. Jadual 4.5.16   menunjukkan  ayat   yang mengandungi 

al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-’IsrÉ’. Terdapat  sembilan bentuk al-ÙibÉq dalam 

sËrah ini.  Terdapat empat ayat dalam al-ÙibÉq bentuk antara langit dan bumi 

iaitu ayat yang ke 44, 55, 99 dan 102. Manakala al-ÙibÉq antara laut dan darat 

mempunyai dua ayat iaitu ayat yang ke 67 dan 70. 
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  Terdapat tujuh bentuk al-ÙibÉq dengan masing-masing mengandungi satu 

ayat sahaja iaitu al-ÙibÉq antara anak lelaki dan anak perempuan dalam ayat yang 

ke 40, buruk dan baik dalam ayat yang ke 11, hidup dan mati dalam ayat yang ke 

75, kebenaran dan kebatilan dalam ayat yang ke 81, manusia dan jin dalam ayat 

yang ke 88, pembawa berita gembira dan pembawa amaran dalam ayat yang ke 

105 serta siang dan malam dalam ayat yang ke 12. 

 

Jadual 4.5.16  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’IsrÉ’ 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 anak lelaki dan anak perempuan 40 

2 buruk dan baik 11 

3 hidup dan mati 75 

4 kebenaran dan kebatilan 81 

5 

langit dan bumi 

44 

6 55 

7 99 

8 102 

9 

laut dan darat 

67 

10 70 

11 manusia dan jin 88 

12 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

105 

13 siang dan malam 12 
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 4.5.17  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Kahf 

SËrah ini   diturunkan di Mekah  dan  ia  merupakan  sËrah   yang   ke 18   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat enam  bentuk al-ÙibÉq dalam sËrah  al-Kahf. 

Jadual 4.5.17  menunjukkan tiga ayat al-ÙibÉq dalam bentuk antara langit dan 

bumi iaitu ayat yang ke 14, 26 dan 51.  

 

Jadual 4.5.17  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Kahf 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 bangkit dan tidur 18 

2 kebenaran dan kebatilan 56 

3 kecil dan besar 49 

4 

langit dan bumi 

14 

5 26 

6 51 

7 pagi dan petang 28 

8 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

56 

 

  Selain itu, kita dapat melihat lima bentuk al-ÙibÉq dengan masing-masing 

mengandungi satu ayat iaitu antara bangkit dan tidur dalam ayat yang ke 18, 

kebenaran dan kebatilan dalam ayat yang ke 56, pagi dan petang dalam ayat yang 

ke 28 serta pembawa berita gembira dan pembawa amaran dalam ayat yang ke 

56. Dalam ayat yang ke 56, terdapat dua bentuk al-ÙibÉq di dalamnya iaitu antara 

kebenaran dan kebatilan serta pembawa berita gembira dan pembawa amaran 

yang berada dalam satu frasa. 
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4.5.18    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Maryam 

SËrah yang ke 19  ini   diturunkan di Mekah   dan   mengandungi   tiga   bentuk 

al-ÙibÉq. Jadual 4.5.18  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

Maryam. Terdapat tiga ayat dalam bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi iaitu 

ayat yang ke 65, 90 dan 93.  Terdapat dua  bentuk al-ÙibÉq dalam ayat yang ke 62 

dengan masing-masing mengandungi satu ayat sahaja iaitu antara pagi dan petang 

serta sia-sia dan baik-baik.  

 

Jadual 4.5.18  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Maryam 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

65 

2 90 

3 93 

4 pagi dan petang 

62 
5 sia-sia dan baik-baik 

 

4.5.19   Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Ùaha 

SËrah ini  diturunkan  di Mekah  dan  ia  merupakan   sËrah   yang   ke 20   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.19  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam sËrah Ùaha. Terdapat 

enam ayat yang mempunyai al-ÙibÉq iaitu antara langit dan bumi mempunyai dua 

ayat iaitu ayat yang ke 4 dan ke 6.   Terdapat lima  bentuk al-ÙibÉq dengan 

masing-masing hanya mengandungi satu ayat sahaja iaitu antara celik dan buta 

dalam ayat yang ke 125,  mudarat dan manfaat dalam ayat yang ke 89, siang dan 
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malam dalam ayat yang ke 130, tempat tinggi dan tempat rendah dalam ayat yang 

ke  107 serta terbit dan terbenam dalam ayat yang ke 130. Dalam ayat yang ke 

130, kita dapat melihat dua bentuk al-ÙibÉq iaitu antara siang dan malam serta 

terbit dan terbenam yang berada dalam satu frasa. 

 

Jadual 4.5.19  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Ùaha 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

4 

2 6 

3 mudarat dan manfaat 89 

4 tempat tinggi dan tempat rendah 107 

5 celik dan buta 125 

6 siang dan malam 130 

7 terbit dan terbenam 130 

 

4.5.20    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’AnbiyÉ’ 

SËrah yang ke 21 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Mekah dan mempunyai tujuh  

bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.20   menunjukkan  dua belas ayat yang mempunyai 

al-ÙibÉq. Al-ÙibÉq antara langit dan bumi  mempunyai tiga ayat yang dapat 

direnungi dalam ayat ke  19, 30 dan 56. Begitu juga  Al-ÙibÉq antara siang dan 

malam yang mempunyai tiga ayat yang boleh diselami dalam ayat yang ke 20, 33 

dan 42.  Manakala al-ÙibÉq antara kebenaran dan kebatilan pula mempunyai dua 

ayat iaitu ayat yang ke 18 dan ayat ke 54-55.  Di sini juga, kita mendapati empat 

bentuk al-ÙibÉq mengandungi satu ayat sahaja iaitu antara jauh dan dekat dalam 
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ayat yang ke 109,  matahari dan bulan dalam ayat yang ke 33, mudarat dan 

manfaat dalam ayat yang ke 84 serta pengharapan dan ketakutan dalam ayat yang 

ke 90.  Selain itu, kita mendapati bentuk al-ÙibÉq antara kebenaran dan kebatilan 

yang dinyatakan dalam dua frasa iaitu ayat yang ke 54-55.  Sementara itu, ayat ke 

33 pula mempunyai dua bentuk al-ÙibÉq iaitu antara matahari dan bulan serta 

siang dan malam yang dimuatkan dalam satu frasa. 

 

Jadual 4.5.20  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’AnbiyÉ’ 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 jauh dan dekat 109 

2  

kebenaran dan kebatilan 

18 

3 54-55 

4 

langit dan bumi 

19 

5 30 

6 56 

7 matahari dan bulan 33 

8 mudarat dan manfaat 84 

9 pengharapan dan ketakutan 90 

10 

siang dan malam 

20 

11 33 

12 42 
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4.5.21   Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×ajj 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah dan   ia   merupakan  sËrah yang ke 22 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sembilan  bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.21  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-×ajj. Terdapat dua 

belas ayat yang mempunyai al-ÙibÉq. Al-ÙibÉq antara langit dan bumi  

mempunyai tiga ayat dimana ayat iaitu ayat yang ke  18, 25 dan 13. Al-ÙibÉq 

antara dunia dan akhirat pula mempunyai dua ayat iaitu ayat yang ke 11 dan 15.  

 

  Terdapat tujuh bentuk al-ÙibÉq dengan masing-masing mengandungi satu 

ayat sahaja iaitu antara buruk dan baik dalam ayat yang ke 11, kebenaran dan 

kebatilan dalam ayat yang ke 62, mabuk dan tidak mabuk dalam ayat yang ke 2, 

matahari dan bulan dalam ayat yang ke 18, menetap dan berziarah dalam ayat 

yang ke 25, mudarat dan manfaat dalam ayat yang ke 13 dan sempuna dan tidak 

sempurna dalam ayat yang ke 5. Manakala ayat ke 11 dan 18 pula mempunyai 

dua al-ÙibÉq dalam satu frasa.  

 

Jadual 4.5.21 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×ajj 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 11 

2 

dunia dan akhirat 

11 

3 15 

4 kebenaran dan kebatilan 62 

5 langit dan bumi 18 
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Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

6 64 

7 70 

8 mabuk dan tidak mabuk 2 

9 matahari dan bulan 18 

10 menetap dan berziarah 25 

11 mudarat dan manfaat 13 

12 sempurna-tidak sempurna 5 

 

4.5.22    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Mu’minËn 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah   dan   ia   merupakan   sËrah yang ke 23 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sembilan  bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.22  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Mu’minËn. Terdapat 

empat ayat yang mempunyai al-ÙibÉq yang berbeza. Empat  bentuk al-ÙibÉq 

dengan masing-masing hanya mengandungi satu ayat ialah antara ghaib dan nyata 

dalam ayat yang ke 92, langit dan bumi dalam ayat yang ke 71, pengajaran dan 

berpaling daripada pengajaran dalam ayat yang ke 71 serta siang dan malam 

dalam ayat yang ke 80. Dalam masa yang sama, kita dapat merenungi bahawa 

ayat ke 71 mempunyai dua al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu antara langit dan bumi 

serta pengajaran dan berpaling daripada pengajaran. 
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Jadual 4.5.22 : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Mu’minËn 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 ghaib dan nyata 92 

2 langit dan bumi 71 

3 pengajaran dan berpaling daripada 

pengajaran 

71 

4 siang dan malam 80 

 

 4.5.23    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NËr 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah   dan   ia   merupakan sËrah  yang  ke 24 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tujuh bentuk al-ÙibÉq. Jadual 4.5.23  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-NËr. Terdapat tujuh 

bentuk al-ÙibÉq dalam sËrah ini dalam dua belas ayat.  Empat ayat yang 

mempunyai al-ÙibÉq antara langit dan bumi iaitu ayat yang ke 35, 41, 42 dan 64.  

 

  Dua  bentuk al-ÙibÉq dengan masing-masing mengandungi dua ayat iaitu 

antara buruk dan baik dalam ayat yang ke 11 dan 26  serta dunia dan akhirat yang 

berada pada ayat yang ke 19 dan 23. Sementara itu, al-ÙibÉq antara pagi dan 

petang berlaku pada ayat ke 36, rumah kamu dan bukan rumah kamu terdapat 

dalam ayat ke 27, siang dan malam boleh diperolehi dalam ayat ke 44 dan timur 

dan barat dapat diselami dalam ayat ke 35 dengan masing-masing mengandungi 

satu ayat sahaja. Di samping itu, ayat yang ke 35 dalam sËrah ini mempunyai dua 

bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu antara langit dan bumi serta timur dan 

barat. 
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Jadual 4.5.23  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NËr 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

11 

2 26 

3 

dunia dan akhirat 

19 

4 23 

5 

langit dan bumi 

35 

6 41 

7 42 

8 64 

9 pagi dan petang 36 

10 rumah kamu dan bukan rumah kamu 27 

11 siang dan malam 44 

12 timur dan barat 35 

 

 

4.5.24  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-FurqÉn 

SËrah ini   diturunkan di Mekah dan   ia   merupakan   sËrah  yang ke 25 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sembilan  bentuk al-ÙibÉq dalam dua belas 

ayat.  Jadual 4.5.24   menunjukkan  ayat  yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

al-FurqÉn. Tiga ayat yang mempunyai al-ÙibÉq antara langit dan bumi iaitu ayat 

yang ke 2, 6 dan 59.  Antara siang dan malam mempunyai dua ayat iaitu ayat ke 

47 dan 62. Terdapat tujuh al-ÙibÉq yang hanya mempunyai satu ayat iaitu antara 

buruk dan baik dalam ayat ke 70, hidup dan mati dalam ayat ke 3, menjauhkan 
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azab dan beroleh pertolongan dalam ayat ke 19, mudarat dan manfaat dalam ayat 

ke 3, pagi dan petang dalam ayat ke 5, pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran dalam ayat ke 56 serta satu dan banyak dalam ayat ke 14.  Manakala ayat 

yang ke 3 dalam sËrah ini mempunyai dua bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu 

antara hidup dan mati serta mudarat dan manfaat. 

 

Jadual 4.5.24  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-FurqÉn 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 70 

2 hidup dan mati 3 

3 

langit dan bumi 

2 

4 6 

5 59 

6 menjauhkan azab dan beroleh pertolongan 19 

7 mudarat dan manfaat 3 

8 pagi dan petang 5 

9 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

56 

10 satu dan banyak 14 

11 

siang dan malam 

47 

12 62 
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 4.5.25    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Shu‘arÉ’ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 26 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua  bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.25  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam sËrah al-Shu‘arÉ’. 

Bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi dalam ayat ke 24 serta timur dan barat 

dalam ayat ke 28 masing-masing dinyatakan dalam satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.5.25  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Shu‘arÉ’ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 24 

2 timur dan barat 28 

 

4.5.26    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Naml 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah dan   ia   merupakan   sËrah yang ke 27 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat lapan bentuk al-ÙibÉq dalam empat belas 

ayat.  Jadual 4.5.26   menunjukkan  ayat  yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

al-Naml. Bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi mempunyai ayat paling banyak 

dalam sËrah ini iaitu ayat yang ke 25, 60, 64, 65 dan 87 sebanyak lima ayat. 

Antara buruk dan baik mempunyai bilangan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq 

yang kedua terbanyak iaitu dalam ayat yang ke 11, 46 dan 89-90.  

 

  Enam bentuk al-ÙibÉq yang masing-masing mempunyai satu ayat sahaja 

ialah antara laut dan darat  dalam ayat ke 63, lelaki dan perempuan dalam ayat ke 
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55, manusia dan jin dalam ayat ke 17, mulia dan hina dalam ayat 34, petunjuk dan 

kesesatan dalam ayat ke 81 serta siang dan malam dalam ayat 86. 

 

Jadual 4.5.26  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Naml 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

11 

2 46 

3 89-90 

4 

langit dan bumi 

25 

5 60 

6 64 

7 65 

8 87 

9 laut dan darat 63 

10 lelaki dan perempuan 55 

11 manusia dan jin 17 

12 mulia dan hina 34 

13 petunjuk- kesesatan 81 

14 siang dan malam 86 

 

4.5.27    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-QaÎaÎ 

SËrah  ini   diturunkan di Mekah dan ia merupakan  sËrah  yang   ke 28   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat lima  bentuk al-ÙibÉq dalam sembilan ayat. 

Jadual 4.5.27  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-QaÎaÎ. 
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Bentuk al-ÙibÉq antara siang dan malam mempunyai ayat paling banyak dalam 

sËrah  ini  iaitu  ayat  yang  ke 71, 72 dan 73 sebanyak tiga ayat. Sementara itu,  

al-ÙibÉq antara buruk dan baik serta  petunjuk dan kesesatan  masing-masing 

mempunyai dua ayat. Al-ÙibÉq antara buruk dan baik boleh diselami dalam ayat 

yang ke 54 dan  84 manakala petunjuk dan kesesatan pula berada dalam ayat ke 

50 dan 85. Dua bentuk al-ÙibÉq yang masing-masing mempunyai satu ayat ialah 

antara dunia dan akhirat dalam ayat ke 70 serta puak sendiri dan puak musuh 

dalam ayat ke 15. 

 

Jadual 4.5.27  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-QaÎaÎ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

buruk dan baik 

54 

2 84 

3 dunia dan akhirat 70 

4 

petunjuk- kesesatan 

50 

5 85 

6 puak sendiri dan puak musuh 15 

7 

siang dan malam 

71 

8 72 

9 73 

 

4.5.28    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-‘AnkabËt 

SËrah ini diturunkan di Mekah   dan   ia merupakan sËrah   yang  ke 29   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat dua  bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. 
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Jadual 4.5.28   menunjukkan   ayat   yang   mengandungi   al-ÙibÉq    di dalam  

sËrah al-‘AnkabËt. Bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi mempunyai ayat 

paling banyak dalam sËrah ini iaitu ayat yang ke 44, 52 dan 61 sebanyak tiga 

ayat.  Manakala al-ÙibÉq antara matahari dan bulan hanya mempunyai satu ayat 

iaitu ayat yang ke 61.  Selain itu, kita mendapati ayat yang ke 61 mempunyai dua 

bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu antara langit dan bumi serta matahari dan 

bulan. 

 

Jadual 4.5.28  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-‘AnkabËt 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

44 

2 52 

3 61 

4 matahari dan bulan 61 

 

 4.5.29    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-RËm 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah   dan   ia   merupakan sËrah yang ke 30 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sembilan  bentuk al-ÙibÉq dalam tiga belas 

ayat.   Jadual 4.5.29   menunjukkan  ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

al-RËm. Bentuk al-ÙibÉq antara langit dan bumi mempunyai ayat paling banyak 

dalam sËrah ini iaitu ayat yang ke 8, 18, 22, 26 dan 27 sebanyak lima ayat. 

Bentuk al-ÙibÉq yang lain yang terdapat dalam sËrah ini  di mana masing-masing 

mempunyai satu ayat ialah antara buruk dan baik dalam ayat ke 36, celik dan buta 

dalam ayat ke 53, dunia dan akhirat dalam ayat ke 7, hidup dan mati dalam ayat 

ke 50,  laut dan darat dalam ayat ke 41, mudarat dan manfaat dalam ayat ke 33, 
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pengharapan dan ketakutan dalam ayat ke 24 serta siang dan malam dalam ayat 

ke 23. 

Jadual 4.5.29  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-RËm 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 36 

2 celik dan buta 53 

3 dunia dan akhirat 7 

4 hidup dan mati 50 

5 

langit dan bumi 

8 

6 18 

7 22 

8 26 

9 27 

10 laut dan darat 41 

11 mudarat dan manfaat 33 

12 pengharapan dan ketakutan 24 

13 siang dan malam 23 

 

4.5.30    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-LuqmÉn 

SËrah yang ke 31 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Mekah dan mempunyai lima  

bentuk al-ÙibÉq dalam sembilan ayat. Jadual 4.5.30  menunjukkan ayat yang 

mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-LuqmÉn. Bentuk al-ÙibÉq antara langit 

dan bumi mempunyai ayat paling banyak dalam sËrah ini iaitu ayat ke 10, 16, 20, 

25 dan 26 sebanyak lima ayat. Bentuk al-ÙibÉq yang lain yang terdapat dalam 
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sËrah ini masing-masing mempunyai satu ayat iaitu antara anak dan bapa dalam 

ayat ke 33, kebenaran dan kebatilan dalam ayat ke 30, matahari dan bulan dalam 

ayat ke 29 serta zahir dan batin dalam ayat ke 20. Di samping itu, kita dapat 

memahami bahawa ayat ke 20 mempunyai dua bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa 

iaitu antara langit dan bumi serta zahir dan batin. 

 

Jadual 4.5.30  : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-LuqmÉn 

Bil. al-ÙibÉq Ayat 

1 anak dan bapa 33 

2 kebenaran dan kebatilan 30 

3 

langit dan bumi 

10 

4 16 

5 20 

6 25 

7 26 

8 matahari dan bulan 29 

9 zahir dan batin 20 

 

4.5.31    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Sajadah 

SËrah  ini  diturunkan  di Mekah  dan  ia  merupakan  sËrah  yang  ke 32 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat enam  bentuk al-ÙibÉq dalam enam ayat. 

Jadual   4.5.31  menunjukkan   ayat  yang   mengandungi   al-ÙibÉq    di dalam  

al-Sajadah. Keenam-enam bentuk al-ÙibÉq dalam sËrah ini masing-masing dalam 

satu ayat sahaja. Bentuk al-ÙibÉq antara ghaib dan nyata boleh diperhatikan 
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dalam ayat yang ke 6, kecil dan besar dalam ayat ke 21, langit dan bumi dalam 

ayat ke 4, manusia dan jin dalam ayat ke 13, mukmin dan fasik dalam ayat ke 18 

dan pengharapan dan ketakutan dalam ayat ke 16. 

 

Jadual 4.5.31  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Sajadah 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 ghaib dan nyata 6 

2 kecil dan besar 21 

3 langit dan bumi 4 

4 manusia dan jin 13 

5 mukmin dan fasik 18 

6 pengharapan dan ketakutan 16 

  

4.5.32    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-AÍzÉb   

SËrah   ini   diturunkan   di Madinah dan ia merupakan sËrah yang ke 33 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat enam  bentuk al-ÙibÉq dalam enam ayat. 

Jadual 4.5.32  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-AÍzÉb. 

Keenam-enam bentuk al-ÙibÉq dalam sËrah ini masing-masing dalam satu ayat 

sahaja. Bentuk al-ÙibÉq antara buruk dan baik terdapat dalam ayat yang ke 17, 

dunia dan akhirat dalam ayat ke 57, kegelapan dan cahaya dalam ayat ke 43, 

langit dan bumi dalam ayat ke 72, pembawa berita gembira dan pembawa amaran 

dalam ayat ke 45 dan perlindungan dan tidak perlindungan dalam ayat ke 13. 
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Jadual 4.5.32  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-AÍzÉb   

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 17 

2 dunia dan akhirat 57 

3 kegelapan dan cahaya 43 

4 langit dan bumi 72 

5 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

45 

6 perlindungan dan tidak perlindungan 13 

 

4.5.33    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Saba’ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan   ia   merupakan   sËrah   yang  ke 34 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sembilan  bentuk al-ÙibÉq dalam tiga belas 

ayat.  Jadual 4.5.33   menunjukkan   ayat yang mengandungi  al-ÙibÉq di dalam  

al-Saba’. al-ÙibÉq antara langit dan bumi merupakan yang terbanyak dalam ayat 

yang ke 1, 3, 9, 22 dan 24 sebanyak lima ayat. Lapan bentuk al-ÙibÉq yang 

mempunyai satu ayat iaitu antara kebenaran dan kebatilan dalam ayat ke 43, 

mudarat dan manfaat dalam ayat ke  42, pagi dan petang dalam ayat ke  12, 

pembawa berita gembira dan pembawa amaran dalam ayat ke   28,  petunjuk dan  

kesesatan dalam ayat ke   24, siang dan malam dalam ayat ke  18 serta upah dan 

tiada upah dalam ayat ke  47.  

 

  Dalam sËrah ini kita mendapati ayat yang ke 3 dan ke 24 mempunyai dua 

bentuk al-ÙibÉq dalam satu frasa. Dalam ayat ke 3 kita dapat menyelami bentuk 

al-ÙibÉq antara kecil dan besar serta langit dan bumi. Manakala dalam ayat ke 24 
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pula, bentuk al-ÙibÉqnya ialah antara langit dan bumi serta petunjuk dan 

kesesatan. 

 

Jadual 4.5.33  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Saba’ 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 kebenaran dan kebatilan 43 

2 kecil dan besar 3 

3 

langit dan bumi 

1 

4 3 

5 9 

6 22 

7 24 

8 mudarat dan manfaat 42 

9 pagi dan petang 12 

10 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

28 

11 petunjuk- kesesatan 24 

12 siang dan malam 18 

13 upah dan tiada upah 47 

 

 

4.5.34    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah FÉÏir 

SËrah  ini diturunkan di Mekah   dan   ia   merupakan   sËrah yang ke 35 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sembilan  bentuk al-ÙibÉq dalam tiga belas 

ayat. Jadual 4.5.34  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  
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FÉÏir.  Al-ÙibÉq antara langit dan bumi merupakan yang terbanyak dalam ayat 

yang ke 1, 38, 40, 41 dan 44 sebanyak lima ayat. Lapan bentuk al-ÙibÉq  dengan 

masing-masing mempunyai sayu ayat ialah antara buruk dan baik dalam ayat ke 

8, celik dan buta dalam ayat ke 19, hidup dan mati dalam ayat ke 22, kegelapan 

dan cahaya dalam ayat ke 20, matahari dan bulan dalam ayat ke 13, pembawa 

berita gembira dan pembawa amaran dalam ayat ke 24, sulit dan terang-terangan 

dalam ayat ke 29 serta  teduh dan panas dalam ayat ke 21. 

 

Jadual 4.5.34  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah FÉÏir 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 8 

2 celik dan buta 19 

3 hidup dan mati 22 

4 kegelapan dan cahaya 20 

5 

langit dan bumi 

1 

6 38 

7 40 

8 41 

9 44 

10 matahari dan bulan 13 

11 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

24 

12 sulit dan terang-terangan 29 

13 teduh dan panas 21 
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4.5.35    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah YÉsÊn 

SËrah   ini  diturunkan di Mekah dan   ia   merupakan   sËrah yang ke 36 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat empat  bentuk al-ÙibÉq dalam enam  ayat. 

Jadual 4.5.35  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah 

YÉsÊn. al-ÙibÉq antara matahari dan bulan serta siang dan malam merupakan yang 

terbanyak dalam  sËrah ini.  Bentuk al-ÙibÉq antara matahari dan bulan terdapat 

dalam ayat yang ke 38-39 dan 40 manakala al-ÙibÉq antara siang dan malam pula 

terdapat dalam ayat yang ke 37 dan 40. al-ÙibÉq  antara langit dan bumi serta 

mudarat dan manfaat masing-masing mempunyai satu ayat iaitu ayat yang ke 81 

dan 23. Ayat ke 40 mempunyai dua al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu antara 

matahari dan bulan serta siang dan malam. 

 

Jadual 4.5.35  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah YÉsÊn 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 81 

2 

matahari dan bulan 

38-39 

3 40 

4 mudarat dan manfaat 23 

5 

siang dan malam 

37 

6 40 

 

4.5.36    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ØaffÉt 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan ia   merupakan   sËrah   yang   ke 37  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat empat  bentuk al-ÙibÉq dalam lima  ayat. 
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Jadual 4.5.36  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-ØaffÉt. 

al-ÙibÉq antara anak lelaki dan anak perempuan merupakan yang terbanyak 

dalam  sËrah ini iaitu sebanyak dua ayat yang terdapat dalam ayat yang ke 149 

dan 153.  Di samping itu, al-ÙibÉq  antara buruk dan baik berlaku dalam ayat 113, 

langit dan bumi dalam ayat ke 5 dan siang dan malam dalam ayat ke 137-138. 

Perlu dinyatakan di sini bahawa al-ÙibÉq antara siang dan malam berada dalam 

dua frasa. 

Jadual 4.5.36  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ØaffÉt 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

anak lelaki dan anak perempuan 

149 

2 153 

3 buruk dan baik 113 

4 langit dan bumi 5 

5 siang dan malam 137-138 

 

 4.5.37    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah ØÉd 

SËrah   ini diturunkan di Mekah dan ia merupakan   sËrah   yang   ke 38   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat dua  bentuk al-ÙibÉq dalam tiga  ayat. Jadual 

4.5.37  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  ØÉd. al-ÙibÉq 

antara langit dan bumi merupakan yang terbanyak dalam  sËrah ini iaitu sebanyak 

dua ayat yang terdapat dalam ayat yang ke 10 dan ke 66 manakala  al-ÙibÉq  

antara pagi dan petang pula berada dalam ayat ke 18. 
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Jadual 4.5.37  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah ØÉd 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

10 

2 66 

3 pagi dan petang 18 

 

 4.5.38    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Zumar 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan ia   merupakan   sËrah   yang   ke 39  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat enam  bentuk al-ÙibÉq dalam empat belas  

ayat.   Jadual 4.5.38   menunjukkan  ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

al-Zumar. al-ÙibÉq antara langit dan bumi merupakan yang terbanyak dalam  

sËrah ini iaitu sebanyak tujuh ayat yang terdapat dalam ayat yang ke 5, 38, 44, 46, 

63, 67 dan 68. al-ÙibÉq Antara mudarat dan manfaat mempunyai tiga ayat iaitu 

ayat yang ke 8, 39 dan 49. Bentuk al-ÙibÉq yang hanya mempunyai satu ayat 

sahaja ialah antara dunia dan akhirat dalam ayat yang ke 26, antara ghaib dan 

nyata dalam ayat yang ke 46, antara matahari dan bulan dalam ayat yang ke 5, 

antara siang dan malam dalam ayat yang ke 5. 

 

  Ayat yang ke 38 dan 46 mempunyai dua al-ÙibÉq dalam satu frasa. Bagi 

ayat ke 38, al-ÏibÉqnya ialah antara langit dan bumi dan antara mudarat dan 

manfaat manakala ayat 46 pula al-ÙibÉqnya ialah antara ghaib dan nyata dan 

antara langit dan bumi. Bagi ayat ke 5, terdapat tiga al-ÙibÉq di dalamnya iaitu 

antara langit dan bumi, antara matahari dan bulan dan antara siang dan malam. 
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Jadual 4.5.38  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Zumar 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 dunia dan akhirat 26 

2 ghaib dan nyata 46 

3 

langit dan bumi 

5 

4 38 

5 44 

6 46 

7 63 

8 67 

9 68 

10 matahari dan bulan 5 

11 

mudarat dan manfaat 

8 

12 38 

13 49 

14 siang dan malam 5 

 

4.5.39    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Mu’min 

SËrah ini diturunkan   di Mekah   dan   ia   merupakan   sËrah   yang   ke 40 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sebelas bentuk al-ÙibÉq dalam empat belas  

ayat.   Jadual 4.5.39   menunjukkan  ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

al-Mu’min. al-ÙibÉq antara buruk dan baik,  dunia dan akhirat  serta pagi dan 

petang merupakan paling banyak dalam  sËrah ini iaitu masing-masing sebanyak  

dua ayat. Al-ÙibÉq antara buruk dan baik terdapat dalam ayat yang ke 40 dan 58,  
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dunia dan akhirat  terdapat dalam ayat yang ke  39 dan 43 manakala pagi dan 

petang terdapat dalam ayat yang ke 46 dan 55.  

 

  Bentuk al-ÙibÉq yang hanya mempunyai satu ayat ialah antara bercakap 

benar dan bercakap dusta dalam ayat yang ke 28,  celik dan buta dalam ayat yang 

ke 58, kebenaran dan kebatilan dalam ayat yang ke 5, keimanan dan kekufuran 

dalam ayat yang ke 85, langit dan bumi dalam ayat yang ke 57, lelaki dan 

perempuan dalam ayat yang ke 40, siang dan malam dalam ayat yang ke 61 serta 

syurga dan neraka dalam ayat yang ke 41. 

 

  Ayat yang ke 58 dan 40 mempunyai dua al-ÙibÉq dalam satu frasa. Bagi 

ayat ke 58 al-ÙibÉq yang terdapat dalam satu frasa ialah antara buruk dan baik 

dan antara celik dan buta manakala ayat yang ke 40 pula al-ÙibÉqnya ialah antara 

lelaki dan perempuan serta buruk dan baik. 

 

Jadual 4.5.39  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Mu’min 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 bercakap benar dan bercakap dusta 28 

2 

buruk dan baik 

40 

3 58 

4 celik dan buta 58 

5 

dunia dan akhirat 

39 

6 43 

7 kebenaran dan kebatilan 5 

8 keimanan dan kekufuran 85 
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Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

9 langit dan bumi 57 

10 lelaki dan perempuan 40 

11 

pagi dan petang 

46 

12 55 

13 siang dan malam 61 

14 syurga dan neraka 41 

 

4.5.40    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah FuÎÎilat 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah  dan   ia   merupakan sËrah yang ke 41 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat sebelas bentuk al-ÙibÉq dalam enam belas  

ayat. Jadual 4.5.40  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

FuÎÎilat. Kita dapat melihat bahawa al-ÙibÉq yang paling kerap mempunyai dua 

ayat sahaja ialah al-ÙibÉq antara buruk dan baik, dunia dan akhirat,  manusia dan 

jin, matahari dan bulan serta  siang dan malam. Al-ÙibÉq antara buruk dan baik 

terdapat dalam ayat yang ke 34 dan 49, dunia dan akhirat berlaku dalam ayat yang 

ke 16 dan 31, manusia dan jin berada dalam ayat yang ke 25 dan 29, matahari dan 

bulan boleh dihayati  dalam ayat yang ke 37 dan 37 manakala siang dan malam 

terdapat dalam ayat yang ke 37 dan 38. 

 

  Bentuk al-ÙibÉq yang mempunyai satu ayat sahaja ialah antara Ajam dan 

Arab dalam ayat yang ke 44, hidup dan mati dalam ayat yang ke 39, kesenangan 

dan kesusahan dalam ayat yang ke 50, pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran dalam ayat yang ke 4, petunjuk dan kesesatan dalam ayat yang ke 17 serta 
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sukarela dan terpaksa dalam ayat yang ke 11. Pada masa yang sama kita dapat 

menyelami bahawa ayat yang ke 37 mempunyai tiga al-ÙibÉq dalam satu frasa 

iaitu  antara matahari dan bulan serta siang dan malam. Sehubungan itu, al-ÙibÉq 

antara matahari dan bulan  dinyatakan sebanyak dua kali dalam satu frasa. 

 

Jadual 4.5.40  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah FuÎÎilat 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 ajam dan arab 44 

2 

buruk dan baik 

34 

3 49 

4 

dunia dan akhirat 

16 

5 31 

6 hidup dan mati 39 

7 kesenangan dan kesusahan 50 

8 

manusia dan jin 

25 

9 29 

10 

matahari dan bulan 

37 

11 37 

12 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

4 

13 petunjuk- kesesatan 17 

14 

siang dan malam 

37 

15 38 

16 sukarela dan terpaksa 11 
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4.5.41    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ShËrÉ 

SËrah ini   diturunkan   di Mekah   dan   ia   merupakan sËrah yang ke 42 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat lima bentuk al-ÙibÉq dalam tiga belas  ayat. 

Jadual 4.5.41  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-ShËrÉ. 

al-ÙibÉq yang paling kerap yang mempunyai tujuh ayat ialah antara langit dan 

bumi yang terdapat dalam ayat yang ke 4, 5, 11, 12, 29, 49 dan 53. Al-ÙibÉq 

antara anak lelaki dan anak perempuan dan  antara kebenaran dan kebatilan 

masing-masing mempunyai dua ayat iaitu ayat yang ke 49, 50 dan 18, 24. 

 

  Bentuk al-ÙibÉq yang hanya mempunyai satu ayat ialah antara buruk dan 

baik dalam ayat yang ke 48 serta dunia dan akhirat dalam ayat yang ke 20. 

Sementara itu, ayat yang ke 49 mempunyai dua al-ÙibÉq dalam satu frasa iaitu  

antara anak lelaki dan anak perempuan serta langit dan bumi. 

  

Jadual 4.5.41  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ShËrÉ 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

anak lelaki dan anak perempuan 

49 

2 50 

3 buruk dan baik 48 

4 dunia dan akhirat 20 

5 

kebenaran dan kebatilan 

18 

6 24 
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Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

7 

langit dan bumi 

4 

8 5 

9 11 

10 12 

11 29 

12 49 

13 53 

 

4.5.42    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Zukhruf 

SËrah  ini  diturunkan di Mekah   dan   ia   merupakan   sËrah yang ke 43 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam lima ayat. Jadual 

4.5.42  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Zukhruf.  

 

  Al-ÙibÉq yang paling kerap yang mempunyai tiga ayat ialah antara langit 

dan bumi yang terdapat dalam ayat yang ke 49, 82 dan 85. Antara anak lelaki dan 

anak perempuan dan  antara dunia dan akhirat masing-masing mempunyai satu 

ayat iaitu ayat yang ke 16 dan 35. 
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Jadual 4.5.42  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Zukhruf 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 anak lelaki dan anak perempuan 16 

2 dunia dan akhirat 35 

3 

langit dan bumi 

9 

4 82 

5 85 

 

 4.5.43    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-DukhÉn 

 SËrah ini   diturunkan  di Mekah   dan   ia   merupakan sËrah yang ke 44 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam dua frasa. Jadual 

4.5.43  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara langit dan bumi dan 

boleh direnungi dalam ayat yang ke 7 dan 38.  

 

Jadual 4.5.43  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-DukhÉn 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

7 

2 38 

 

 4.5.44    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-JÉthiyah 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 45 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam lapan ayat. Jadual 4.5.44  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-JÉthiyah. al-ÙibÉq 

antara langit dan bumi merupakan bentuk al-ÙibÉq yang paling banyak terdapat 
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dalam sËrah ini iaitu yang terdapat dalam ayat yang ke 3, 13, 22, 27, 36 dan 37. 

antara hidup dan mati dan antara siang dan malam masing-masing hanya 

mempunyai satu ayat sahaja iaitu ayat ke 21 dan 5. 

 

Jadual 4.5.44  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-JÉthiyah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 hidup dan mati 21 

2 

langit dan bumi 

3 

3 13 

4 22 

5 27 

6 36 

7 37 

8 siang dan malam 5 

 

4.5.45    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’AÍqÉf 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 46 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. Jadual 4.5.45  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-’AÍqÉf. al-ÙibÉq 

antara langit dan bumi merupakan bentuk al-ÙibÉq yang paling banyak terdapat 

dalam sËrah ini iaitu yang terdapat dalam ayat yang ke 3, 4 dan 33. Antara 

manusia dan jin hanya mempunyai satu ayat sahaja iaitu ayat ke 18. 
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Jadual 4.5.45  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’AÍqÉf 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

3 

2 4 

3 33 

4 manusia dan jin 18 

 

 4.5.46    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah MuÍammad 

SËrah ini   diturunkan di Madinah   dan   merupakan   sËrah   yang ke 47 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat empat  bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. 

Jadual 4.5.46  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  

MuÍammad. al-ÙibÉq antara celik dan buta yang terdapat dalam ayat yang ke 23, 

antara kebenaran dan kebatilan terdapat dalam ayat yang ke 3, antara miskin dan 

kaya terdapat dalam ayat yang ke 38 dan antara pergerakan dan penetapan 

terdapat dalam ayat yang ke 19. 

 

Jadual 4.5.46  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah MuÍammad 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 celik dan buta 23 

2 kebenaran dan kebatilan 3 

3 miskin dan kaya 38 

4 pergerakan dan penetapan 19 
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 4.5.47    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-FatÍ 

SËrah  ini  diturunkan  di Madinah  dan   merupakan sËrah   yang   ke 48   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat lima  bentuk al-ÙibÉq dalam tujuh ayat. 

Jadual 4.5.47  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-FatÍ. 

al-ÙibÉq antara langit dan bumi yang terbanyak terdapat dalam sËrah ini iaitu 

dalam ayat yang ke 4,7 dan 14.  Al-ÙibÉq antara lemah lembut dan tegas terdapat 

dalam ayat yang ke 29, mudarat dan manfaat terdapat dalam ayat yang ke 11, pagi 

dan petang terdapat dalam ayat yang ke 9 serta pembawa berita gembira dan 

pembawa amaran terdapat dalam ayat yang ke 8  di mana masing-masing 

mempunyai satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.5.47  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-FatÍ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

4 

2 7 

3 14 

4 lemah lembut dan tegas 29 

5 mudarat dan manfaat 11 

6 pagi dan petang 9 

7 pembawa berita gembira dan pembawa 

amaran 

8 

 

4.5.48    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-×ujurÉt 

SËrah ini   diturunkan   di Madinah   dan    merupakan   sËrah  yang  ke 49  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga  bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. 
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Jadual  4.5.48  menunjukkan  ayat    yang    mengandungi    al-ÙibÉq  di dalam  

al-×ujurÉt. Al-ÙibÉq antara langit dan bumi yang paling banyak terdapat dalam 

sËrah ini iaitu dalam ayat yang ke 16 dan 18.  al-ÙibÉq antara keimanan dan 

kekufuran terdapat dalam ayat yang ke 11 serta lelaki dan perempuan terdapat 

dalam ayat yang ke 13 masing-masing hanya mempunyai satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.5.48  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×ujurÉt 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 keimanan dan kekufuran 11 

2 

langit dan bumi 

16 

3 18 

4 lelaki dan perempuan 13 

  

4.5.49    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah QÉf 

SËrah  ini  diturunkan  di Madinah  dan  merupakan   sËrah  yang  ke 50  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat dua  bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 

4.5.49  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  QÉf. A.l-ÙibÉq 

antara langit dan bumi terdapat dalam sËrah ini iaitu dalam ayat yang ke 38 dan 

antara terbit dan terbenam  terdapat dalam ayat yang ke 39 masing-masing hanya 

mempunyai satu ayat sahaja. 
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Jadual 4.5.49  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah QÉf 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 38 

2 terbit dan terbenam 39 

 

4.5.50    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Dhanyat 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 51 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. Jadual 4.5.50  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Dhanyat. al-ÙibÉq 

antara langit dan bumi terdapat dalam sËrah berada dalam dua frasa iaitu dalam 

ayat yang ke 47 hingga 48. al-ÙibÉq antara meminta dan menahan diri terdapat 

dalam ayat yang ke 19 serta manusia dan jin terdapat dalam ayat yang ke 56 di 

mana masing-masing mempunyai satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.5.50  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-DhÉriyÉt 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 meminta dan menahan diri 19 

2 langit dan bumi 47-48 

3 manusia dan jin 56 

 

4.5.51    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-ÙËr 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 52 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam tiga ayat. Jadual 4.5.51  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-ÙËr. al-ÙibÉq antara 
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langit dan bumi terdapat dalam sËrah ini terdapat dalam ayat yang ke 36, anak 

lelaki dan anak perempuan terdapat dalam ayat yang ke 39 serta pagi dan malam 

terdapat dalam ayat yang ke 49 masing-masing hanya mempunyai satu ayat 

sahaja. 

 

Jadual 4.5.51  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ÙËr 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 36 

2 anak lelaki dan anak perempuan 39 

3 pagi dan malam 49 

 

 4.5.52    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Najm 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 53 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat empat bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. Jadual 4.5.52  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Najm. al-ÙibÉq 

antara anak lelaki dan anak perempuan terdapat dalam ayat yang ke 21, antara 

dunia dan akhirat terdapat dalam ayat yang ke 25,  antara langit dan bumi terdapat 

dalam ayat yang ke 31 dan antara lelaki dan perempuan terdapat dalam ayat yang 

ke 45 masing-masing hanya mempunyai satu ayat sahaja. 
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Jadual 4.5.52  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Najm 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 anak lelaki dan anak perempuan 21 

2 dunia dan akhirat 25 

3 langit dan bumi 31 

4 lelaki dan perempuan 45 

 

 4.5.53    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Qamar 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 54 dalam al-Qur’Én. 

Dalam 1aq sËrah ini terdapat empat bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. Jadual 

4.5.53   menunjukkan   ayat   yang   mengandungi  al-ÙibÉq  di dalam  al-Qamar. 

al-ÙibÉq anak antara kecil dan besar terdapat dalam ayat yang ke 53 yang hanya 

mempunyai satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.5.53  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Qamar 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 kecil dan besar 53 

 

 4.5.54    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-RaÍmÉn 

SËrah yang ke 55 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Madinah  dan  memiliki 

empat bentuk al-ÙibÉq dalam lapan ayat. Jadual 4.5.54  menunjukkan ayat yang 

mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-RaÍmÉn. Al-ÙibÉq antara manusia dan jin 

yang boleh didapati dalam ayat yang ke 33, 39, 56 dan 74 merupakan yang 

terbanyak diikuti oleh antara langit dan bumi yang terdapat dalam ayat yang ke 29 
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dan 33.  Selain itu, kita dapat melihat al-ÙibÉq antara matahari dan bulan yang 

terdapat dalam ayat yang ke 5 serta timur dan barat yang terdapat dalam ayat 

yang ke 17  di mana masing-masing  mempunyai satu ayat sahaja. Manakala 

dalam ayat yang ke 33, kita dapat menyelami dua bentuk al-ÙibÉq iaitu antara 

langit dan bumi serta manusia dan jin dalam satu frasa. 

 

Jadual 4.5.54  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-RaÍmÉn 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

langit dan bumi 

29 

2 33 

3 

manusia dan jin 

33 

4 39 

5 56 

6 74 

7 matahari dan bulan 5 

8 timur dan barat 17 

 

4.5.55    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-WÉqi‘ah 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 56 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam lima ayat. Jadual 4.5.55  

menunjukkan  ayat yang mengandungi   al-ÙibÉq di dalam   sËrah  al-WÉqi‘ah. 

Al-ÙibÉq antara orang terdahulu dan orang terkemudian terdapat dalam ayat yang 

ke 13-14, 39-40 dan 49 merupakan yang terbanyak. Antara kiri dan kanan yang 

terdapat dalam ayat yang ke 8-9 dan antara merendahkan dan meninggikan yang 
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terdapat  dalam  ayat  yang ke 3  masing-masing  mempunyai satu ayat sahaja. 

Bentuk al-ÙibÉq antara kiri dan kanan yang  terdapat dalam ayat yang ke 8-9 

dinyatakan dalam dua frasa. Antara orang terdahulu dan orang terkemudian 

terdapat dua ayat yang dinyatakan dalam dua frasa iaitu 13-14 dan 39-40. 

 

Jadual 4.5.55  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-WÉqi‘ah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 kiri dan kanan 8-9 

2 merendahkan dan meninggikan 3 

3 

orang terdahulu dan orang terkemudian 

13-14 

4 39-40 

5 49 

 

4.5.56   Al-ÙibÉq Dalam SËrah  al-×adÊd 

SËrah yang ke 57 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Mekah dan mempunyai enam 

bentuk al-ÙibÉq dalam sepuluh ayat. Jadual 4.5.56  menunjukkan ayat yang 

mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-×adÊd.  Kita dapat melihat al-ÙibÉq antara 

langit dan bumi dalam ayat yang ke 1, 2, 4, 5 dan 10 merupakan yang terbanyak. 

Manakala al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat yang terdapat dalam ayat yang ke 20,  

luar dan dalam yang berlaku dalam ayat yang ke 13,  pertama dan terakhir yang 

boleh diselami dalam ayat yang ke 3 serta zahir dan batin yang wujud dalam ayat 

yang ke 3 masing-masing  mempunyai satu ayat sahaja. Seterusnya, kita dapat 

menyelami bahawa bahawa ayat yang ke 3 mempunyai dua bentuk al-ÙibÉq iaitu 
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antara pertama dan terakhir  serta zahir dan batin yang dinyatakan dalam satu 

frasa. 

 

Jadual 4.5.56  : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×adÊd 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 dunia dan akhirat 20 

2 kegelapan dan cahaya 9 

3 

langit dan bumi 

1 

4 2 

5 4 

6 5 

7 10 

8 luar dan dalam 13 

9 pertama dan terakhir 3 

10 zahir dan batin 3 

 

4.5.57    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-MujÉdalah 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 58 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat enam bentuk al-ÙibÉq dalam sepuluh ayat. Jadual 4.5.57  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-MujÉdalah. Al-ÙibÉq 

antara langit dan bumi terdapat dalam ayat yang ke 7,  sedikit-banyak  terdapat 

dalam ayat yang ke 7 dan  antara buruk dan baik yang terdapat dalam ayat yang 

ke 9 masing-masing  mempunyai satu ayat sahaja. Ayat yang ke 7 mempunyai 
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dua al-ÙibÉq iaitu antara langit dan bumi dan sedikit-banyak yang dinyatakan 

dalam satu frasa. 

 

Jadual 4.5.57  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-MujÉdalah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 7 

2 sedikit-banyak 7 

3 buruk dan baik 9 

 

4.5.58    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-×ashr 

SËrah ini   diturunkan di Madinah dan   merupakan   sËrah    yang  ke 59 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat lima bentuk al-ÙibÉq dalam enam ayat. 

Jadual 4.5.58  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-×ashr. 

al-ÙibÉq antara langit dan bumi terdapat dalam ayat yang ke 1  dan 24 merupakan 

yang paling banyak iaitu sebanyak dua ayat.  

 

  Bentuk al-ÙibÉq antara bersatu dan berpecah yang terdapat dalam ayat 

yang ke 14, antara dunia dan akhirat dalam ayat yang ke 3, antara ghaib dan nyata 

dalam ayat yang ke 22 dan  antara syurga dan neraka yang terdapat dalam ayat 

yang ke 20 masing-masing  mempunyai satu ayat sahaja. Ayat yang ke 7 

mempunyai dua al-ÙibÉq iaitu antara langit dan bumi dan sedikit-banyak yang 

dinyatakan dalam satu frasa. 
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Jadual 4.5.58  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×ashr 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 bersatu dan berpecah 14 

2 dunia dan akhirat 3 

3 ghaib dan nyata 22 

4 

langit dan bumi 

1 

5 24 

6 syurga dan neraka 20 

 

4.5.59    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-MumtaÍanah 

SËrah ini  diturunkan  di Madinah dan   merupakan  sËrah   yang   ke 60  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam ssatu ayat. Jadual 

4.5.59  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Mumtahanah. 

Al-ÙibÉq antara tangan dan kaki terdapat dalam ayat yang ke 12 di mana hanya  

mempunyai satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.59  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-MumtaÍanah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 tangan dan kaki 12 

 

4.5.60    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Øaff 

SËrah ini   diturunkan  di Madinah   dan merupakan   sËrah  yang   ke 61   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 

4.5.60  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Øaff. al-ÙibÉq 
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antara langit dan bumi  terdapat dalam ayat yang ke 1 yang hanya  mempunyai 

satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.60  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Øaff 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 1 

 

4.5.61    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Jumu‘ah 

SËrah  ini   diturunkan  di Madinah dan merupakan sËrah   yang   ke 62   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 

4.5.61  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Øaff. Al-

ÙibÉq antara langit dan bumi  terdapat dalam ayat yang ke 1 dan antara ghaib dan 

nyata terdapat dalam ayat yang ke 8 di mana hanya  mempunyai satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.61  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Jumu‘ah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 1 

2 ghaib dan nyata 8 

 

4.5.62    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-MunÉfiqËn 

SËrah ini  diturunkan di Madinah dan   merupakan   sËrah   yang   ke 63  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 

4.5.62  menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-MunÉfiqËn. 
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Al-ÙibÉq antara langit dan bumi  terdapat dalam ayat yang ke 7 dan antara mulia 

dan hina  terdapat dalam ayat yang ke 8 yang hanya  mempunyai satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.62  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-MunÉfiqËn 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 langit dan bumi 7 

2 mulia dan hina 8 

 

 4.5.63    Al-ÙibÉq  Dalam  SËrah al-TaghÉbun 

SËrah  ini   diturunkan di Madinah dan   merupakan sËrah   yang   ke 64   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam lima ayat. Jadual 

4.5.63   menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-TaghÉbun. 

Al-ÙibÉq antara langit dan bumi  merupakan yang terbanyak dalam sËrah ini di 

mana ianya terdapat dalam tiga ayat iaitu ayat yang ke 1, 3 dan 4. Antara ghaib 

dan nyata dalam ayat yang ke 18 dan   antara keimanan dan kekufuran dalam ayat 

yang ke 12 masing-masing  hanya  mempunyai satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.63  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-TaghÉbun 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 ghaib dan nyata 18 

2 keimanan dan kekufuran 2 

3 

 

langit dan bumi 

1 

4 3 

5 4 
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4.5.64    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-ÙalÉq 

SËrah ini   diturunkan   di Madinah  dan  merupakan  sËrah  yang  ke 65  dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam tiga ayat. Jadual 

4.5.64   menunjukkan  ayat  yang  mengandungi   al-ÙibÉq  di dalam  al-ÙalÉq. 

Al-ÙibÉq antara langit dan bumi  terdapat dalam tiga ayat iaitu ayat yang ke 12, 

antara kesenangan dan kesusahan dalam ayat yang ke 7 dan   antara kegelapan 

dan cahaya dalam ayat yang ke 11 masing-masing  hanya  mempunyai satu ayat 

sahaja.  

 

Jadual 4.5.64  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ÙalÉq 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 kesenangan dan kesusahan 7 

2 kegelapan dan cahaya 11 

3 langit dan bumi 12 

 

 4.5.65    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Mulk 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 67 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 5.5.65  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Mulk. al-ÙibÉq antara 

hidup dan mati  terdapat dalam ayat yang ke 2 yang   hanya  mempunyai satu ayat 

sahaja.  

Jadual 4.5.65 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Mulk 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 hidup dan mati 2 
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4.5.66    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Qalam 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 68 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.66  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-Qalam. al-ÙibÉq 

antara keimanan dan kekufuran terdapat dalam ayat yang ke 35 yang   hanya  

mempunyai satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.66  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Qalam 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 keimanan dan kekufuran 35 

 

4.5.67    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-×Éqqah 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 69 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.67  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  al-×Éqqah. al-ÙibÉq 

antara siang dan malam terdapat dalam ayat yang ke 7 yang   hanya  mempunyai 

satu ayat sahaja manakala antara tinggi dan rendah berada dalam ayat yang ke 22-

23 yang mana al-ÙibÉq ini berada dalam dua frasa. 

 

Jadual 4.5.67  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-×Éqqah 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 siang dan malam 7 

2 tinggi dan rendah 22-23 
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4.5.68    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Ma‘Érij 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 70 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam tiga ayat. Jadual 4.5.68  

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq   di dalam  sËrah  al-Ma‘Érij. 

Al-ÙibÉq antara meminta dan menahan diri terdapat dalam ayat yang ke 25,  

antara timur dan barat yang  terdapat dalam ayat ke 40 dan antara jauh dan dekat 

yang terdapat dalam ayat yang ke 6-7.  al-ÙibÉq antara jauh dan dekat  dalam ayat 

yang ke 6-7  berada dalam dua frasa. 

 

Jadual 4.5.68  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Ma‘Érij 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 jauh dan dekat 6-7 

2 meminta dan menahan diri 25 

3 timur dan barat 40 

 

4.5.69    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  NËÍ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 71 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.69  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah NËÍ. al-ÙibÉq 

antara siang dan malam terdapat dalam ayat yang ke 5 dan antara matahari dan 

bulan yang terdapat dalam ayat yang ke 16 masing-masing hanya mempunyai 

satu ayat sahaja.   

 

 



492 

 

Jadual 4.5.69  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah NËÍ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 siang dan malam 5 

2 matahari dan bulan 16 

 

4.5.70    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Jinn 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 72 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat empat bentuk al-ÙibÉq dalam lima ayat. Jadual 4.5.70  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-Jinn. al-ÙibÉq 

antara manusia dan jin terdapat dalam ayat yang ke 5 dan 6 merupakan yang 

terbanyak.   Antara buruk dan baik  terdapat dalam ayat yang ke 10,  antara 

keimanan dan kekufuran terdapat dalam ayat yang ke 14 dan antara mudarat dan 

manfaat  terdapat dalam ayat yang ke 21. Masing-masing hanya mempunyai satu 

ayat sahaja.   

 

Jadual 4.5.70  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Jinn 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

manusia dan jin 

5 

2 6 

3 buruk dan baik 10 

4 keimanan dan kekufuran 14 

5 mudarat dan manfaat 21 
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4.5.71    Al-ÙibÉq  Dalam  SËrah al-Muzzammil 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 73 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat empat bentuk al-ÙibÉq dalam lima ayat. Jadual 4.5.71  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-Muzzammil. 

al-ÙibÉq antara siang dan malam  terdapat dalam ayat yang ke 6-7 dan 20 

merupakan yang terbanyak. Antara timur dan barat  yang terdapat dalam ayat 

yang ke 9  hanya mempunyai satu ayat sahaja.   

 

Jadual 4.5.71  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Muzzammil 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 

siang dan malam 

6-7 

2 20 

3 timur dan barat 9 

 

4.5.72    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Muddaththir 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 74 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.72  

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-Muddaththir. 

al-ÙibÉq antara mudah dan rumit  yang terdapat dalam ayat yang ke 9  hanya 

mempunyai satu ayat sahaja.   

 

Jadual 4.5.72  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Muddaththir 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 mudah dan rumit 9-10 



494 

 

 

4.5.73    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-QiyÉmah 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 75 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam tiga ayat. Jadual 4.5.73  

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-QiyÉmah. 

Al-ÙibÉq antara mudah dan rumit  yang terdapat dalam ayat yang ke 9,   antara 

dunia dan akhirat yang terdapat dalam ayat yang ke 20-21 dan antara lelaki dan 

perempuan yang terdapat dalam ayat yang ke 39 masing-masing hanya 

mempunyai satu ayat sahaja.   Walau bagaimanapun bagi al-ÙibÉq antara dunia 

dan akhirat,  ianya berada dalam dua frasa. 

 

Jadual 4.5.73  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-QiyÉmah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 matahari dan bulan 9 

2 dunia dan akhirat 20-21 

3 lelaki dan perempuan 39 

 

4.5.74    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-’InsÉn 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 76 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.74  

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq   di dalam   sËrah   al-’InsÉn. 

Al-ÙibÉq antara syukur dan kufur yang terdapat dalam ayat yang ke 3 dan   antara 
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pagi dan petang yang terdapat dalam ayat yang ke 25 masing-masing hanya 

mempunyai satu ayat sahaja.    

 

Jadual 4.5.74  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’InsÉn 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 syukur dan kufur 3 

2 pagi dan petang 25 

 

4.5.75    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-MursalÉt 

SËrah   ini diturunkan   di Mekah   dan   merupakan   sËrah   yang ke 77 dalam  

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam tiga ayat. Jadual 

4.5.75   menunjukkan   ayat    yang  mengandungi   al-ÙibÉq    di dalam    sËrah 

al-MursalÉt. Al-ÙibÉq antara pembelaan dan amaran yang terdapat dalam ayat 

yang ke 6,  antara orang terdahulu dan orang terkemudian yang terdapat dalam 

ayat yang ke 16-17 dan   antara hidup dan mati yang terdapat dalam ayat yang ke 

26 masing-masing hanya mempunyai satu ayat sahaja. al-ÙibÉq antara orang 

terdahulu dan orang terkemudian berada dalam dua frasa. 

 

Jadual 4.5.75  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-MursalÉt 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 pembelaan dan amaran 6 

2 orang terdahulu dan orang terkemudian 16-17 

3 hidup dan mati 26 
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4.5.76    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-Naba’ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 78 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.76  

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq    di dalam  sËrah   al-Naba’. 

Al-ÙibÉq antara langit dan bumi yang terdapat dalam ayat yang ke 37 dan   antara 

siang dan malam yang terdapat dalam ayat yang ke 10-11 masing-masing hanya 

mempunyai satu ayat sahaja. al-ÙibÉq antara siang dan malam berada dalam dua 

frasa. 

 

Jadual 4.5.76  :  Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Naba’ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 siang dan malam 10-11 

2 langit dan bumi 37 

  

4.5.77    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NÉzi‘Ét 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 79 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.77  

menunjukkan   ayat   yang   mengandungi   al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-NÉzi‘Ét. 

Al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat yang terdapat dalam ayat yang ke 25 dan   

antara siang dan malam yang terdapat dalam ayat yang ke 29 masing-masing 

hanya mempunyai satu ayat sahaja. 
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Jadual 4.5.77  :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NÉzi‘Ét 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 dunia dan akhirat 25 

2 siang dan malam 29 

 

4.5.78    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-TakwÊr 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 81 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.78  

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq  di dalam   sËrah  al-TakwÊr. 

Al-ÙibÉq antara bintang beredar dan bintang tetap yang terdapat dalam ayat yang 

ke 16 dan   antara siang dan malam yang terdapat dalam ayat yang ke 17-18 

masing-masing hanya mempunyai satu ayat sahaja. al-ÙibÉq    orang antara siang 

dan malam berada dalam dua frasa. 

 

Jadual 4.5.78  :  Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-TakwÊr 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 bintang beredar dan bintang tetap 16 

2 siang dan malam 17-18 

 

4.5.79    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-BurËj 

SËrah yang diturunkan di Mekah ini merupakan sËrah ke 85 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat dua bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.79 

menunjukkan al-ÙibÉq antara orang menyaksikan dan orang disaksikan yang 
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terdapat dalam ayat yang ke 3 serta langit dan bumi yang boleh dilihat dalam ayat 

yang ke 9  dan masing-masing mempunyai satu ayat sahaja.  

 

Jadual 4.5.79 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-BurËj 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1 orang menyaksikan dan orang disaksikan 3 

2 langit dan bumi 9 

 

4.5.80   Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-’AlÉ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 87 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.80 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat di dalam  

sËrah al-’AlÉ yang dapat dihayati dalam ayat yang ke 16-17 serta berada dalam 

dua frasa. 

 

Jadual 4.5.80 : Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’AlÉ 

Bil. al-ÙibÉq Ayat 

1 dunia dan akhirat 16-17 

 

4.5.81   Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-GhÉshiyah 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 88 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.81 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara ditinggikan dan diletakkan 
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dalam  sËrah al-GhÉshiyah pada ayat yang ke 13-14 dan ianya berada dalam dua 

frasa. 

 

Jadual 4.5.81 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-GhÉshiyah 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 ditinggikan dan diletakkan 13-14 

 

 4.5.82   Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Fajr 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 89 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.82 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-Fajr. al-ÙibÉq 

antara genap dan ganjil yang terdapat dalam ayat yang ke 3.  

  

Jadula 4.5.82 :  Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Fajr 

Bil al-ÙibÉq Ayat 

1 genap dan ganjil 3 

 

4.5.83    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Balad 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 90 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.83 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara kiri dan kanan dalam  sËrah 

al-Balad yang dapat dilihat pada  ayat yang ke 18-19 dan berada dalam dua frasa. 
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.  Jadual 4.5.83 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Balad 

Bil al-ÙibÉq Ayat 

1 kiri dan kanan 18-19 

 

 4.5.84    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Shams 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 91 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat empat bentuk al-ÙibÉq dalam empat ayat. Jadual 4.5.84 

menunjukkan  ayat  yang  mengandungi  al-ÙibÉq  di dalam   sËrah   al-Shams. 

Al-ÙibÉq antara matahari dan bulan terdapat dalam ayat yang ke 1-2,   antara 

siang dan malam boleh direnungi dalam ayat yang ke 3-4, antara langit dan bumi 

dapat dihayati dalam ayat yang ke 5-6 dan antara buruk dan baik  boleh dilihat 

dalam ayat yang ke 8 serta masing-masing mempunyai satu ayat sahaja. al-ÙibÉq 

antara matahari dan bulan, antara siang dan malam dan antara langit dan bumi 

berada dalam dua frasa. 

.  Jadual 4.5.84 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Shams 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. matahari dan bulan 1-2 

2. siang dan malam 3-4 

3. langit dan bumi 5-6 

4. buruk dan baik 8 
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4.5.85    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Layl 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 92 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat tiga bentuk al-ÙibÉq dalam tiga ayat. Jadual 4.5.85 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah al-Layl. Al-ÙibÉq 

antara siang dan malam boleh diperhatikan dalam ayat yang ke 1-2,  antara dunia 

dan akhirat dapat diselami dalam ayat yang ke 13 serta antara lelaki dan 

perempuan boleh difahami dalam ayat yang ke 3 dan masing-masing mempunyai 

satu ayat sahaja. Manakala al-ÙibÉq antara siang dan malam pula berada dalam 

dua frasa. 

 

.  Jadual 4.5.85 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Layl 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. siang dan malam 1-2 

2. lelaki dan perempuan 3 

3. dunia dan akhirat 13 

 

4.5.86    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-ÖuÍÉ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 93 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.86 

menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat di dalam  

sËrah al-ÖuÍÉ dalam ayat yang ke 4.   
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Jadual 4.5.86 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ÖuÍÉ 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. dunia dan akhirat 4 

 

 4.5.87    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’InshirÉÍ 

SËrah ini diturunkan di Mekah dan merupakan sËrah yang ke 94 dalam al-Qur’Én. 

Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam dua ayat. Jadual 4.5.87 

menunjukkan al-ÙibÉq antara kesenangan dan kesusahan yang terdapat dalam 

ayat yang ke 5 dan 6.   

 

Jadual 4.5.87 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-’InshirÉÍ 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 

kesenangan dan kesusahan 

5 

2 6 

 

4.5.88     Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Al-Bayyinah 

SËrah  ini   diturunkan   di Madinah   dan   merupakan   sËrah yang ke 98 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 

4.5.88 menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara buruk dan baik 

dalam  sËrah al-Bayyinah yang dapat dilihat dalam ayat yang ke 6-7 dan ianya 

berada dalam dua frasa.   
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Jadual 4.5.88 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-Bayyinah 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. buruk dan baik 6-7 

 

4.5.89     Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ZilzÉl 

SËrah ini diturunkan   di Madinah   dan   merupakan   sËrah yang   ke 99 dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 

4.5.89 menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara buruk dan baik 

dalam  sËrah al-ZilzÉl yang dapat diterokai dalam ayat yang ke 7-8 dan ianya 

berada dalam dua frasa.   

 

Jadual 4.5.89 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-ZilzÉl 

Bil Al-ÙibÉq Ayat 

1 buruk dan baik 7-8 

 

4.5.90    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Quraysh 

SËrah yang ke 106 dalam al-Qur’Én ini diturunkan di Mekah. Dalam sËrah ini 

terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 4.5.90 menunjukkan ayat 

yang mengandungi al-ÙibÉq di dalam  sËrah Quraysh iaitu antara musim panas 

dan musim sejuk yang terdapat dalam ayat yang ke 2 .   

 

Jadual 4.5.90 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah Quraysh 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. musim panas dan musim sejuk 2 
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4.5.91    Al-ÙibÉq Dalam  SËrah  al-NÉs 

SËrah ini   diturunkan  di Mekah  dan   merupakan   sËrah   yang ke 114   dalam 

al-Qur’Én. Dalam sËrah ini terdapat satu bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. Jadual 

4.5.91 menunjukkan ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara manusia dan jin 

yang terdapat dalam ayat yang ke 6.   

 

Jadual 4.5.91 :  Al-ÙibÉq Dalam  SËrah al-NÉs 

Bil. Al-ÙibÉq Ayat 

1. manusia dan jin 6 

 

4.6  Bentuk-Bentuk  Al-ÙibÉq Dalam Al-Qur’Én 

Pengkaji  menjalankan satu analisis terperinci tentang al-ÙibÉq yang terdapat di 

dalam al-Qur’Én. Terdapat 91 bentuk al-ÙibÉq yang terkandung di dalam 91 sËrah 

di dalam al-Qur’Én.  

 

 4.6.1  Al-ÙibÉq Antara Ajam Dan Arab 

Ia  terdapat satu ayat sahaja di dalam al-Qur’Én iaitu di dalam sËrah FuÎÎilat ayat 

ke 44. Jadual 4.6.1 menunjukkan al-ÙibÉq antara Ajam dan Arab di dalam sËrah. 

 

Jadual 4.6.1 : Al-ÙibÉq Antara Ajam Dan Arab  

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. FuÎÎilat 44 1 

Jumlah 1 
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4.6.2  Al-ÙibÉq Antara Anak Lelaki Dan Anak Perempuan 

Ia  terdapat dalam enam sËrah dengan jumlah ayat sebanyak lapan. Jadual 4.6.2 

menunjukkan  al-ÙibÉq   antara  anak  lelaki  dan  anak   perempuan    di dalam 

al-Qur’Én. SËrah al-ØaffÉt dan al-ShËrÉ masing-masing mempunyai dua ayat iaitu 

ayat 149, 153 dan 49, 50. Manakala sËrah al-’IsrÉ’ pada ayat 40, al-Najm pada 

ayat 21, al-ÙËr pada ayat 39 dan al-Zukhruf pada ayat 16 masing-masing hanya 

mempunyai satu ayat. 

Jadual 4.6.2 :  Al-ÙibÉq Antara Anak Lelaki Dan Anak Perempuan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-’IsrÉ’ 40 1 

2. al-Najm 21 1 

3. al-ØaffÉt 

149  

2 

153 

4. al-ShËrÉ 

49 

2 

50 

5. al-ÙËr 39 1 

6. al-Zukhruf 16 1 

Jumlah 8 

 

4.6.3  Al-ÙibÉq Antara Anak Dan Bapa 

Ia  terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak satu iaitu sËrah 

LuqmÉn ayat 33. Jadual 4.6.3 menunjukkan al-ÙibÉq antara anak dan bapa di 

dalam LuqmÉn.  
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Jadual 4.6.3 :  Al-ÙibÉq Antara Anak Dan Bapa 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. LuqmÉn 33 1 

Jumlah 1 

 

4.6.4  Al-ÙibÉq Antara Atas Dan Bawah 

Ia  terdapat dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak dua iaitu sËrah al-×ijr 

pada ayat ke 74 dan  sËrah HËd pada ayat 82 seperti yang ditunjukkan dalam 

jadual 4.6.4.  

 

Jadual 4.6.4 :  Al-ÙibÉq Antara Atas Dan Bawah 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-×ijr 74 1 

2 HËd 82 1 

Jumlah 2 

 

4.6.5  Al-ÙibÉq Antara Bahagia Dan Celaka 

Ia  terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak satu  iaitu sËrah HËd 

ayat 105. Jadual 4.6.5 menunjukkan al-ÙibÉq antara bahagia dan celaka di dalam 

sËrah.  
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Jadual 4.6.5 :  Al-ÙibÉq Antara Bahagia Dan Celaka 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. HËd 105 1 

Jumlah 1 

 

4.6.6  Al-ÙibÉq Antara Bangkit Dan Tidur 

Ia   terdapat   dalam   satu   sËrah dengan jumlah ayat sebanyak satu  iaitu sËrah 

al-Kahf ayat 18 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.6.6.   

 

Jadual 4.6.6  :  Al-ÙibÉq Antara Bangkit Dan Tidur 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-Kahf 18 1 

Jumlah 1 

 

4.6.7  Al-ÙibÉq Antara Bercakap Benar Dan Bercakap Dusta 

Ia  terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak satu  iaitu sËrah 

LuqmÉn pada ayat 28. Jadual 4.6.7 menunjukkan al-ÙibÉq antara bercakap benar 

dan bercakap dusta di dalam sËrah LuqmÉn.  

 

Jadual 4.6.7 :  Al-ÙibÉq Antara Bercakap Benar Dan Bercakap Dusta 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-Mu’min 28 1 

Jumlah 1 
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4.6.8  Al-ÙibÉq Antara Bersatu Dan Berpecah 

Ia  terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu  iaitu sËrah al-

×ashr ayat yang ke 14. Jadual 4.6.8 menunjukkan al-ÙibÉq antara bersatu dan 

berpecah di dalam sËrah al-×ashr.  

Jadual 4.6.8  :  Al-ÙibÉq Antara Bersatu Dan Berpecah 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-×ashr 14 1 

Jumlah 1 

 

4.6.9  Al-ÙibÉq Antara Berumpun Dan Tidak Berumpun 

Ia    terdapat   dalam   satu sËrah   dengan jumlah ayat sebanyak satu  iaitu sËrah 

al-Ra‘d ayat yang ke 4. Jadual 4.6.9 menunjukkan al-ÙibÉq antara berumpun dan 

tidak berumpun di dalam sËrah al-Ra‘d. 

  

Jadual 4.6.9  :  Al-ÙibÉq Antara Berumpun Dan Tidak Berumpun 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-Ra‘d 4 1 

Jumlah 1 

 

4.6.10  Al-ÙibÉq Antara Bintang Beredar Dan Bintang Tetap 

Ia   terdapat  dalam  satu sËrah dengan jumlah  ayat sebanyak satu  iaitu    sËrah 

al-TakwÊr ayat ke 16 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.6.10. 
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         Jadual 4.6.10  :  Al-ÙibÉq Antara Bintang Beredar Dan Bintang Tetap 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-TakwÊr 16 1 

Jumlah 1 

 

4.6.11  Al-ÙibÉq Antara Buaian Dan Dewasa   

Ia   terdapat   dalam   satu   sËrah dengan jumlah ayat sebanyak satu  iaitu sËrah 

Ól ‘ImrÉn ayat ke 46. Jadual 4.6.11 menunjukkan al-ÙibÉq antara buaian dan 

dewasa  di dalam sËrah Ól ‘ImrÉn.  

Jadual 4.6.11 :  Al-ÙibÉq Antara Buaian Dan Dewasa 

Bil. SËrah  Ayat Bilangan 

1. Ól ‘ImrÉn 46 1 

Jumlah 1 

 

4.6.12  Al-ÙibÉq Antara Buruk Dan Baik 

Ia  terdapat dalam 29 sËrah dengan jumlah ayat sebanyak 45.  Jadual 4.6.12 

menunjukkan al-ÙibÉq antara buruk dan baik dalam al-Qur’Én al-KarÊm. SËrah al-

NisÉ’  mempunyai  ayat  yang   terbanyak   iaitu   empat   ayat diikuti oleh sËrah 

al-’A‘rÉf ayat ke 95, 131 dan 168 dan al-Baqarah ayat ke 11-12, 216 dan 220 

dengan tiga ayat. SËrah yang mempunyai dua ayat yang mengandungi al-ÙibÉq 

antara buruk dan baik ialah Ól ‘ImrÉn pada ayat ke 179 dan 180, al-Mu’min pada 

ayat ke 40 dan 58, al-NËr pada ayat ke 11 dan 26, al-Ra‘d pada ayat ke 6 dan 22,  

FuÎÎilat pada ayat ke 34 dan 49 dan YËnus pada ayat 11 dan 107.  
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  SËrah yang hanya mempunyai satu ayat ialah sËrah al-AÍzÉb  dalam ayat 

ke 17, al-’An‘Ém dalam ayat ke 160, al-’AnfÉl   dalam ayat ke 37, al-Bayyinah 

dalam ayat 6-7, al-FurqÉn dalam ayat 70, al-×ajj dalam ayat 11, al-’IsrÉ’ dalam 

ayat 11, al-Jinn dalam ayat 10, al-MÉ’idah dalam ayat 100, al-MujÉdalah dalam 

ayat 9, al-RËm dalam ayat 36, al-ØaffÉt dalam ayat 113, al-Shams dalam ayat 8, 

al-ShËrÉ dalam ayat 48, al-Tawbah dalam ayat 50, al-ZilzÉl dalam ayat 7-8, FÉÏir  

dalam ayat 8 dan HËd dalam ayat 117. 

Jadual 4.6.12 :  Al-ÙibÉq Antara Buruk Dan Baik 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-AÍzÉb   17 1 

2 al-’An‘Ém 160 1 

3 al-’AnfÉl   37 1 

4 al-’A‘rÉf 

95 

3  131 

 168 

5 al-Baqarah 

11-12 

3  216 

 220 

6 al-Bayyinah 6-7 1 

7 al-FurqÉn 70 1 

8 al-×ajj 11 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

9 Ól ‘ImrÉn 

179 

2 

180 

10 al-’IsrÉ’ 11 1 

11 al-Jinn 10 1 

12 al-MÉ’idah 100 1 

13 al-MujÉdalah 9 1 

14 al-Mu’min 

40 

2 

58 

15 al-Naml 

11  

3 46 

 89-90 

16 al-NisÉ’ 

2 

4 

78 

79 

85 

17 al-NËr 

11 

2 

26 

18 al-QaÎaÎ 

54 

2 

84 

19 al-Ra‘d 

6 

2 

22 

20 al-RËm 36 1 

21 al-ØaffÉt 113 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

22 al-Shams 8 1 

23 al-ShËrÉ 48 1 

24 al-Tawbah 50 1 

25 al-ZilzÉl 7-8 1 

26 FÉÏir 8 1 

27 FuÎÎilat 

34 

2 

49 

28 HËd 117 1 

29 YËnus 

11 

2 

107 

Jumlah 45 

 

  4.6.13  Al-ÙibÉq Antara Celik Dan Buta 

Ia  terdapat dalam tujuh sËrah dengan jumlah ayat sebanyak tujuh. Jadual 

4.6.13 menunjukkan al-ÙibÉq antara celik dan buta di dalam sËrah. 

Kesemua sËrah yang mengandungi al-ÙibÉq antara celik dan buta 

mempunyai satu ayat sahaja. SËrah tersebut ialah sËrah al-’An‘Ém pada 

ayat ke 50, al-Mu’min pada ayat ke 58, al-Ra‘d pada ayat ke 16, al-RËm 

pada ayat ke 53, FÉÏir pada ayat ke 19, MuÍammad pada ayat ke 23 dan 

Ùaha pada ayat ke 125. 
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Jadual 4.6.13 :  Al-ÙibÉq Antara Celik Dan Buta 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 50 1 

2 al-Mu’min 58 1 

3 al-Ra‘d 16 1 

4 al-RËm 53 1 

5 FÉÏir 19 1 

6 MuÍammad 23 1 

7 Ùaha 125 1 

Jumlah 7 

 

4.6.14   Al-ÙibÉq Antara Ditinggikan Dan Diletakkan 

Ia  terdapat  dalam   satu sËrah d  engan jumlah ayat sebanyak satu  iaitu   sËrah 

al-GhÉshiyah ayat ke 13-14 di mana ayat ini berada dalam bentuk dua frasa. 

Jadual 4.6.14 menunjukkan al-ÙibÉq antara ditinggikan dan diletakkan di dalam 

sËrah al-GhÉshiyah.  

Jadual 4.6.14 :  Al-ÙibÉq Antara Ditinggikan Dan Diletakkan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-GhÉshiyah 13-14 1 

Jumlah 1 
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4.6.15  Al-ÙibÉq Antara Dosa Dan Pahala 

Ia  terdapat  dalam  dua   sËrah  dengan   jumlah  ayat sebanyak dua  iaitu sËrah 

al-Baqarah dan al-MÉ’idah. Jadual 4.6.15 menunjukkan al-ÙibÉq antara dosa dan 

pahala di dalam sËrah.  

Jadual 4.6.15 : Al-ÙibÉq Antara Dosa Dan Pahala 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 219 1 

2 al-MÉ’idah 2 1 

Jumlah 2 

 

4.6.16  Al-ÙibÉq Antara Dukacita Dan Tenteram 

Ia   terdapat dalam satu sËrah   dengan   jumlah   ayat sebanyak satu  iaitu sËrah 

Ól ‘ImrÉn ayat ke 154 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.6.16.  

Jadual 4.6.16 :  Al-ÙibÉq Antara Dukacita Dan Tenteram 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 Ól ‘ImrÉn 154 1 

Jumlah 1 

 

4.6.17  Al-ÙibÉq Antara Dunia Dan Akhirat 

Ia  terdapat dalam dua puluh enam sËrah dengan jumlah ayat sebanyak tiga puluh 

empat. Jadual 4.6.17 menunjukkan al-ÙibÉq antara dunia dan akhirat di dalam 

sËrah. Terdapat  dua   sËrah  yang  mempunyai   tiga ayat bagi al-ÙibÉq ini iaitu 
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al-Baqarah dan Ól ‘ImrÉn. Sementara itu, sËrah yang mempunyai dua ayat sahaja 

ialah al-×ajj, al-Mu’min, al-NËr dan FuÎÎilat.  

 

  SËrah  yang mempunyai satu ayat ialah sËrah al-Baqarah pada ayat 210, 

al-AÍzÉb  pada ayat 57,  al-’AlÉ   pada ayat 16-17,   al-’An‘Ém   pada   ayat 32, 

al-’AnfÉl   pada ayat 67, al-ÖuÍÉ pada ayat 4, al-×adÊd pada ayat 20, al-×ashr 

pada ayat 3, al-Layl pada ayat 13, al-MÉ’idah pada ayat 33, al-NaÍl pada ayat 

122,   al-Najm pada ayat 25, al-NÉzi‘Ét  pada   ayat 25,   al-QaÎaÎ pada ayat 70, 

al-QiyÉmah  pada    ayat 20-21,   al-RËm    pada  ayat 7,   al-ShËrÉ   pada   ayat 

20, al-Zukhruf pada ayat 35, al-Zumar pada ayat 26 dan YËsuf pada ayat 101. 

 

Jadual 4.6.17 :  Al-ÙibÉq Antara Dunia Dan Akhirat 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 

200 

4 

201 

217 

220 

2 al-AÍzÉb   57 1 

3 al-’AlÉ 16-17 1 

4 al-’An‘Ém 32 1 

5 al-’AnfÉl   67 1 

6 al-ÖuÍÉ 4 1 

7 al-×adÊd 20 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

8 al-×ajj 

11 

2 

5 

9 al-×ashr 3 1 

10 Ól ‘ImrÉn 

56 

3 145 

148 

11 al-Layl 13 1 

12 al-MÉ’idah 33 1 

13 al-Mu’min 

39 

2 

43 

14 al-NaÍl 122 1 

15 al-Najm 25 1 

16 al-NÉzi‘Ét 25 1 

17 al-NËr 

19 

2 

23 

18 al-QaÎaÎ 70 1 

19 al-QiyÉmah 20-21 1 

20 al-RËm 7 1 

21 al-ShËrÉ 20 1 

22 al-Zukhruf 35 1 

23 al-Zumar 26 1 

24 FuÎÎilat 

16 

2 

31 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

25 YËsuf 101 1 

Jumlah 34 

 

4.6.18  Al-ÙibÉq Antara Genap Dan Ganjil 

Ia  terdapat   dalam   satu sËrah   dengan  jumlah ayat sebanyak satu  iaitu sËrah 

al-Fajr yang terdapat dalam ayat yang ke 3 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 

4.6.18.  

Jadual 4.6.18 : Al-ÙibÉq Antara Genap Dan Ganjil 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Fajr 3 1 

Jumlah 1 

 

4.6.19   Al-ÙibÉq Antara Ghaib Dan Nyata 

Ia   terdapat   dalam enam sËrah dengan jumlah ayat sebanyak enam  iaitu sËrah 

al-×ashr   pada ayat 22,   al-Jumu‘ah pada ayat 8,   al-Mu’minËn  pada ayat 92, 

al-Sajadah pada ayat 6, al-TaghÉbun pada ayat 18 dan al-Zumar pada ayat 46 

dengan masing-masing mempunyai satu ayat seperti yang ditunjukkan dalam 

jadual 4.6.19. 
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Jadual 4.6.19 :  Al-ÙibÉq Antara Ghaib Dan Nyata 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-×ashr 22 1 

2 al-Jumu‘ah 8 1 

3 al-Mu’minËn 92 1 

4 al-Sajadah 6 1 

5 al-TaghÉbun 18 1 

6 al-Zumar 46 1 

Jumlah 6 

 

4.6.20  Al-ÙibÉq Antara Halal Dan Haram 

Ia  terdapat   dalam   dua sËrah   dengan   jumlah ayat sebanyak dua  iaitu sËrah 

al-NaÍl ayat 116 dan YËnus ayat 59 masing-masing mempunyai satu ayat. Jadual 

4.6.20 menunjukkan al-ÙibÉq antara halal dan haram di dalam sËrah.  

Jadual 4.6.20 : Al-ÙibÉq Antara Halal Dan Haram 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-NaÍl 116 1 

2 YËnus 59 1 

Jumlah 2 
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4.6.21 Al-ÙibÉq Antara Hidup Dan Mati  

Ia  terdapat dalam 13 sËrah dengan jumlah ayat sebanyak 16.  Jadual 4.6.21 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara hidup dan mati dalam al-Qur’Én al-KarÊm. SËrah 

Ól ‘ImrÉn yang terdapat dalam ayat ke 3, 27 dan 27 merupakan al-ÙibÉq antara 

hidup dan mati yang terbanyak iaitu sebanyak tiga ayat. Dalam ayat ke 27 

terdapat pengulangan dua kali bagi al-ÙibÉq ini.  SËrah al-Baqarah mempunyai 

dua ayat iaitu ayat yang ke 154 dan 179. 

  

  SËrah  al-’An‘Ém pada ayat 162, al-FurqÉn  pada ayat 3, al-’IsrÉ’ pada 

ayat 75, al-JÉthiyah  pada ayat 21, al-Mulk  pada ayat 2,  al-MursalÉt pada ayat  

26, al-Mu’min pada ayat 5, al-NaÍl pada ayat  21, al-RËm  pada ayat  50, FÉÏir 

pada ayat 22, FuÎÎilat  pada ayat 39 dan ’IbrÉhÊm pada ayat ke 17 masing-masing 

mempunyai satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.6.21 :  Al-ÙibÉq Antara Hidup Dan Mati 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 162 1 

2 al-Baqarah 

154 

2 

179 

3 al-FurqÉn 3 1 

4 Ól ‘ImrÉn 

27 

3 27 

169 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

5 al-’IsrÉ’ 75 1 

6 al-JÉthiyah 21 1 

7 al-Mulk 2 1 

8 al-MursalÉt 26 1 

9 al-NaÍl 21 1 

10 al-RËm 50 1 

11 FÉÏir 22 1 

12 FuÎÎilat 39 1 

13 ’IbrÉhÊm 17 1 

Jumlah 16 

  

4.6.22 Al-ÙibÉq Antara Jauh dan Dekat  

Ia  terdapat dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak dua.   Jadual 4.6.22 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara jauh dan dekat dalam sËrah al-Qur’Én. Terdapat 

dua  sËrah  yang  masing-masing   mempunyai   satu   ayat  sahaja   iaitu    sËrah 

al-’AnbiyÉ’ yang boleh direnungi dalam ayat ke 109 dan  al-Ma‘Érij yang dapat 

diselami dalam ayat 6-7  dan ia berada dalam bentuk dua frasa. 

Jadual 4.6.22 :  Al-ÙibÉq Antara Jauh dan Dekat 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’AnbiyÉ’ 109 1 

2 al-Ma‘Érij 6-7 1 

Jumlah 2 
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 4.6.23 Al-ÙibÉq Antara Jual Beli Dan Riba  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.23 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara jual beli dan riba dalam sËrah al-Baqarah yang 

dapat diterokai dalam ayat ke 275. 

  

Jadual 4.6.23 : Al-ÙibÉq Antara Jual Beli Dan Riba 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 275 1 

Jumlah 1 

   

4.6.24 Al-ÙibÉq Antara Keamanan Dan Ketakutan  

Ia terdapat dalam satu  sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak satu.  Jadual 4.6.24 

menunjukkan   Al-ÙibÉq   antara   keamanan dan ketakutan dalam sËrah. SËrah 

al-NisÉ’ dalam ayat ke 83   merupakan satu-satunya sËrah yang mempunyai 

bentuk al-ÙibÉq ini. 

Jadual 4.6.24 : Al-ÙibÉq Antara Keamanan Dan Ketakutan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-NisÉ’ 83 1 

Jumlah 1 

 

4.6.25 Al-ÙibÉq Antara Kebenaran Dan Kebatilan  

Ia  terdapat dalam 14  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak 17.  Jadual 4.6.25 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara kebenaran dan kebatilan dalam sËrah ini.  Bentuk 

al-ÙibÉq ini boleh didapati dalam sËrah al-Baqarah pada ayat ke 42 dan 256, 
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sËrah al-ShËrÉ pada ayat 18, 30  dan sËrah al-’AnbiyÉ’ ayat 18 dan 54-55. Ketiga-

tiga sËrah ini mempunyai al-ÙibÉq yang berulang sebanyak dua kali. 

 

  Manakala sËrah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah sËrah  Ól ‘ImrÉn 

pada ayat 71, al-’AnfÉl   pada ayat 8, al-×ajj pada ayat 62, al-’IsrÉ’ pada ayat 81,  

al-Kahf pada ayat  56, al-Mu’min pada ayat 5, al-Ra‘d pada ayat  17, al-Saba’ 

pada ayat  43, LuqmÉn pada ayat 30, MuÍammad  pada ayat 3 dan YËnus pada 

ayat ke 32. 

 

Jadual 4.6.25 :  Al-ÙibÉq Antara Kebenaran Dan Kebatilan 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 Ól ‘ImrÉn 71 2 

2 al-’AnbiyÉ’ 

18 

2 

54-55 

3 al-’AnfÉl   8 2 

4 al-Baqarah 

42 

2 

256 

5 al-×ajj 62 1 

6 al-’IsrÉ’ 81 1 

7 al-Kahf 56 1 

8 al-Mu’min 5 1 

9 al-Ra‘d 17 2 

10 al-Saba’ 43 1 
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Bil SËrah Ayat Bilangan 

11 al-ShËrÉ 

18 

2 

24 

12 LuqmÉn 30 1 

13 MuÍammad 3 2 

14 YËnus 32 1 

Jumlah 17 

 

4.6.26 Al-ÙibÉq Antara Kecil Dan Besar  

Ia terdapat dalam tujuh  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  tujuh.  Jadual 4.6.26 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara kecil dan besar dalam sËrah. sËrah al-Baqarah yang 

terdapat  dalam ayat ke 282 al-Kahf ayat 49, al-Qamar ayat 53, al-Saba’ ayat 3, 

al-Sajadah  ayat 21, al-Tawbah  ayat 121 dan YËnus ayat ke 61 masing-masing 

hanya mempunyai satu ayat sahaja. 

 

 

Jadual 4.6.26  :  Al-ÙibÉq Antara Kecil Dan Besar 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 282 1 

2 al-Kahf 49 1 

3 al-Qamar 53 1 

4 al-Saba’ 3 1 

5 al-Sajadah 21 1 

6 al-Tawbah 121 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

7 YËnus 61 1 

Jumlah 7 

4.6.27 Al-ÙibÉq Antara Kegelapan Dan Cahaya  

Ia  terdapat dalam sembilan  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak sebelas.  Jadual 

4.6.27 menunjukkan  al-ÙibÉq antara kegelapan dan cahaya dalam sËrah. SËrah 

al-’An‘Ém dan ’IbrÉhÊm mempunyai al-ÙibÉq antara kegelapan dan cahaya yang 

terbanyak iaitu sebanyak dua ayat.   sËrah al-’An‘Ém yang terdapat dalam ayat ke 

1 dan 122 serta sËrah  ’IbrÉhÊm pada ayat 1 dan 5. 

 

  Manakala sËrah al-AÍzÉb  yang terdapat dalam ayat ke 43, al-Baqarah 

ayat 257, al-×adÊd ayat 9, al-MÉ’idah  ayat 16, al-Ra‘d  ayat 16, al-ÙalÉq ayat 11 

dan FÉÏir ayat ke 20 masing-masing hanya mempunyai satu ayat sahaja. 

 

Jadual 4.6.27 :  Al-ÙibÉq Antara Kegelapan Dan Cahaya 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-AÍzÉb   43 1 

2 al-’An‘Ém 

1 

2 

122 

3 al-Baqarah 257 1 

4 al-×adÊd 9 1 

5 al-MÉ’idah 16 1 

6 al-Ra‘d 16 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

7 al-ÙalÉq 11 1 

8 FÉÏir 20 1 

9 ’IbrÉhÊm 

1 1 

5 1 

Jumlah 11 

 

4.6.28 Al-ÙibÉq Antara Keimanan Dan Kekufuran  

Ia  terdapat dalam sembilan  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak tiga belas.  

Jadual 4.6.28 menunjukkan  al-ÙibÉq antara keimanan dan kekufuran yang dapat 

diperoleh dalam al-Qur’Én al-KarÊm. SËrah Ól ‘ImrÉn mempunyai al-ÙibÉq antara 

keimanan dan kekufuran yang terbanyak iaitu sebanyak empat ayat  yang terdapat 

dalam ayat ke 80, 100, 110 dan 177 diikuti dengan sËrah al-Baqarah sebanyak 

dua ayat yang terdapat dalam ayat yang ke 108 dan 109. 

 

  SËrah al-Jinn dalam ayat ke 14, sËrah al-Mu’min ayat 85, sËrah al-NisÉ’ 

ayat ke 144, sËrah al-Qalam ayat ke 135, sËrah al-TaghÉbun ayat ke 2 dan sËrah 

’IbrÉhÊm ayat ke 28 masing-masing hanya mempunyai satu ayat yang 

mengandungi bentuk al-ÙibÉq ini.. 
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Jadual 4.6.28 : Al-ÙibÉq Antara Keimanan Dan Kekufuran 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 

 

al-Baqarah 

108 

2 

109 

2 al-×ujurÉt 11 1 

3 Ól ‘ImrÉn 

80 

4 

100 

110 

177 

4 al-Jinn 14 1 

5 al-Mu’min 85 1 

6 al-NisÉ’ 144 1 

7 al-Qalam 35 1 

8 al-TaghÉbun 2 1 

9 ’IbrÉhÊm 28 1 

Jumlah 13 

 

4.6.29 Al-ÙibÉq Antara Kesenangan Dan Kesusahan  

Ia terdapat dalam lapan  sËrah  dengan jumlah ayat sebanyak sepuluh.  Jadual 

4.6.29 menunjukkan  al-ÙibÉq antara kesenangan dan kesusahan dalam al-Qur’Én. 

Bentuk al-ÙibÉq ini terdapat dalam sËrah al-Balad ayat ke 18-19 dan sËrah al-

WÉqi‘ah ayat ke 8-9. Terdapat dua sËrah yang masing-masing mempunyai dua 

ayat iaitu sËrah al-Baqarah ayat ke 185 dan 280 serta sËrah al-’InshirÉÍ ayat ke 5 
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dan 6. Manakala surah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah  sËrah al-’A‘rÉf 

ayat ke 95, sËrah Ól ‘ImrÉn ayat ke 134, sËrah al-ÙalÉq ayat ke 7, sËrah FuÎÎilat 

ayat ke 50, sËrah HËd ayat ke 10 dan sËrah YËnus ayat ke 21. 

 

Jadual 4.6.29  :  Al-ÙibÉq Antara Kesenangan Dan Kesusahan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’A‘rÉf 95 1 

2 al-Baqarah 

185 

2 

280 

3 Ól ‘ImrÉn 134 1 

4 al-’InshirÉÍ 

5 

2 

6 

5 al-ÙalÉq 7 1 

6 FuÎÎilat 50 1 

7 HËd 10 1 

8 YËnus 21 1 

Jumlah 10 

   

4.6.30 Al-Ùibaq Antara Kiri Dan Kanan  

Ia  terdapat dalam dua  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak dua.  Jadual 4.6.30 

menunjukkan    al-ÙibÉq antara kiri dan kanan  yang terdapat dalam al-Qur’Én. 

Al-ÙibÉq ini terdapat dalam sËrah al-Balad ayat yang ke 18-19 dan sËrah al-

WÉqi‘ah ayat ke 8-9. Kedua-dua ayat ini berada dalam bentuk dua frasa.  
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Jadual 4.6.30 : Al-ÙibÉq Antara Kiri Dan Kanan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Balad 18-19 1 

2 al-WÉqi‘ah 8-9 1 

Jumlah 2 

   

4.6.31 Al-ÙibÉq Antara Langit Dan Bumi  

Ia terdapat dalam 56  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  188.  Jadual 4.6.31 

menunjukkan  al-ÙibÉq langit dan bumi dalam al-Qur’Én. Al-ÙibÉq ini paling 

banyak  terdapat dalam sËrah YËsuf sebanyak sepuluh   ayat yang berada pada 

ayat yang ke  3, 6, 18, 55, 61, 66, 68, 101, 101, dan 105. Ayat 101 dalam sËrah 

YËsuf ini berulang dua kali dalam satu ayat. sËrah yang kedua terbanyak ialah 

sËrah Ól ‘ImrÉn iaitu sebanyak Sembilan ayat yang terdapat dalam ayat yang ke 

29, 83, 109, 129, 133, 180, 189, 190 dan 191. SËrah al-’An‘Ém mempunyai lapan 

ayat yang mengandungi al-ÙibÉq antara langit dan bumi yang terdapat dalam ayat 

yang ke 1, 3, 12, 14, 73, 75, 79 dan 101.  

 

  SËrah yang mempunyai tujuh ayat pula terdapat dalam satu sËrah sahaja 

iaitu sËrah al-ShËrÉ yang boleh dilihat dalam ayat yang ke 4, 5, 11, 12, 29, 49 dan 

53. Terdapat tiga sËrah yang mempunyai enam ayat yang menunjukkan al-ÙibÉq 

antara   langit   dan   bumi   iaitu   sËrah al-JÉthiyah,  al-Naml dan al-NisÉ’ . SËrah 

al-JÉthiyah menunjukkan bentuk al-ÙibÉq ini dalam ayat yang ke 3, 13, 22, 27, 36 

dan 37, sËrah al-Naml terdapat dalam ayat yang ke 31, 25, 60, 64, 65 dan 87 

manakala sËrah al-NisÉ’ dalam ayat yang ke 126, 131, 131, 132, 170 dan 171. 
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  Selain itu, enam sËrah yang mempunyai al-ÙibÉq antara langit dan bumi 

sebanyak lima kali ialah sËrah al-Baqarah yang boleh direnungi dalam ayat ke 33, 

117, 255, 255 dan 284, sËrah al-×adÊd dalam ayat yang ke 1, 2, 4,  5 dan 10, 

sËrah al-MÉ’idah dalam ayat ke 17, 18, 40, 97 dan 120,  sËrah al-NaÍl dalam ayat 

yang ke 3, 49, 52, 73 dan 77, sËrah al-RËm dalam ayat ke 8, 18, 22, 26 dab 27, 

sËrah al-Saba’ dalam ayat ke 1, 3, 9, 22 dan 24, sËrah FÉÏir dalam ayat ke 1, 38, 

40, 41 dan 44, sËrah ’IbrÉhÊm dalam ayat ke 2, 10, 19, 32 dan 48 serta sËrah 

LuqmÉn dalam ayat ke 10, 16, 20, 25 dan 26. 

 

  SËrah yang mempunyai empat ayat pula ialah sËrah  al-Baqarah pada ayat 

ke 29,  116, 164 dan107,   sËrah al-AÍzÉb    pada ayat ke 3, 4, 33 dan 72,   sËrah 

al-’A‘rÉf pada ayat ke 54, 158, 185 dan 187, sËrah al-’IsrÉ’ pada ayat ke 44, 55, 

99 dan 102, sËrah al-NËr pada ayat ke 35, 41, 42 dab 64 serta sËrah HËd pada 

ayat ke 7, 107, 108 dan 123. 

 

  Manakala sËrah  yang   mempunyai   tiga   ayat ialah sËrah al-’AnbiyÉ’, 

al-‘AnkabËt, al-FatÍ, al-FurqÉn, al-×ajj, al-Kahf,  al-TaghÉbun, al-Zukhruf dan  

Maryam.  SËrah  al-’AnbiyÉ’  terdapat dalam ayat yang ke 19, 30 dan 56, sËrah 

al-‘AnkabËt terdapat dalam ayat ke 44, 52 dan 61, sËrah al-FatÍ terdapat dalam 

ayat ke 4, 7 dan 14, sËrah al-FurqÉn terdapat dalam ayat 2, 6 dan 59, sËrah al-×ajj 

ayat ke 18, 64 dan 70, sËrah al-Kahf ayat ke 14, 26 dan 51, sËrah al-TaghÉbun 

ayat ke 1, 3 dan 4, sËrah al-Zukhruf ayat ke 9, 82 dan 85 serta  Maryam  ayat ke 

65, 90 dan 93. 
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  SËrah al-DukhÉn ayat ke 7 dan 38, al-×ashr ayat 1 dan 24, al-×ujurÉt ayat 

16 dan 18, al-Ra‘d ayat 15 dan 16, al-RaÍmÉn ayat ke 29 dan 33, al-Tawbah ayat 

36 dan 116, ØÉd ayat 10 dan 66 serta Ùaha ayat ke 4 dan 6 masing-masing 

mempunyai dua ayat. 

 

  SËrah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah sËrah al-BurËj pada ayat ke 

9,  sËrah al-DhÉriyÉt   pada ayat ke 47-48,   sËrah al-×ijr pada ayat ke 85, sËrah 

al-Jumu‘ah pada ayat ke 1, sËrah al-MujÉdalah pada ayat ke7, sËrah al-Mu’minËn 

pada ayat ke 71, sËrah al-Mu'min pada ayat ke 57, sËrah al-MunÉfiqËn pada ayat 

ke 7, sËrah al-Naba’ pada ayat ke 37, sËrah al-Øaff pada ayat ke 1, sËrah al-ØaffÉt 

ayat ke 5, sËrah al-Sajadah pada ayat ke 4, sËrah al-Shams pada ayat ke 5-6, sËrah 

al-Shu‘arÉ’ pada ayat ke 24, sËrah al-ÙalÉq pada ayat ke 12, sËrah al-ÙËr pada 

ayat ke 36, sËrah QÉf  pada ayat ke 1 dan sËrah YÉsÊn pada ayat ke 81. 

 

Jadual 4.6.31 : Al-ÙibÉq Antara Langit Dan Bumi 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 

29 

4 

116 

164 

107 

2 al-AÍzÉb   

3 

4 

4 

33 

72 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

3 al-’An‘Ém 

1 

8 

3 

12 

14 

73 

75 

79 

101 

4 al-’AnbiyÉ’ 

19 

3 30 

56 

5 al-‘AnkabËt 

44 

3 52 

61 

6 al-’A‘rÉf 

54 

4 

158 

185 

187 

5 al-Baqarah 

33 

5 

117 

255 

255 

284 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

6 al-BurËj 9 1 

7 al-Dhanyat 47-48 1 

8 al-DukhÉn 

7 

2 

38 

9 al-FatÍ 

4 

3 7 

14 

10 al-FurqÉn 

2 

3 6 

59 

11 al-×adÊd 

1 

5 

2 

4 

5 

10 

12 al-×ajj 

18 

3 64 

70 

13 al-×ashr 

1 

2 

24 

14 al-×ijr 85 1 

15 al-×ujurÉt 

16 

2 

18 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

16 Ól ‘ImrÉn 

29 

9 

83 

109 

129 

133 

180 

189 

190 

191 

17 al-’IsrÉ’ 

44 

4 

55 

99 

102 

18 al-JÉthiyah 

3 

6 

13 

22 

27 

36 

37 

19 al-Jumu‘ah 1 1 

20 al-Kahf 

14 

3 26 

51 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

21 al-MÉ’idah 

17 

5 

18 

40 

97 

120 

22 al-MujÉdalah 7 1 

23 al-Mu’minËn 71 1 

24 al-Mu'min 57 1 

25 al-MunÉfiqËn 7 1 

26 al-Naba’ 37 1 

27 al-NaÍl 

3 

5 

49 

52 

73 

77 

28 al-Naml 

31 

6 

25 

60 

64 

65 

87 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

29 al-NisÉ’ 

126 

6 

131 

131 

132 

170 

171 

30 al-NËr 

35 

4 

41 

42 

64 

31 al-Ra‘d 

15 

2 

16 

32 al-RaÍmÉn 

29 

2 

33 

33 al-RËm 

8 

5 

18 

22 

26 

27 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

34 al-Saba’ 

1 

5 

3 

9 

22 

24 

35 al-Øaff 1 1 

36 al-ØaffÉt 5 1 

37 al-Sajadah 4 1 

38 al-Shams 5-6 1 

39 al-ShËrÉ 

4 

7 

5 

11 

12 

29 

49 

53 

40 al-Shu‘arÉ’ 24 1 

41 

 

al-TaghÉbun 

1 

3 3 

4 

42 al-ÙalÉq 12 1 

43 

 

al-Tawbah 

36 

2 

116 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

44 al-ÙËr 36 1 

45 al-Zukhruf 

9 

3 82 

85 

46 al-Zumar 

5 

7 

38 

44 

46 

63 

67 

68 

47 FÉÏir 

1 

5 

38 

40 

41 

44 

48 HËd 

7 

4 

107 

108 

123 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

49 ’IbrÉhÊm 

2 

5 

10 

19 

32 

48 

50 LuqmÉn 

10 

5 

16 

20 

25 

26 

51 Maryam 

65 

3 90 

93 

52 QÉf 38 1 

53 ØÉd 

10 

2 

66 

54 Ùaha 

4 

2 

6 

55 YÉsÊn 81 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

56 YËsuf 

3 

10 

6 

18 

55 

61 

66 

68 

101 

101 

105 

Jumlah 188 

  

  

4.6.32 Al-ÙibÉq Antara Laut Dan Darat  

Ia terdapat dalam enam  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   sembilan.  Jadual 

4.6.32 menunjukkan  al-ÙibÉq antara laut dan darat dalam sËrah. Al-ÙibÉq ini 

paling banyak  terdapat dalam sËrah al-’An‘Ém  sebanyak dua  ayat yang berada 

pada ayat yang ke 67 dan  70. sËrah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah sËrah 

al-MÉ’idah  ayat ke 96, al-Naml ayat ke 63, al-RËm ayat ke 41 dan YËnus ayat ke 

22. 
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Jadual 4.6.32 : Al-ÙibÉq Antara Laut Dan Darat 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 

59 

3 63 

97 

2 al-’IsrÉ’ 

67 

2 

70 

3 al-MÉ’idah 96 1 

4 al-Naml 63 1 

5 al-RËm 41 1 

6 YËnus 22 1 

Jumlah 9 

 

4.6.33 Al-ÙibÉq Antara Lelaki Dan Perempuan  

Ia terdapat dalam sebelas sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak  dua puluh satu.  

Jadual 4.6.33   menunjukkan   al-ÙibÉq antara lelaki dan perempuan dalam sËrah 

al-Qur’Én. Al-ÙibÉq ini paling banyak  terdapat dalam sËrah al-NisÉ’ iaitu 

sebanyak 10 ayat yang berada pada ayat yang ke 1, 7,11, 32, 34, 75,98, 124, 176 

dan 176. Ayat yang ke 176 terdapat pengulangan al-ÙibÉq ini dalam satu ayat. 

sËrah  Ól ‘ImrÉn mempunyai dua ayat  iaitu ayat yang ke 36 dan 195.  

 

  SËrah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah sËrah al-’An‘Ém dalam ayat 

ke 143, sËrah al-’A‘rÉf dalam ayat ke 81, sËrah al-×ujurÉt dalam ayat ke 13, 

sËrah al-Layl dalam ayat ke 3, sËrah al-Mu’min dalam ayat ke 40, sËrah al-NaÍl 
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dalam ayat ke 97, sËrah al-Najm dalam ayat ke 45, sËrah al-Naml dalam ayat ke 

55 dan sËrah al-QiyÉmah dalam ayat ke 39. 

Jadual 4.6.33 : Al-ÙibÉq Antara Lelaki Dan Perempuan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 143 1 

2 al-’A‘rÉf 81 1 

3 al-×ujurÉt 13 1 

4 Ól ‘ImrÉn 

36 

2 

195 

5 al-Layl 3 1 

6 al-Mu’min 40 1 

7 al-NaÍl 97 1 

8 al-Najm 45 1 

9 al-NisÉ’ 

1 

10 

7 

11 

32 

34 

75 

98 

124 

176 

176 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

10 al-Naml 55 1 

11 al-QiyÉmah 39 1 

Jumlah 21 

   

 4.6.34 Al-ÙibÉq Antara Lemah Lembut Dan Tegas  

Ia terdapat dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  dua.  Jadual 4.6.34  

menunjukkan  al-ÙibÉq antara lemah lembut dan tegas  dalam sËrah. Al-ÙibÉq ini 

terdapat dalam sËrah al-FatÍ dan   al-MÉ’idah masing-masing hanya mempunyai 

satu ayat iaitu ayat yang ke 29 dan 54.  

 

Jadual 4.6.34 : Al-ÙibÉq Antara Lemah Lembut Dan Tegas 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-FatÍ 29 1 

2 al-MÉ’idah 54 1 

Jumlah 2 

 4.6.35 Al-ÙibÉq Antara Luar Dan Dalam   

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.35 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara luar dan dalam pada  sËrah al-×adÊd  yang terdapat 

dalam ayat ke 13.  
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Jadual 4.6.35 : Al-ÙibÉq Antara Luar Dan Dalam   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-×adÊd 13 2 

Jumlah 1 

 4.6.36 Al-ÙibÉq Antara Mabuk dan Tidak Mabuk  

Al-ÙibÉq antara mabuk dan tidak mabuk terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah 

ayat  sebanyak  satu.  Jadual 4.6.36 menunjukkan  al-ÙibÉq antara mabuk dan 

tidak mabuk dalam  sËrah al-×ajj  pada ayat ke 2.  

 

Jadual 4.6.36  : Al-ÙibÉq Antara Mabuk dan Tidak Mabuk 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-×ajj 2 1 

Jumlah 1 

4.6.37 Al-ÙibÉq Antara Manusia dan Jin  

Ia  terdapat dalam 12 sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  20.  Jadual 4.6.37 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara manusia dan jin dalam al-Qur’Én. Al-ÙibÉq ini 

paling banyak terdapat dalam sËrah al-RaÍmÉn sebanyak empat ayat iaitu ayat 

yang ke 33, 39, 56 dan 74 diikuti oleh sËrah al-’An‘Ém dengan tiga ayat iaitu ayat 

yang ke 112, 128 dan 130. 
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  SËrah yang  mempunyai dua ayat yang menunjukkan bentuk al-ÙibÉq ini  

ialah sËrah al-’A‘rÉf pada ayat ke 38 dan 179, sËrah al-Jinn pada ayat ke 5 dan 6 

dan sËrah FuÎÎilat pada ayat ke 25 dan 29. Manakala sËrah yang mengandungi 

satu bentuk al-ÙibÉq  ialah sËrah al-’AÍqÉf  pada ayat ke 18, sËrah al-DhÉriyÉt 

pada ayat ke 56, sËrah al-’IsrÉ’ pada ayat ke 88, sËrah al-Naml pada ayat ke 17, 

sËrah al-NÉs pada ayat ke 6, sËrah al-Sajadah pada ayat ke  13 dan sËrah HËd 

pada ayat ke 119. 

Jadual 4.6.37 : Al-ÙibÉq Antara Manusia dan Jin 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’AÍqÉf 18 1 

2 al-’An‘Ém 

112 

3 

128 

130 

3 al-’A‘rÉf 

38 

2 179 

4 al-DhÉriyÉt 56 1 

5 al-’IsrÉ’ 88 1 

6 al-Jinn 

5 

2 6 

7 al-Naml 17 1 

8 al-NÉs 6 1 

9 al-RaÍmÉn 

33 

4 

39 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

56 

74 

10 al-Sajadah 13 1 

11 FuÎÎilat 

25 

2 29 

12 HËd 119 1 

Jumlah 20 

4.6.38 Al-ÙibÉq Antara Matahari Dan Bulan  

Ia terdapat dalam 16 sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  18.  Jadual 4.6.38 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara matahari dan bulan dalam al-Qur’Én. Al-ÙibÉq ini 

terdapat dalam sËrah FuÎÎilat ayat ke 37 dan 37 di mana terdapat pengulangan al-

ÙibÉq dalam satu ayat serta sËrah YÉsÊn ayat ke 38-39 dan 40  merupakan sËrah 

yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq antara matahari dan bulan sebanyak dua 

ayat.  

 

  Antara sËrah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah sËrah al-’AnbiyÉ’ 

pada ayat ke 17, sËrah al-‘AnkabËt  pada ayat ke 61, sËrah al-’A‘rÉf  pada ayat ke 

54,  sËrah  al-×ajj   pada ayat ke 18,    sËrah al-QiyÉmah  pada  ayat ke 9,  sËrah 

al-Ra‘d  pada ayat ke 2, sËrah al-RaÍmÉn  pada ayat ke 5, sËrah al-Shams pada 

ayat ke 1-2 dalam bentuk dua frasa, sËrah al-Zumar   pada ayat ke 5, sËrah FÉÏir  

pada ayat ke 13, sËrah ’IbrÉhÊm pada ayat ke 33, sËrah LuqmÉn  pada ayat ke 29,  

sËrah NËÍ  pada ayat ke 16 dan sËrah YËnus pada ayat ke 5. 
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Jadual 4.6.38 : Al-ÙibÉq Antara Matahari Dan Bulan 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’AnbiyÉ’ 33 1 

2 al-‘AnkabËt 61 1 

3 al-’A‘rÉf 54 1 

4 al-×ajj 18 1 

5 al-QiyÉmah 9 1 

6 al-Ra‘d 2 1 

7 al-RaÍmÉn 5 1 

8 al-Shams 1-2 1 

9 al-Zumar 5 1 

10 FÉÏir 13 1 

11 FuÎÎilat 

37 

2 

37 

12 ’IbrÉhÊm 33 1 

13 LuqmÉn 29 1 

14 NËÍ 16 1 

15 YÉsÊn 

38-39 

2 

40 

16 YËnus 5 1 

Jumlah 18 
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 4.6.39 Al-ÙibÉq Antara Memegang Dan Melepaskan   

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.39 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara memegang dan melepaskan  dalam sËrah al-

Baqarah  pada  ayat ke 229.  

 

Jadual 4.6.39 : Al-ÙibÉq Antara Memegang Dan Melepaskan   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 229 1 

Jumlah 1 

  

4.6.40 Al-ÙibÉq Antara Meminta Dan Menahan Diri   

Ia  terdapat dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  dua.  Jadual 4.6.40 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara meminta dan menahan diri dalam sËrah al-DhÉriyÉt 

pada ayat ke 19 dan sËrah al-Ma‘Érij pada ayat yang ke 25 .  

 

Jadual 4.6.40 : Al-ÙibÉq Antara Meminta Dan Menahan Diri   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-DhÉriyÉt 19 1 

2 al-Ma‘Érij 25 1 

Jumlah 1 



548 

 

4.6.41 Al-ÙibÉq Antara Menetap Dan Berziarah 

Ia  terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.41 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara menetap dan berziarah dalam sËrah al-×ajj  pada 

ayat ke 25.  

Jadual 4.6.41 :  Al-ÙibÉq Antara Menetap Dan Berziarah 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-×ajj 25 1 

Jumlah 1 

 

 4.6.42 Al-ÙibÉq Antara Menjalar Dan Tidak Menjalar  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.42 

menunjukkan  al-ÙibÉq   antara   menjalar   dan   tidak   menjalar    dalam sËrah 

al-’An‘Ém  pada ayat ke 141.  

 

Jadual 4.6.42 : Al-ÙibÉq Antara Menjalar Dan Tidak Menjalar 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 141 1 

Jumlah 1 

4.6.43 Al-ÙibÉq Antara Menjauhkan Azab Dan Beroleh Pertolongan  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.43 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara menjauhkan azab dan beroleh pertolongan dalam 

sËrah al-FurqÉn  pada ayat ke 19.  
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        Jadual 4.6.43 : Al-ÙibÉq Antara Menjauhkan Azab Dan Beroleh Pertolongan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-FurqÉn 19 1 

Jumlah 1 

 

 4.6.44 Al-ÙibÉq Antara Merendahkan Dan Meninggikan 

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.44 

menunjukkan  al-ÙibÉq   antara   merendahkan   dan meninggikan dalam sËrah  

al-WÉqi‘ah pada ayat ke 3.  

 

Jadual 4.6.44 :  Al-ÙibÉq Antara Merendahkan Dan Meninggikan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-WÉqi‘ah 3 1 

Jumlah 1 

 

4.6.45 Al-ÙibÉq Antara Miskin Dan Kaya  

Ia terdapat dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  tiga.  Jadual 4.6.45 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara miskin dan kaya dalam sËrah. al-ÙibÉq ini terdapat 

dalam sËrah al-NisÉ’ ayat ke 6 dan 135 dan  sËrah Ól ‘ImrÉn ayat ke 181. 
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Jadual 4.6.45 : Al-ÙibÉq Antara Miskin Dan Kaya 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 Ól ‘ImrÉn 181 1 

2 al-NisÉ’ 

6 2 

 135 

Jumlah 3 

4.6.46 Al-ÙibÉq Antara Mudah Dan Rumit  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.46 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara mudah dan rumit dalam sËrah al-Muddaththir pada 

ayat ke 9-10 dalam bentuk dua frasa. 

 

Jadual 4.6.46 : Al-ÙibÉq Antara Mudah Dan Rumit 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Muddaththir 9-10 1 

Jumlah 1 

4.6.47 Al-ÙibÉq Antara Mudarat Dan Manfaat   

Ia terdapat dalam 16 sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  18.  Jadual 4.6.47 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara mudarat dan manfaat  dalam al-Qur’Én al-KarÊm. 

Bentuk al-ÙibÉq ini terdapat dalam sËrah al-Zumar  pada ayat ke 8, 38 dan 49 dan 

merupakan sËrah yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq antara mukmin dan 

fasik . Antara sËrah yang mempunyai satu ayat sahaja ialah sËrah al-’An‘Ém pada 

ayat ke 17, al-’AnbiyÉ’ pada ayat ke 84, al-’A‘rÉf  pada ayat ke 188, al-FatÍ  pada 

ayat ke 11, al-FurqÉn  pada ayat ke 3, al-×ajj pada ayat ke 13, al-Jinn pada ayat 
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ke 21, al-MÉ’idah  pada ayat ke 76, al-NaÍl pada ayat ke 53, al-Ra‘d pada ayat ke 

16, al-RËm  pada ayat ke 33, al-Saba’ pada ayat ke 42, Ùaha pada ayat ke 89, 

YÉsÊn pada ayat ke 72 dan YËnus pada ayat ke 79. 

 

Jadual 4.6.47 :  Al-ÙibÉq Antara Mudarat Dan Manfaat   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 17 1 

2 al-’AnbiyÉ’ 84 1 

3 al-’A‘rÉf 188 1 

4 al-FatÍ 11 1 

5 al-FurqÉn 3 1 

6 al-×ajj 13 1 

7 al-Jinn 21 1 

8 al-MÉ’idah 76 1 

9 al-NaÍl 53 1 

10 al-Ra‘d 16 1 

11 al-RËm 33 1 

12 al-Saba’ 42 1 

13 al-Zumar 

8 

3 38 

49 

14 Ùaha 89 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

15 YÉsÊn 23 1 

16 YËnus 49 1 

Jumlah 18 

4.6.48 Al-ÙibÉq Antara Mukmin Dan Fasik  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.48 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara mukmin dan fasik dalam sËrah al-Sajadah  pada 

ayat ke 18. 

Jadual 4.6.48 : Al-ÙibÉq Antara Mukmin Dan Fasik 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Sajadah 18 1 

Jumlah 1 

 

4.6.49 Al-ÙibÉq Antara Mulia Dan Hina  

Ia  boleh didapati dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  dua.  Jadual 

4.6.49 menunjukkan  al-ÙibÉq antara mulia dan hina dalam sËrah al-MunÉfiqËn 

pada ayat ke 8 dan al-Naml pada ayat ke 34 . 

 

Jadual 4.6.49 : Al-ÙibÉq Antara Mulia Dan Hina 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-MunÉfiqËn 8 1 

2 al-Naml 34 1 

Jumlah 2 



553 

 

4.6.50 Al-ÙibÉq Antara Musim Panas Dan Musim Sejuk  

Ia dapat direnungi dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak satu.  Jadual 

4.6.50 menunjukkan  al-ÙibÉq antara musim panas dan musim sejuk dalam sËrah. 

al-ÙibÉq ini terdapat dalam sËrah Quraysh ayat ke 2. 

 

Jadual 4.6.50 : Al-ÙibÉq Antara Musim Panas Dan Musim Sejuk 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 Quraysh 2 1 

Jumlah 1 

4.6.51 Al-ÙibÉq Antara Musyrik Dan Beriman   

Ia boleh dihayati dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 

4.6.51 menunjukkan  al-ÙibÉq   antara   musyrik   dan  beriman  dalam     sËrah 

al-Baqarah  pada ayat ke 221. 

 

Jadual 4.6.51 : Al-ÙibÉq Antara Musyrik Dan Beriman   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 221 1 

Jumlah 1 

4.6.52 Al-ÙibÉq Antara Orang Bersegera Dan Orang Melambatkan   

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.52 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara orang bersegera dan orang melambatkan  dalam 

sËrah al-×ijr pada ayat ke 24. 
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        Jadual 4.6.52 : Al-ÙibÉq Antara Orang Bersegera Dan Orang Melambatkan   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-×ijr 24 1 

Jumlah 1 

4.6.53 Al-ÙibÉq Antara Orang Duduk Dan Orang Berjihad  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.53 

menunjukkan  al-ÙibÉq   antara   orang   duduk dan orang berjihad dalam sËrah 

al-NisÉ’  pada ayat ke 95. 

 

Jadual 4.6.53 : Al-ÙibÉq Antara Orang Duduk Dan Orang Berjihad 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-NisÉ’ 95 1 

Jumlah 1 

4.6.54 Al-ÙibÉq Antara Orang Menyaksikan Dan Orang Disaksikan  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.54 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara orang menyaksikan dan orang disaksikan dalam 

sËrah al-BurËj pada ayat ke 3. 

       Jadual 4.6.54 : Al-ÙibÉq Antara Orang Menyaksikan Dan Orang Disaksikan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-BurËj 3 1 

Jumlah 1 
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4.6.55 Al-ÙibÉq Antara Orang Merdeka Dan Hamba  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.55 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara orang merdeka dan hamba dalam sËrah al-Baqarah  

pada ayat ke 178. 

 

Jadual 4.6.55 : Al-ÙibÉq Antara Orang Merdeka Dan Hamba 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 178 1 

Jumlah 1 

4.6.56 Al-ÙibÉq Antara Orang Terdahulu  Dan Orang Terkemudian  

Ia terdapat dalam dua sËrah dengan  jumlah ayat sebanyak  empat.  Jadual 4.6.56 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara orang terdahulu dan orang terkemudian dalam 

sËrah. al-ÙibÉq ini terdapat dalam sËrah al-WÉqi‘ah ayat ke 13-14, 39-40 dan 49 

merupakan sËrah yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq antara orang terdahulu 

dan orang terkemudian. sËrah al-MursalÉt hanya mempunyai satu ayat iaitu ayat 

ke 16-17. Tiga daripada ayat yang tergolong dalam al-ÙibÉq ini berada dalam 

bentuk dua frasa. 
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       Jadual 4.6.56  : Al-ÙibÉq Antara Orang Terdahulu  Dan Orang Terkemudian 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-MursalÉt 16-17 1 

2 

 

al-WÉqi‘ah 

13-14 

3 39-40 

49 

Jumlah 4 

4.6.57 Al-ÙibÉq Antara Pagi Dan Malam  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.57 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara pagi dan malam  dalam sËrah al-ÙËr  pada ayat ke 

49. 

Jadual 4.6.57 : Al-ÙibÉq Antara Pagi Dan Malam 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-ÙËr 49 1 

Jumlah 1 

4.6.58 Al-ÙibÉq Antara Pagi Dan Petang  

Ia boleh dilihat dalam sepuluh sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  sebelas.  

Jadual 4.6.58 menunjukkan  al-ÙibÉq antara pagi dan petang dalam sËrah. sËrah 

yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq ini iaitu sebanyak dua ayat ialah sËrah 

al-Mu’min ayat ke 46 dan 55. 
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  SËrah yang hanya mempunyai satu ayat ialah sËrah al-FatÍ  pada ayat ke 

9, al-FurqÉn pada ayat ke 5, al-’InsÉn pada ayat ke 25, al-Kahf pada ayat ke  28, 

al-NËr pada ayat ke 36, al-Ra‘d  pada ayat ke 15,  al-Saba’ pada ayat ke 12, 

Maryam pada ayat ke  62  dan ØÉd pada ayat ke 18. 

 

Jadual 4.6.58 : Al-ÙibÉq Antara Pagi dan Petang 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-FatÍ 9 1 

2 al-FurqÉn 5 1 

3 al-’InsÉn 25 1 

4 al-Kahf 28 1 

5 al-Mu’min 

46 

2 

55 

6 al-NËr 36 1 

7 al-Ra‘d 15 1 

8 al-Saba’ 12 1 

9 Maryam 62 1 

10 ØÉd 18 1 

Jumlah 11 

   

 

 4.6.59 Al-ÙibÉq Antara Pembawa Berita Gembira Dan Pembawa Amaran  

Ia dapat dihayati dalam tiga belas sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  lima belas.  

Jadual 4.6.59 menunjukkan  al-ÙibÉq antara pembawa berita gembira dan 
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pembawa amaran dalam sËrah. sËrah yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq ini 

iaitu sebanyak dua ayat ialah sËrah al-Baqarah  ayat ke 119 dan 213 serta sËrah  

al-MÉ’idah ayat ke 19 dan 19.  Ini kerana ayat ke 19 dalam sËrah al-Maidah ini 

al-ÙibÉq yang sama  diulang dalam satu ayat. 

 

  Manakala sËrah yang hanya mempunyai satu ayat ialah sËrah al-AÍzÉb  

pada ayat ke 45, al-’An‘Ém  ayat pada ke 48, al-’A‘rÉf  pada ayat ke 188, al-FatÍ 

pada ayat ke  8, al-FurqÉn pada ayat ke 56, al-’IsrÉ’ pada ayat ke 105, al-Kahf  

pada ayat ke 56, al-FatÍ pada ayat ke  8, al-Saba’ pada ayat ke 28, FuÎÎilat pada 

ayat ke 4 dan HËd pada ayat ke 2. 

 

Jadual 4.6.59 : Al-ÙibÉq Antara Pembawa Berita Gembira  

dan Pembawa Amaran 

 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-AÍzÉb   45 1 

2 al-’An‘Ém 48 1 

3 al-’A‘rÉf 188 1 

4 al-Baqarah 

119 

2 

213 

5 al-FatÍ 8 1 

6 al-FurqÉn 56 1 

7 al-’IsrÉ’ 105 1 

8 al-Kahf 56 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

9 al-MÉ’idah 

19  

2 19 

10 al-Saba’ 28 1 

11 FÉÏir 24 1 

12 FuÎÎilat 4 1 

13 HËd 2 1 

Jumlah 15 

4.6.60 Al-ÙibÉq Antara Pembelaan Dan Amaran  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.60 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara pembelaan dan amaran dalam sËrah al-MursalÉt  

pada ayat ke 6. 

 

Jadual 4.6.60 : Al-ÙibÉq Antara Pembelaan Dan Amaran 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-MursalÉt 6 1 

Jumlah 1 

4.6.61 Al-ÙibÉq Antara Pengajaran dan Berpaling Daripada Pengajaran  

Ia terdapat dalam satu sËrah  dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.61 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara pengajaran dan berpaling daripada pengajaran 

dalam sËrah. al-ÙibÉq ini terdapat dalam sËrah al-Mu’minËn  ayat ke 71. 
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   Jadual 4.6.61 : Al-ÙibÉq Antara Pengajaran Dan Berpaling Daripada Pengajaran 

 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Mu’minËn 71 1 

Jumlah 1 

4.6.62 Al-ÙibÉq Antara Pengharapan dan Ketakutan  

Ia terdapat dalam enam sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak enam.  Jadual 4.6.62 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara pengharapan dan ketakutan dalam al-Qur’Én. Ia 

terdapat dalam sËrah al-’AnbiyÉ’ ayat ke 90, al-’A‘rÉf ayat ke 56, Ól ‘ImrÉn ayat 

ke 83, al-Ra‘d ayat ke 12, al-RËm ayat ke 24 dan al-Sajadah ayat ke 16 dengan 

masing-masing mempunyai satu ayat. 

 

Jadual 4.6.62 : Al-ÙibÉq Antara Pengharapan dan Ketakutan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’AnbiyÉ’ 90 1 

2 al-’A‘rÉf 56 1 

3 Ól ‘ImrÉn 83 1 

4 al-Ra‘d 12 1 

5 al-RËm 24 1 

6 al-Sajadah 16 1 

Jumlah 6 
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4.6.63 Al-ÙibÉq Antara Perempuan Sopan Dan Perempuan Sundal  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan  jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.63 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara perempuan sopan dan perempuan sundal dalam 

sËrah al-NisÉ’  pada ayat ke 25. 

 

       Jadual 4.6.63 : Al-ÙibÉq Antara Perempuan Sopan Dan Perempuan Sundal 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-NisÉ’ 25 1 

Jumlah 1 

4.6.64 Al-ÙibÉq Antara Pergerakan Dan Penetapan  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak  satu.  Jadual 4.6.64 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara pergerakan dan penetapan dalam sËrah MuÍammad  

pada ayat ke 19. 

Jadual 4.6.64 : Al-ÙibÉq Antara Pergerakan Dan Penetapan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 MuÍammad 19 1 

Jumlah 1 

4.6.65 Al-ÙibÉq Antara Perlindungan Dan Tidak Perlindungan  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan  jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.65 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara perlindungan dan tidak perlindungan dalam sËrah 

al-AÍzÉb  pada ayat ke 13. 
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       Jadual 4.6.65 : Al-ÙibÉq Antara Perlindungan Dan Tidak Perlindungan 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-AÍzÉb   13 1 

Jumlah 1 

 

4.6.66 Al-ÙibÉq Antara Pertama Dan Terakhir  

Ia terdapat dalam satu sËrah sebanyak   satu ayat sahaja.  Jadual 4.6.66 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara pertama dan terakhir  yang dapat dihayati dalam 

sËrah al-×adÊd pada ayat ke 3. 

Jadual 4.6.66 : Al-ÙibÉq Antara Pertama Dan Terakhir 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-×adÊd 3 1 

Jumlah 1 

4.6.67 Al-ÙibÉq Antara Petunjuk Dan Kesesatan  

Ia terdapat dalam tujuh sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak  sepuluh.  Jadual 

4.6.67 menunjukkan  al-ÙibÉq antara petunjuk dan kesesatan dalam sËrah. sËrah 

yang paling banyak mempunyai al-ÙibÉq ini iaitu sebanyak dua ayat ialah sËrah 

al-’A‘rÉf ayat ke 30 dan 186, al-QaÎaÎ ayat ke 50 dan 85 serta al-Baqarah ayat 16 

dan 175. 

 

  SËrah yang mempunyai bentuk al-ÙibÉq ini dalam satu ayat ialah sËrah  

al-NaÍl ayat ke 36, al-Naml ayat ke 81, al-Saba’ ayat ke 24 dan FuÎÎilat ayat ke 

17. 
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      Jadual 4.6.67 : Al-ÙibÉq Antara Petunjuk Dan Kesesatan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’A‘rÉf 

30 

2 

186 

2 al-NaÍl 36 1 

3 al-Naml 81 1 

4 

 
al-QaÎaÎ 

50 

2 

85 

5 al-Saba’ 24 1 

6 FuÎÎilat 17 1 

7 al-Baqarah 

16 

2 

175 

Jumlah 10 

 

4.6.68 Al-ÙibÉq Antara Puak Sendiri Dan Puak Musuh  

Ia dapat direnungi dalam satu sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak  satu.  Jadual 

4.6.68 menunjukkan  al-ÙibÉq  antara  puak  sendiri  dan  puak   musuh   dalam 

al-Qur’Én al-KarÊm di mana ia terdapat dalam sËrah al-QaÎaÎ  ayat ke 15. 

 

Jadual 4.6.68  : Al-ÙibÉq Antara Puak Sendiri Dan Puak Musuh 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-QaÎaÎ 15 1 

Jumlah 1 
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 4.6.69  Al-ÙibÉq Antara Putih Dan Hitam  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   satu.  Jadual 4.6.69 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara putih dan hitam dalam sËrah al-Baqarah pada ayat 

ke 187. 

Jadual 4.6.69 :  Al-ÙibÉq Antara Putih Dan Hitam 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 187 1 

Jumlah 1 

4.6.70 Al-ÙibÉq Antara Ringan Dan Berat  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   satu.  Jadual 4.6.70 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara ringan dan berat  dalam sËrah al-Tawbah ayat ke 

41. 

Jadual 4.6.70 :  Al-ÙibÉq Antara Ringan Dan Berat 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Tawbah 41 1 

Jumlah 1 

 

 

4.6.71 Al-ÙibÉq Antara Rumah Kamu dan Bukan Rumah Kamu   

Bentuk ini boleh didapati dalam hanya satu sËrah sebanyak  satu ayat sahaja.  

Jadual 4.6.71 menunjukkan  al-ÙibÉq antara rumah kamu dan bukan rumah kamu 

dalam sËrah al-NËr   pada ayat ke 27. 
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Jadual 4.6.71 :  Al-ÙibÉq Antara Rumah Kamu dan Bukan Rumah Kamu 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-NËr 27 1 

Jumlah 1 

 

4.6.72 Al-ÙibÉq Antara Sama Dan Tidak Sama  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   satu.  Jadual 4.6.72 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara satu dan banyak dalam sËrah al-’An‘Ém  ayat ke 

141. 

 

Jadual 4.6.72 :  Al-ÙibÉq Antara Sama Dan Tidak Sama 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’An‘Ém 141 1 

Jumlah 1 

4.6.73 Al-ÙibÉq Antara Satu Dan Banyak   

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.73 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara satu dan banyak dalam sËrah al-FurqÉn ayat ke 14. 

 

Jadual 4.6.73 :  Al-ÙibÉq Antara Satu Dan Banyak   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-FurqÉn 14 1 

Jumlah 1 



566 

 

4.6.74 Al-ÙibÉq Antara Sedikit Dan Banyak  

Ia terdapat dalam dua sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  dua. Jadual 4.6.74 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara sedikit dan banyak dalam sËrah al-Baqarah pada 

ayat ke 349 dan sËrah al-MujÉdalah pada ayat yang ke 7. 

 

Jadual 4.6.74 :  Al-ÙibÉq Antara Sedikit Dan Banyak 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 249 1 

2 al-MujÉdalah 7 1 

Jumlah 2 

4.6.75  Al-ÙibÉq Antara Sempuna Dan Tidak Sempurna  

Ia terdapat dalam satu  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu.  Jadual 4.6.75 

menunjukkan  al-ÙibÉq antara sempurna dan tidak sempurna dalam sËrah al-×ajj 

pada ayat yang ke 15. 

Jadual 4.6.75 :  Al-ÙibÉq Antara Sempuna Dan Tidak Sempurna 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

 1. al-×ajj 15 1 

Jumlah 1 

4.6.76  Al-ÙibÉq Antara Siang Dan Malam  

Ia dapat direnungi dalam 31 sËrah sebanyak  46 ayat seperti yang dinyatakan 

dalam jadual 5.6.76.  SËrah yang paling banyak mengandungi al-ÙibÉq ini 

sebanyak tiga ayat   ialah   sËrah al-’AnbiyÉ’ pada ayat ke 20, 33 dan 42, sËrah  
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Ól ‘ImrÉn pada ayat ke 27, 41 dan 190, sËrah al-QaÎaÎ pada ayat ke 71,72 dan 73  

serta sËrah YËnus pada ayat ke 6, 24 dan 67. Di samping itu, kita juga dapat 

melihat 46 ayat yang mengandungi bentuk al-ÙibÉq ini,  6 ayat daripadanya 

berada dalam bentuk dua frasa dan selebihnya dalam satu frasa. 

 

  Selain itu, sËrah yang mempunyai dua ayat dalam katogeri  al-ÙibÉq ini 

ialah sËrah al-’An‘Ém pada ayat ke 13 dan 60, sËrah al-FurqÉn pada ayat ke 47 

dan 62, sËrah al-Muzzammil pada ayat ke 6-7 dan 20, sËrah al-Ra‘d pada ayat ke 

3 dan 10, sËrah FuÎÎilat pada ayat ke 37 dan 38 dan sËrah YÉsÊn pada ayat ke 37 

dan 40.  

 

  Seterusnya sËrah yang hanya mempunyai satu ayat tentang al-ÙibÉq ini 

ialah sËrah al-’A‘rÉf pada ayat ke 54, sËrah al-Baqarah pada ayat ke 274, sËrah 

al-×Éqqah pada ayat ke 7, sËrah al-’IsrÉ’ pada ayat ke12, sËrah al-JÉthiyah pada 

ayat ke 5, sËrah al-Mu’minËn pada ayat ke 80, sËrah al-Mu’min pada ayat ke 61, 

sËrah al-Naba’ pada ayat ke 10-11, sËrah al-NaÍl pada ayat ke 12, sËrah al-Naml 

pada ayat ke 86, sËrah al-NÉzi‘Ét pada ayat ke 29, sËrah al-NËr pada ayat ke 44, 

sËrah al-RËm pada ayat ke 23, sËrah al-Saba’ pada ayat ke 18, sËrah al-ØaffÉt 

pada ayat ke 137-138, sËrah al-Shams pada ayat 3-4, sËrah al-TakwÊr pada ayat 

ke 17-18, sËrah al-Zumar pada ayat ke 5, sËrah’IbrÉhÊm pada ayat ke 33, sËrah 

NËÍ pada ayat ke 5 dan sËrah Ùaha pada ayat ke 130. 
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.   Jadual 4.6.76 :  Al-ÙibÉq Antara Siang Dan Malam 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-’An‘Ém 

13 

2 

60 

2. al-’AnbiyÉ’ 

20 

3 33 

42 

3. al-’A‘rÉf 54 1 

4. al-Baqarah 274 1 

5. al-FurqÉn 

47 

2 

62 

6. 

al-×Éqqah 7 1 

Ól ‘ImrÉn 

 

27 

3 41 

190 

7. al-’IsrÉ’ 12 1 

8. al-JÉthiyah 5 1 

9. al-Layl 1-2 1 

10. al-Mu’minËn 80 1 

11. al-Mu’min 61 1 

12. al-Muzzammil 

6-7 

2 

20 

13. al-Naba’ 10-11 1 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

14. al-NaÍl 12 1 

15. al-Naml 86 1 

16. al-NÉzi‘Ét 29 1 

17. al-NËr 44 2 

18. al-QaÎaÎ 

71 

3 72 

73 

19. al-Ra‘d 

3 

2 

10 

20. al-RËm 23 1 

21. al-Saba’ 18 1 

22. al-ØaffÉt 137-138 1 

23. al-Shams 3-4 1 

24. al-TakwÊr 17-18 1 

25. al-Zumar 5 1 

26. FuÎÎilat 

37 1 

38 1 

27. ’IbrÉhÊm 33 1 

28. NËÍ 5 1 

29. Ùaha 130 1 

30. YÉsÊn 

37 

2 

40 
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Bil. SËrah Ayat Bilangan 

31. YËnus 

6 

3 24 

67 

Jumlah 46 

 

4.6.77  Al-ÙibÉq Antara Sia-Sia Dan Baik-Baik  

Bentuk ini dapat direnungi dalam satu sËrah sebanyak satu ayat iaitu dalam sËrah 

Maryam pada ayat ke 62 seperti yang ditunjukkan dalam jadual  4.6.77  

Jadual 4.6.77 :  Al-ÙibÉq Antara Sia-Sia Dan Baik-Baik 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 Maryam 62 1 

Jumlah 1 

 

4.6.78  Al-ÙibÉq Antara Sukarela Dan Terpaksa  

Katogeri ini dapat diselami dalam tiga sËrah sebanyak tiga ayat. sËrah yang 

mengandungi al-ÙibÉq ini ialah sËrah al-Ra‘d pada ayat ke 15, al-Tawbah pada 

ayat ke 53 dan FuÎÎilat  pada ayat ke 11 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 

4.6.78 
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Jadual 4.6.78 : Al-ÙibÉq Antara Sukarela Dan Terpaksa 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-Ra‘d 15 1 

2. al-Tawbah 53 1 

3. FuÎÎilat 11 1 

Jumlah 3 

4.6.79  Al-ÙibÉq Antara Sulit Dan Terang-Terangan  

Ia terdapat dalam 6 sËrah dengan jumlah ayat  sebanyak 6. SËrah yang 

mengandungi al-ÙibÉq ini ialah sËrah al-’An‘Ém pada ayat ke 3, al-Baqarah pada 

ayat ke 274, al-NaÍl pada ayat ke 75, al-Ra‘d pada ayat ke 22, FÉÏir pada ayat ke 

29 dan ’IbrÉhÊm pada ayat ke 31 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.6.79  

Jadual 4.6.79 :  Al-ÙibÉq Antara Sulit Dan Terang-Terangan 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-’An‘Ém 3 1 

2. al-Baqarah 274 1 

3. al-NaÍl 75 1 

4. al-Ra‘d 22 1 

5. FÉÏir 29 1 

6. ’IbrÉhÊm 31 1 

Jumlah 6 
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4.6.80  Al-ÙibÉq Antara Syukur Dan Kufur   

Ia boleh didapati dalam satu sËrah sebanyak  satu ayat sahaja  iaitu sËrah al-

’InsÉn  pada ayat ke 3  seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.6.80.  

Jadual 4.6.80 :  Al-ÙibÉq Antara Syukur Dan Kufur   

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-’InsÉn 3 1 

Jumlah 1 

4.6.81 Al-ÙibÉq Antara Syurga Dan Neraka  

Ia terdapat dalam empat sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  empat. SËrah yang 

mengandungi al-ÙibÉq ini ialah sËrah al-Baqarah  pada ayat ke 221, al-×ashr 

pada ayat ke 20, Ól ‘ImrÉn pada ayat ke 185  dan al-Mu’min pada ayat ke 41 

seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.6.81  

Jadual 4.6.81 :  Al-ÙibÉq Antara Syurga Dan Neraka 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-Baqarah 221 1 

2. al-×ashr 20 1 

3. Ól ‘ImrÉn 185 1 

4. al-Mu’min 41 1 

Jumlah 4 
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4.6.82  Al-ÙibÉq Antara Tangan Dan Kaki  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.82 iaitu sËrah al-MumtaÍanah ayat ke 12. 

 

Jadual 4.6.82 :  Al-ÙibÉq Antara Tangan Dan Kaki 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Mumtahanah 12 1 

Jumlah 1 

4.6.83  Al-ÙibÉq Antara Teduh Dan Panas  

Ia terdapat dalam satu sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  satu seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.83 iaitu sËrah FÉÏir ayat ke 21. 

 

Jadual 4.6.83 :  Al-ÙibÉq Antara Teduh Dan Panas 

Bi.l SËrah Ayat Bilangan 

1 FÉÏir 21 1 

Jumlah 1 

4.6.84  Al-ÙibÉq Antara Tempat Tetap Dan Tempat Sementara  

Ia terdapat dalam dua  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak  dua seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.84 iaitu sËrah al-’An‘Ém ayat ke 98 dan sËrah HËd 

ayat ke 6. 
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      Jadual 4.6.84 :  Al-ÙibÉq Antara Tempat Tetap Dan Tempat Sementara 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-’An‘Ém 98 1 

2. HËd 6 1 

Jumlah 2 

4.6.85  Al-ÙibÉq  Antara Tempat Tinggi dan Tempat Rendah  

Ia terdapat dalam satu  sËrah dengan jumlah  ayat sebanyak  satu seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.85 iaitu sËrah Taha ayat ke 107. 

 

Jadual 4.6.85 :  Al-ÙibÉq Antara Tempat Tinggi dan Tempat Rendah 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. Taha 107 1 

Jumlah 1 

 

4.6.86 Al-ÙibÉq Antara Terbit Dan Terbenam  

Ia terdapat dalam dua  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   dua seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.86 iaitu sËrah QÉf  ayat ke 39 dan sËrah Taha ayat ke 

130. 
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Jadual 4.6.86 : Al-ÙibÉq Antara Terbit Dan Terbenam 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. QÉf 39 1 

2. Taha 130 1 

Jumlah 2 

4.6.87 Al-ÙibÉq Antara Terikat Dan Terbuka  

Ia terdapat dalam satu  sËrah dalam satu ayat seperti yang dinyatakan dalam 

jadual 4.6.87 iaitu sËrah al-MÉ’idah  ayat ke 64. 

 

Jadual 4.6.87 :  Al-ÙibÉq Antara Terikat Dan Terbuka 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-MÉ’idah 64 1 

Jumlah 1 

4.6.88 Al-ÙibÉq Antara Timur Dan Barat  

Ia terdapat dalam tujuh   sËrah dengan jumlah ayat sebanyak sepuluh. Jadual 

4.6.88 menunjukkan sËrah al-Baqarah merupakan sËrah yang paling banyak 

mempunyai bentuk al-ÙibÉq ini iaitu sebanyak empat ayat yang boleh 

diperhatikan pada  ayat yang ke 115, 142, 177 dan 258. 

 

  SËrah yang mempunyai satu ayat bagi al-ÙibÉq ini ialah sËrah al-’A‘rÉf  

pada ayat 1,  al-Ma‘Érij pada ayat 40, al-Muzzammil pada ayat 9, al-NËr pada 

ayat 35,  al-RaÍmÉn pada ayat 17 dan al-Shu‘arÉ’ pada ayat 28. 
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Jadual 4.6.88 :  Al-ÙibÉq Antara Timur Dan Barat 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-’A‘rÉf 137 1 

2 al-Baqarah 

115 

4 

142 

177 

258 

3 al-Ma‘Érij 40 1 

4 al-Muzzammil 9 1 

5 al-NËr 35 1 

6 al-RaÍmÉn 17 1 

7 al-Shu‘arÉ’ 28 1 

Jumlah 10 

4.6.89 Al-ÙibÉq Antara Tinggi Dan Rendah  

Ia terdapat dalam tiga sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   tiga seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.89 iaitu  sËrah al-Baqarah dalam ayat yang ke 22, 

sËrah al-×Éqqah pada ayat 22-23 dalam bentuk dua frasa dan sËrah al-Tawbah 

pada ayat ke 40.  
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Jadual 4.6.89 :   Al-ÙibÉq Antara Tinggi Dan Rendah 

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Baqarah 22 1 

2 al-×Éqqah 22-23 1 

3 al-Tawbah 40 1 

Jumlah 3 

4.6.90 Al-ÙibÉq Antara Upah dan Tiada Upah   

Ia terdapat dalam satu   sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   satu seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.90 iaitu  al-Saba’ ayat yang ke 47,  

 

Jadual 4.6.90 :  Al-ÙibÉq Antara Upah dan Tiada Upah   

Bil SËrah Ayat Bilangan 

1 al-Saba’ 47 1 

Jumlah 1 

4.6.91 Al-ÙibÉq Antara Zahir Dan Batin  

Ia terdapat dalam dua  sËrah dengan jumlah ayat sebanyak   dua seperti yang 

dinyatakan dalam jadual 4.6.91 iaitu sËrah al-×adÊd  ayat yang ke 3, sËrah 

LuqmÉn  ayat 20. 
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Jadual 4.6.91 :  Al-ÙibÉq Antara Zahir Dan Batin 

Bil. SËrah Ayat Bilangan 

1. al-×adÊd 3 1 

2. LuqmÉn 20 1 

Jumlah 2 

4.7 Al-ÙibÉq Mengikut Frasa 

Jumlah al-ÙibÉq yang terdapat dalam al-Qur’Én adalah sebanyak 645 ayat yang 

terkandung dalam 91 sËrah daripada 114 sËrah. Ayat yang mengandungi al-ÙibÉq 

ini berada dalam dua bentuk sama ada dalam satu frasa atau dua frasa. Jadual 4.7 

menunjukkan bilangan ayat al-ÙibÉq dalam frasa. 

 

Jadual 4.7 : Bilangan Ayat  Al-ÙibÉq Dalam Frasa 

Bil Ayat al-ÙibÉq Jumlah 

1 Satu frasa 620 

2 Dua frasa 25 

Jumlah 645 

 

  Terdapat sebanyak 620 ayat al-ÙibÉq berada dalam bentuk satu frasa 

manakala 25 ayat lagi berada dalam bentuk dua frasa. 
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 4.7.1 Bentuk Al-ÙibÉq Dalam Dua Frasa 

Jumlah ayat al-ÙibÉq dalam dua frasa adalah sebanyak 25 kesemuanya 

berbanding 645 ayat yang terdapat dalam 91 sËrah berbanding 114 sËrah 

kesemuanya di dalam al-Qur’Én. Jadual 4.7.1 menunjukkan al-ÙibÉq dalam dua 

frasa mengikut sËrah. Terdapat 20 sËrah kesemuanya yang mempunyai sekurang-

kurangnya al-ÙibÉq dalam dua frasa. Dua sËrah yang masing-masing mempunyai 

tiga ayat manakala yang lainnya hanya mempunyai satu ayat sahaja. 

 

  Di dalam sËrah al-Shams dan al-WÉqi‘ah, terdapat tiga ayat al-ÙibÉq 

dalam dua frasa. Bagi sËrah al-Shams, al-ÙibÉq dalam dua frasa ialah antara 

langit dan bumi dalam ayat 5-6, matahari dan bulan dalam ayat 1-2 dan  siang dan 

malam dalam ayat 3-4. Manakala sËrah al-WÉqi‘ah pula al-ÙibÉq dalam dua frasa 

ialah antara orang terdahulu dan orang terkemudian yang terdapat dalam ayat 13-

14, antara orang terdahulu dan orang terkemudian dalam ayat 39-40 dan antara 

kiri dan kanan dalam ayat 8-9. 

 

  Al-ÙibÉq dalam dua frasa yang hanya mempunyai satu ayat ialah antara 

dunia dan akhirat dalam sËrah al-’AlÉ pada ayat 16-17, kebenaran dan kebatilan 

dalam sËrah al-’AnbiyÉ’ pada ayat  54-55,  kiri dan kanan  dalam sËrah al-Balad 

pada ayat 18-19,  buruk dan baik dalam sËrah al-Baqarah pada ayat 11-12,  buruk 

dan baik dalam sËrah al-Bayyinah pada ayat 6-7, langit   dan bumi dalam sËrah 

al-DhÉriyÉt   pada  ayat  47-48,    ditinggikan   dan   diletakkan   dalam     sËrah 

al-GhÉshiyah pada ayat 13-14,  tinggi dan rendah dalam sËrah al-×Éqqah pada 

ayat 22-23,  siang dan malam dalam sËrah al-Layl pada ayat 1-2,  
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  Tidak  ketinggalan  juga  al-ÙibÉq  antara  jauh  dan dekat   dalam sËrah 

al-Ma‘Érij pada ayat  6-7,  mudah dan rumit dalam sËrah al-Muddaththir pada 

ayat 9-10,  orang terdahulu dan orang terkemudian dalam sËrah al-MursalÉt pada 

ayat 16-17,  siang dan malam dalam sËrah al-Naba’ pada ayat 10-11, buruk dan 

baik dalam sËrah al-Naml  pada   ayat  89-90,  dunia   dan   akhirat dalam sËrah 

al-QiyÉmah pada ayat 20-21,  siang dan malam dalam sËrah al-QiyÉmah pada 

ayat 137-138,  siang dan malam dalam sËrah al-TakwÊr pada ayat 17-18, buruk 

dan baik dalam sËrah al-ZilzÉl pada ayat 7-8 serta matahari dan bulan dalam 

sËrah YÉsÊn pada ayat 38-39. 

 

Jadual 4.7.1 :  Bentuk Al-ÙibÉq Dalam Dua Frasa  

Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

1. al-’AlÉ dunia dan akhirat 16-17 

2. al-’AnbiyÉ’ kebenaran dan kebatilan 54-55 

3 al-Balad kiri dan kanan 18-19 

4 al-Baqarah buruk dan baik 11-12 

5 al-Bayyinah buruk dan baik 6-7 

6 al-Dhanyat langit dan bumi 47-48 

7 al-GhÉshiyah ditinggikan dan diletakkan 13-14 

8 al-×Éqqah tinggi dan rendah 22-23 

9 al-Layl siang dan malam 1-2 

10 al-Ma‘Érij jauh dan dekat 6-7 

11 al-Muddaththir mudah dan rumit 9-10 
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Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

12 al-MursalÉt orang terdahulu dan orang 

terkemudian 

16-17 

13 al-Naba’ siang dan malam 10-11 

14 al-Naml buruk dan baik 89-90 

15 al-QiyÉmah dunia dan akhirat 20-21 

16 al-ØaffÉt siang dan malam 137-138 

17 al-Shams 

langit dan bumi 5-6 

matahari dan bulan 1-2 

siang dan malam 3-4 

18 al-TakwÊr siang dan malam 17-18 

19 al-WÉqi‘ah 

orang terdahulu dan orang 

terkemudian 

13-14 

orang terdahulu dan orang 

terkemudian 

39-40 

kiri dan kanan 8-9 

20 al-ZilzÉl buruk dan baik 7-8 

21 YÉsÊn matahari dan bulan 38-39 

4.8 Bilangan Al-ÙibÉq Dalam Ayat 

Di dalam al-Qur’Én, terdapat 645 ayat yang mengandungi al-ÙibÉq. Walau 

bagaimanapun  terdapat beberapa ayat mempunyai dua,  tiga atau empat bentuk 

al-ÙibÉq.  
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4.8.1 Dua  Al-ÙibÉq Dalam Satu Ayat 

Terdapat 42 ayat dimana setiap satunya mempunyai dua bentuk al-ÙibÉq dalam 

27  sËrah daripada 91 sËrah yang mempunyai al-ÙibÉq. Jadual 4.8.1 menunjukkan 

dua bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat.  

 

   SËrah  al-Baqarah   merupakan   sËrah   terbanyak yang mempunyai dua 

al-ÙibÉq   dalam satu ayat iaitu antara dunia dan akhirat serta buruk dan baik yang 

boleh didapati dalam ayat yang ke 220, musyrik dan beriman serta syurga dan 

neraka yang dapat dilihat dalam ayat yang ke 221, langit dan bumi dalam dua 

posisi yang boleh diteliti dalam ayat yang ke 255 seterusnya  siang dan malam 

serta sulit dan terang-terangan yang boleh dihayati dalam ayat yang ke 274. Jika 

kita memerhatikan ayat yang ke 255, al-ÙibÉq yang berlaku adalah sama iaitu 

antara langit dan bumi.  

 

  SËrah YËsuf, al-’An‘Ém dan Ól ‘ImrÉn merupakan sËrah yang kedua 

terbanyak mempunyai tiga posisi yang mempunyai dua al-ÙibÉq dalam satu ayat. 

Dalam sËrah Ól ‘ImrÉn, kita dapat merenungi kewujudan tiga posisi yang 

mempunyai dua tibaq dalam satu ayat iaitu antara langit dan bumi serta 

pengharapan dan ketakutan yang boleh diselami dalam ayat yang ke 83, buruk 

dan baik  serta langit dan bumi yang dapat diperhatikan dalam ayat yang ke 180 

seterusnya langit dan bumi  serta siang dan malam yang dapat diselami dalam 

ayat yang ke 190.   
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  Manakala dalam sËrah YËsuf pula, al-ÙibÉq antara siang dan malam serta 

langit dan bumi dapat dilihat dalam ayat yang ke 6, langit dan bumi serta kecil 

dan besar boleh direnungi dalam ayat yang ke 61 seterusnya langit dan bumi serta 

dunia dan akhirat yang dapat dihayati dalam ayat yang ke 101.  Sementara dalam 

sËrah al-’An‘Ém pula, al-ÙibÉq antara kegelapan dan cahaya serta langit dan bumi  

dapat diperhatikan pada ayat yang ke 1, sulit dan terang-terangan serta langit 

bumi boleh dihayati dalam ayat ke 3 seterusnya     menjalar dan tidak   menjalar 

serta  sama dan tidak sama dapat dijiwai dalam ayat yang ke 141.  

 

  Selain itu, sËrah yang mempunyai dua posisi al-ÙibÉq dalam satu ayat 

ialah sËrah al-NisÉ’, al-’A‘rÉf, al-×ajj, al-Saba’, al-Zumar dan  al-Mu’min. Bagi 

sËrah al-NisÉ’, ia dapat diperhatikan dalam ayat ke 131 antara langit dan bumi 

yang berlaku dalam dua posisi. Begitu juga dengan ayat ke 176  dengan al-ÙibÉq  

antara lelaki dan perempuan yang berulang sebanyak dua kali. 

 

  Manakala sËrah al-’A‘rÉf pula, kita dapat melihat  al-ÙibÉq antara buruk 

dan baik serta kesenangan dan kesusahan yang berlaku pada ayat ke 95. Begitu 

juga dengan ayat ke 188 di mana  al-ÙibÉq terjadi  antara mudarat dan manfaat 

serta pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Dalam sËrah al-×ajj pula,  

ayat ke 11 menunjukkan al-ÙibÉq berlaku antara buruk dan baik serta dunia dan 

akhirat seterusnya ayat ke 18 dengan al-ÙibÉq antara langit dan bumi serta 

matahari dan bulan.  
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  Sementara dalam sËrah al-Saba’ pula, al-ÙibÉq antara langit dan bumi 

serta kecil dan besar boleh didapati  dalam ayat ke 3 dengan manakala  ayat ke 24 

menunjukkan al-ÙibÉq antara langit dan bumi serta petunjuk dan kesesatan.  

   

  Dalam sËrah al-Zumar pula,  terdapat  dalam   ayat   yang ke 38 dengan 

al-ÙibÉqnya langit bumi dan antara mudarat dan manfaat serta ayat ke 46 dengan 

al-ÙibÉqnya antara langit dan bumi dan antara ghaib dan nyata. sËrah yang 

terakhir yang mempunyai dua ayat yang mempunyai dua tibaq dalam satu ayat 

ialah sËrah al-Mu’min iaitu pada ayat yang ke  40 dengan al-ÙibÉqnya antara 

buruk dan baik dan antara lelaki dan perempuan serta ayat  yang ke 58   dengan 

al-ÙibÉqnya antara buruk dan baik dan antara celik dan buta. 

 

Jadual 4.8.1 : Dua Bentuk Al-ÙibÉq Dalam Satu Ayat 

Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

1. 

al-Baqarah 

dunia dan akhirat 
220 

buruk dan baik 

2. 

musyrik dan beriman 
221 

syurga dan neraka 

3. 

langit dan bumi 
255 

langit dan bumi 

4. 

siang dan malam 
274 

sulit dan terang-terangan 
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Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

5. 

Ól ‘ImrÉn 

langit dan bumi 
83 

pengharapan dan ketakutan 

6. 

buruk dan baik 
180 

langit dan bumi 

7. 

langit dan bumi 
190 

siang dan malam 

8. 

al-NisÉ’ 

langit dan bumi 
131 

langit dan bumi 

9. 

lelaki dan perempuan 
176 

lelaki dan perempuan 

10. al-MÉ’idah 

pembawa berita gembira dan 

pembawa amaran 19 

pembawa berita gembira dan 

pembawa amaran 

11. 

al-’An‘Ém 

langit dan bumi 
1 

kegelapan dan cahaya 

12. 

langit dan bumi 
3 

sulit dan terang-terangan 

13. 

menjalar dan tidak menjalar 
141 

sama dan tidak sama 

14. 

al-’A‘rÉf 

buruk dan baik 
95 

kesenangan dan kesusahan 

15. 

mudarat dan manfaat 
188 

pembawa berita gembira dan 

pembawa amaran 

16. YËsuf siang dan malam 6 
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Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

langit dan bumi 

17. 

langit dan bumi 
61 

kecil dan besar 

18. 

langit dan bumi 
101 

dunia dan akhirat 

19. al-Ra‘d 

sulit dan terang-terangan 
22 

buruk dan baik 

20. ’IbrÉhÊm 

matahari dan bulan 
33 

siang dan malam 

21. al-Kahf 

pembawa berita gembira dan 

pembawa amaran 56 

kebenaran dan kebatilan 

22. Maryam 

sia-sia dan baik-baik 
62 

pagi dan petang 

23. Taha 

terbit dan terbenam 
130 

siang dan malam 

24. al-’AnbiyÉ’ 

siang dan malam 
33 

matahari dan bulan 

25. 

al-×ajj 

antara buruk dan baik 
11 

antara dunia dan akhirat 

26. 

antara langit dan bumi 
18 

antara matahari dan bulan 

27. al-Mu’minËn 

antara langit dan bumi 
71 

pengajaran dan berpaling 

daripada pengajaran 
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Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

28. al-NËr 

langit dan bumi 
35 

timur dan barat 

29. al-FurqÉn 

mudarat dan manfaat 
3 

hidup dan mati 

30. al-‘AnkabËt 

langit dan bumi 
61 

matahari dan bulan 

31. LuqmÉn 

langit dan bumi 
20 

zahir dan batin 

32. 

al-Saba’ 

langit dan bumi 
3 

kecil dan besar 

33. 

langit dan bumi 
24 

petunjuk- kesesatan 

34. YÉsÊn 

matahari dan bulan 
40 

siang dan malam 

35. 

al-Zumar 

langit dan bumi 
38 

mudarat dan manfaat 

36. 

langit dan bumi 
46 

ghaib dan nyata 
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Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

37. 

al-Mu’min 

buruk dan baik 
40 

lelaki dan perempuan 

38. 

celik dan buta 
58 

buruk dan baik 

39. al-ShËrÉ 

langit dan bumi 
49 

anak lelaki dan anak 

perempuan 

40. al-RaÍmÉn 

manusia dan jin 
33 

langit dan bumi 

41. al-×adÊd 

pertama dan terakhir 
3 

zahir dan batin 

42. al-MujÉdalah 

langit dan bumi 
7 

sedikit-banyak 

 

  SËrah yang hanya ada satu ayat sahaja yang mempunyai dua al-ÙibÉq 

dalam satu ayat ialah sËrah  al-MÉ’idah, al-Ra‘d, ’IbrÉhÊm, al-Kahf, Maryam, 

Taha, al-’AnbiyÉ’, al-Mu’minËn, al-NËr, al-FurqÉn, al-‘AnkabËt,  LuqmÉn, 

YÉsÊn, al-ShËrÉ, al-RaÍmÉn, al-×adÊd dan al-MujÉdalah. 

  Terdapat beberapa ayat yang mempunyai dua al-ÙibÉq yang sama dalam 

satu ayat. Antaranya   ialah  ayat   yang   ke 19 dalam sËrah al-MÉ’idah dengan 

al-ÙibÉqnya antara pembawa berita gembira dan pembawa amaran, sËrah al-NisÉ’ 

ayat 131  dengan  al-ÙibÉqnya   antara   langit dan   bumi   dan ayat 176 dengan 

al-ÙibÉqnya antara lelaki dan perempuan, sËrah al-baqarah dalam ayat yang ke 
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255 dengan al-ÙibÉqnya  ke antara langit dan bumi. Ini adalah kerana terdapat 

pengulangan al-ÙibÉq yang sama dalam satu ayat. 

 4.8.2 Tiga  Al-ÙibÉq Dalam Satu Ayat 

Terdapat 5 ayat dimana setiap satunya mempunyai tiga bentuk al-ÙibÉq dalam 5 

sËrah daripada 91 sËrah yang mempunyai al-ÙibÉq. Jadual 4.8.2 menunjukkan 

tiga  bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat. sËrah yang mempunyai tiga al-ÙibÉq dalam 

satu  ayat ialah sËrah   Ól ‘ImrÉn ayat 27,   al-’A‘rÉf  ayat 54,   al-Ra‘d ayat 15, 

al-Zumar ayat 5 dan FuÎÎilat ayat 37. 

 

  Bagi sËrah Ól ‘ImrÉn, al-ÙibÉqnya ialah antara siang dan malam, hidup 

dan mati . al-ÙibÉq antara hidup dan mati berulang sebanyak dua kali dalam satu 

ayat begitu juga dengan sËrah FuÎÎilat dengan al-ÙibÉqnya antara siang dan 

malam, antara matahari dan bulan dan antara matahari dan bulan yang juga 

terdapat pengulangan dua kali bagi al-ÙibÉq antara matahari dan bulan.  

 

  SËrah al-’A‘rÉf pada ayat 54 mempunyai tiga al-ÙibÉq dalam satu ayat 

iaitu antara langit dan bumi, antara siang dan malam serta matahari dan bulan, 

Manakala sËrah al-Ra‘d pada ayat 15 terdapat al-ÙibÉq antara langit dan bumi, 

sukarela dan terpaksa serta pagi dan petang . Sementara itu, sËrah al-Zumar pada 

ayat 5, berlaku al-ÙibÉq antara langit dan bumi, siang dan malam serta matahari 

dan bulan.  
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Jadual 4.8.2 :  Tiga  Bentuk Al-ÙibÉq Dalam Satu Ayat 

Bil SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

1 Ól ‘ImrÉn 

siang dan malam 

27 

 

hidup dan mati 

hidup dan mati 

2 al-’A‘rÉf 

langit dan bumi 

54 

 

siang dan malam 

matahari dan bulan 

3 al-Ra‘d 

langit dan bumi 

15 

 

sukarela dan terpaksa 

pagi dan petang 

4 al-Zumar 

langit dan bumi 

5 

 

siang dan malam 

matahari dan bulan 

5 FuÎÎilat 

siang dan malam  

37 

 

matahari dan bulan 

matahari dan bulan 

 

4.8.3 Empat  Al-ÙibÉq Dalam Satu Ayat 

Terdapat satu ayat di mana setiap satunya mempunyai tiga bentuk al-ÙibÉq dalam 

1  sËrah daripada 91 sËrah yang mempunyai al-ÙibÉq. Jadual 4.8.3 menunjukkan 

empat  bentuk al-ÙibÉq dalam satu ayat berlaku pada sËrah al-Ra‘d ayat ke 16. Ia 
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terdiri daripada al-ÙibÉq antara langit dan bumi, mudarat dan manfaat, celik dan 

buta serta kegelapan dan cahaya. 

Jadual 4.8.3 :  Empat  Bentuk Al-ÙibÉq Dalam Satu Ayat 

Bil. SËrah Al-ÙibÉq Ayat 

1. al-Ra‘d 

langit dan bumi 

16 

 

mudarat dan manfaat 

celik dan buta 

kegelapan dan cahaya 

 

4.9    Penutup 

Setelah menelusuri kajian ini, diharapkan para pembaca dapat mengenal pasti 

bentuk-bentuk al-ÙibÉq yang terdapat di dalam al-Qur’Én al-KarÊm dan 

pengulangan yang berlaku pada sebahagian ayat bertujuan untuk mengukuhkan  

pengertian sebenar dalam fikiran manusia. Semoga kajian ini dapat 

menyemarakkan semangat para penyelidik bagi meneruskan kesinambungan 

kecemerlangan ilmu pengetahuan dalam usaha menarik minat orang ramai ke 

arah penghayatan isi kandungan kalam Allah dalam erti kata yang sebenarnya.  

 


