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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG FASIQ 

 

A. Pengertian fasiq 

Kata fasiq berasal dari bahasa arab yaitu فسقا –يفسق –فسق . Artinya secara 

etimologi adalah keluar dari sesuatu.1 Menurut Ibnu Zakaria فسق yang terdiri dari 

huruf السين , الفاء dan القاف bermakna keluar dari ketaatan. Orang arab biasa 

mengatakan فسقت الرط عن قشرها jika buah tamar (kurma) keluar atau terlepas dari 

kulitnya. Oleh karena itu الفأر (tikus) dikatakan يسق  karena ia binatang kecil yang ف

keluar dari sarangnya.2 

Fasiq menurut bahasa adalah tidak memperdulikan perintah Allah Swt, buruk 

kelakuan, jahat, dan berdosa besar.3Dan menurut istilah  fasiq adalah orang yang 

beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya serta mengakui kebenaran Islam, tetapi ia 

berbuat durhaka dan dosa besar.4 

Sedangkan menurut syari‟at fasiq adalah keluar dari ketaatan Allah Swt.5 

Orang yang fasiq adalah sebutan untuk orang yang telah mengakui dan menjalankan 

                                                           
1 Abu Abdillah al-Qurthuby, Tafsir al-Qurthubi, Cairo Mesir, Dar al-Syiab, Jilid I, 1372 , 

hlm. 245 
2 Abu Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariya bin Hubaib al-Razi, Mu‟jam Muqayis al-Lugah, 

tahqiq Abd al Salam Muhammad Harun, Kairo, Maktabah al-Kanji cet.3, 1981, hlm. 356. Lihat Juga 
Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Semarang, CV Toha Putra, Jilid 1, 1987, hlm. 116 

3 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Jakarta, Pustaka Amani, hlm. 
96 

4 A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq, Bandung, CV 
Pustaka Setia, 1999, hlm.137 

5 Herry Mohammad, 44 Teladan Kepemimpinan Muhammad, Jakarta, Gema Insani, 2008, 
hlm. 42 
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syari‟at Islam kemudian merusak dan meruntuhkan pengakuannya dengan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dan syari‟at baik sebagian atau 

keseluruhan.6 

Jadi, fasiq pada umumnya adalah keluar dari pokok ajaran Islam dan keluar 

dari ketentuan-ketentuan syari‟at Islam, baik keseluruhan atau sebagian saja. 

Sedangkan para Ulama memiliki perbedaan pandangan tentang definisi fasiq. 

Dr. Shalih bin Fauzan misalnya mengatakan bahwa “sebelum memberikan definisi, 

fasiq perlu dikelompokkan dalam dua bagian yaitu ada fasiq yang masuk kategori 

kafir, hal ini berdasarkan Qs. Al-Kahfi ayat 50 : 

          

 
Artinya: Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. (Qs. Al-Kahfi 18:50) 
 

dan ada juga fasiq yang masuk kategori mukmin, seperti yang dijelaskan dalam Qs. 

Al-Baqarah ayat 197 : 

                    

 
Artinya: Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan 

haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di 
dalam masa mengerjakan haji. (Qs.Al-Baqarah 2: 197) 

                                                           
6 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam Al-Qur‟an Suatu Kajian Teologis dengan 

Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, hlm.54 
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Sehingga definisi fasiq yang tepat adalah “orang yang keluar dari keta‟atan baik 

secara keseluruhan dan itulah yang kafir maupun sebagian saja dan itulah yang 

mukmin”.7 

  Sedangkan menurut Ibnu Katsir fasiq adalah keluar dari ketaatan kepada 

Allah Swt, karena الفسق artinya adalah keluar. Dan dikatakan الفسقت الّرط (kurma itu 

berjatuhan) jika ia telah keluar dari tangkainya, atau فسقت الفأ ر من جحرها (tikus itu 

keluar dari lubangnya), jika ia memang keluarnya untuk melakukan kerusakan.8 

 M.Quraisy Shihab juga bertutur yang sama, mengartikan الفسق adalah keluar, 

hal ini terjadi apabila seseorang mengingkari kebenaran ajaran Allah Swt yang 

disampaikan Rasulullah Saw dan tidak melaksanakannya. Menurut beliau fasiq bisa 

mengakibatkan seseorang keluar dari koridor islam, dan fasiq juga bisa dikatakan 

keluar dari ketaatan  kepada Allah Swt walau tetap masih dinilai dalam koridor 

Islam.9 

Sedangkan Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, fasiq adalah orang yang keluar 

dari ketaatan, meninggalkan keutamaan keimanan,10 keluar dari lingkungan agama,11 

                                                           
7 Shalih bin Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid, Solo, Ummul Qura, 2012, hlm. 347 
8 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubabut Tafsir Min Ibni 

Katsiir, Mu-assasah Daar al-Hilaal, Kairo, Cet. I, 1994, Trjh. M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, 
Jakarta, Imam Asy-Syafi‟I, Jilid 1, 2009, hlm. 116 

9 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati, Jilid 4, 2002, hlm.107-108 
10 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10, hlm. 260 
11 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 6, hlm. 219 
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dan keluar dari ikatan perjanjian dan janji setia serta melanggar batas-batas kejujuran 

dan kepercayaan.12 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, fasiq adalah keluar dari ketaatan 

Allah Swt baik itu orang mukmin atau orang kafir. Tetapi bedanya, orang mukmin 

belum tentu dikatakan sebagai orang yang fasiq kalau dia tidak melakukan kerusakan 

atau kedurhakaan terhadap ketaatan Allah Swt, sedangkan orang kafir sudah jelas dia 

termasuk golongan orang yang fasiq, karena pada hakikatnya sudah melakukan 

perbuatan yang dinilai keluar dari ketaatan Allah Swt, dia tidak mengakui bahwa 

Allah Swt itu adalah Tuhan satu-satunya, dan dia tidak mengakui kenabian Nabi 

Muhammad Saw, serta mereka mengingkari ayat-ayat Allah Swt. 

B. Inventarisasi ayat-ayat fasiq 

Penyebutan kata fasiq di dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak 54 kali dalam 23 

surat.13 Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah Qs. Al- Kahfi ayat 50, Yunus ayat 33, 

Al-Israa‟ ayat 16, Al-Ahqaaf ayat 20, 35, Al-An‟am ayat 49, 121, 145, Al-„Ankabuut 

ayat 34, Al-A‟raaf ayat 102, 145, 163, 165, Al-Anbiyaa‟ ayat 74, An-Naml ayat 12, 

Al-Qashash ayat 32, Adz-Dzariyaat ayat 46, As- Sajdah ayat 20, 18, Al- Baqarah ayat 

59, 99, 26, 197, 282, Al- Maidah ayat 3, 47, 49, 59, 81, 25, 26, 108, Al-Hujurat ayat 

6, 7, 11, Ali-Imran ayat 82, 110, Al-Munafiqun ayat 6, At-Taubah ayat 8, 67, 84, 24, 

                                                           
12 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10, hlm. 104 
13 Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Mu‟jam Al-Muhfaras li Alfaz Al-Qur‟an Al-Karim, Beitut, 

Dar Al-Fikr, 1981, hlm. 659 
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53, 80, 96, An-Nur ayat 4, 55, Al-Hadiid ayat 16, 26, 27, Al-Hasyr ayat 19, 5, Az-

Zukhruf ayat 54 dan Ash- Shaff ayat 5.  

Dari 54 ayat tersebut 14 ayat turun di Mekah atau disebut dengan ayat 

makiyah dan 40 ayat turun di Madinah  atau disebut juga dengan ayat madaniyah.  

14 ayat makiyah tersebut banyak yang menjelaskan perbuatan-perbuatan fasiq 

di antanya adalah Qs.Al-Kahfi ayat 50, Yunus ayat 33, Al-Isra‟ ayat 16, Al-Ahqaf 

ayat 20, Al-An‟am ayat 49, 121, 145, Al-Ankabut ayat 34, dan Al-A‟raf ayat 102, 

kemudian sisanya menjelaskan tentang kaum yang fasiq, di antara ayat-Nya adalah 

Qs. Al-A‟raf ayat 145, Al-Anbiya‟ ayat 74, Al-Naml ayat 12, Al-Qashash ayat 32 dan 

Adz-Dzariyat ayat 46. 

40 ayat madaniyah tersebut juga banyak menceritakan tentang perbuatan fasiq 

diantara-Nya adalah Qs. As-Sajdah ayat 18, Al-Baqarah ayat 59, 99, 282, Al-A‟raf 

ayat 165, Al-Maidah ayat 3, 47, 49, 59, 81, 25, Al-Hujarat ayat 11, Ali Imran ayat 82, 

110, dan At-Taubah ayat 8, 67, An-Nur ayat 4, 55, al-Hadid ayat 16, 26, 27, dan Al-

Hasyr ayat 19, dan ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang fasiq diantara 

ayat-Nya adalah Qs. As-Sajdah ayat 20, Al-Baqarah ayat 26, Al-A‟raf ayat 163, Al-

Maidah ayat 26, 108, Al-Munafiqun ayat 6, At-Taubah ayat 84, 24, 53, 80, 96, Al-

Ahqah ayat 35, Al-Hasyr ayat 5 dan As-Shaf ayat 5, selanjutnya ayat yang 

menjelaskan tentang larangan berbuat fasiq diantara ayat-Nya adalah Qs. Al-Baqarah 

ayat 197, Al-Hujarat ayat 7, kemudian yang menjelaskan tentang berita orang fasiq 
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harus diteliti ayat-Nya adalah Qs. Al-hujarat ayat 6 dan ayat yang menjelaskan kaum 

yang fasiq ayat-Nya adalah Qs. Az-Zukhruf ayat 54. 

C. Kata yang semakna dengan fasiq  

Dari makna fasiq yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya kata fasiq 

juga mempunyai sinonim atau persamaan makna, baik itu secara langsung yang 

menunjukkan perbuatan fasiq ataupun secara tidak langsung menunjukan perbuatan 

fasiq.  

1. ishyan ( عصيان ) 

Salah satunya adalah kata ishyan,  ishyan ( عصيان ) secara bahasa adalah 

durhaka,14 tidak taat, melawan, menentang, maka dikatakan دربه  bila ia عص الع

menyalahi perintahnya. Adapun makna ishyan menurut istilah adalah keluar dari 

ketaatan,15 kata ishyan diulang  sebanyak 32 kali dalam Al-Qur‟an yang terdapat 

dalam 32 ayat dan 23 surat.16 Ibnu Manzhur dalam kitabnya, ishyan juga semakna 

dengan fasiq karena keluar dari sikap istiqamah dan bermaksiat kepada Tuhan17. 

Allah Swt berfirman Qs. Thaha ayat 121 : 

                                                           
14 Adib Bisri, Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab Arab Indonesia Al-Bisri, 

Surabaya, Pustaka Progresif, 1999, hlm. 67  
15 Al-Ragib Al- Asfahani, Mufradat Alfaz Al-Qur‟an, Damaskus, Dar Al-Qalam, 2002, hlm. 

570 
16 Al-Baqi, Mu‟jam Al-Muhfaras …, hlm. 588 
17 Ibnu Manzhur, Lisân al-„Arab, Beirut: Dar Ihya‟ at-Turats  juz 10, hlm. 38 
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Artinya: Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi 

keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-
daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah 
ia (QS.Thaha 20:121) 

 
 

Kata وعص ءادم ربّه فغ “dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah 

ia” Ibnu katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa, “sebagaimana yang telah 

diceritakan sebelumnya, bahwa Allah Swt telah membuat perjanjian kepada Adam 

dan istrinya Hawa, untuk memakan dari segala buah-buahan dan tidak mendekati 

pohon yang telah ditentukan di Surga (pohon khuldi). Tetapi Iblis berusaha 

menggodanya sehingga keduanya memakan buah khuldi tersebut, dan durhakalah 

Adam dan Hawa.18 Karena mereka berdua melanggar janji dan tidak taat kepada 

Allah Swt. 

Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, juga berkata hal yang sama dalam ayat 

sebelumnya diceritakan “Setan melemparkan bujukannya kepada Adam seraya 

berkata “maukah kamu aku tunjuki sebuah pohon yang apabila kamu memakan 

buahnya, niscaya kamu akan hidup kekal, tidak pernah mati, dan kamu akan 

menguasai kerajaan yang tidak akan pernah musnah”. Lalu Adam dan Hawa 

memakan buah pohon yang mereka dilarang memakannya, mentaati perintah Iblis 

dan melanggar perintah Tuhan, sehingga aurat mereka terbuka, padahal sebelumnya 
                                                           

18 Alu Syaikh, Lubabut Tafsir..., Jilid 6, hlm.69 
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tertutup dari mata mereka. Maka, mereka segera meraih daun Tin untuk menutupi 

tubuh mereka. Adam menyalahi perintah Tuhannya dan melanggar apa yang 

seharusnya tidak dia langgar. Yaitu, memakan buah pohon yang Allah Swt telah 

melarang untuk memakannya”.19 

Kedurhakaan yang dilakukan Adam kepada Allah Swt ini adalah suatu 

kefasikan, karena tidak taat kepada Allah Swt dan telah keluar dari yang telah 

ditentukan oleh Allah Swt. 

Kemudian dalam ayat Allah yang lain, Qs. Al-Muzzammil ayat 16 : 

                

Artinya: Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan 
yang berat.(Qs. Al-Muzzammil 73:16) 

 

Dan Qs. An-Nazi‟at ayat 21 : 

      

Artinya: Tetapi Fir´aun mendustakan dan mendurhakai. (Qs. An-Nazi‟at 79:21) 
 

Ayat ini menjelaskan bahwa Fir‟aun telah mendustakan kebenaran dan 

menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya.20 Dalam ayat sebelumnya 

diceritakan bahwa Nabi Musa mengajak Fir‟aun untuk bertaubat dan mentaati Allah 

Swt, tetapi Fir‟aun sombong dan  telah melampaui batas, menolak risalah dan ajaran 

Allah Swt yang disampaikan lewat Nabi Musa.21 

                                                           
19 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 16, hlm. 277-278 
20 Alu Syaikh, Lubabut Tafsir..., Jilid 10, hlm.246 
21 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 14,hlm. 422-423 
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Dari uraian diatas, kata عص adalah suatu kefasikan yang dilakukan Nabi 

Adam dan Fir‟aun karena melakukan pembangkangan dan tidak taat kepada Allah 

Swt. Perbuatan semacam ini harus dihindari umat Islam, jangan sampai umat Islam 

ini melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Swt. Kemudian sebagai 

seorang manusia yang diciptakan Allah Swt seharusnya mentaati apapun yang 

diperintahkan Allah Swt, jangan sampai Allah Swt murka dan menurunkan azab-Nya, 

seperti yang dilakukan kepada Nabi Adam yang di hukum Allah Swt Turun dari 

Surga karena perbuatannya dan yang dilakukan Fir‟aun, Allah Swt memberikan siksa 

yang berat kepadanya karena kesombongan dan kedurhakaannya. 

2. Munafik 

Firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah ayat 26 : 

               

Artinya:  dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. 
(QS.Albaqarah 2:26) 

Dalam kitab Ibnu katsir ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud orang 

fasiq adalah orang munafik. 22  Dan Orang munafik itu adalah orang yang mengaku 

beriman tetapi hatinya ingkar (tidak beriman), dan ia mendustakan agama.23 

Kemudian dalam Qs. At-Taubah ayat 67 ditegaskan juga bahwa orang-orang  yang 

munafik itu adalah orang-orang fasiq. Sesungguhnya orang-orang munafik yang 

                                                           
22 Alu Syaikh, Lubabut Tafsir..., Jilid 1, hlm. 116 
23 Zainuddin, Al-Islam …, hlm. 136 
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berpaling dari jalan lurus menuju jalan setan adalah orang yang paling banyak 

melakukan perbuatan fasiq dan keluar dari seluruh keutamaan. 24 

Dengan demikian orang yang melakukan perbuatan fasiq adalah orang yang 

munafik, dan sebaliknya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasiq. Oleh 

sebab itu, sebaiknya kita ketahui pula ciri-ciri orang yang berbuat munafik itu, agar 

terhindar dari sifat kefasikan.  

Yang pertama ciri-ciri orang munafik adalah apabila ia dipercaya ia berhianat, 

sebagaimana Firman Allah Swt Qs. Al-Anfal ayat 27 : 

                            

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(Qs.Al-Anfal 8:27) 

kemudian yang kedua, apabila ia berkata ia berdusta, yang ketiga, apabila berjanji 

tidak pernah ditepati, dan apabila ia bertengkar dia selalu berbuat curang.25  

)روا  ايََةاْلُمَاِفِق َثَاٌث:اَذاَحَدَث َكَذَب, وِاَذاَوَعَدَأْخَلَف َوِاَذاائْ ُتِمَن َخا نَ 
 السيخا ن عن أي هريرة(

Artinya: “ada tiga tanda orang munafik: apabila berbicara, maka dia berdusta; 
apabila berjanji, maka dia memungkirinya; dan apabila diserahi amanat, 
maka dia berhianat”. (H.R. Syaikhani dari Abu Hurairah)26 

                                                           
24 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10, hlm . 262 
25  T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 Mutiara Hadits I, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hlm. 

194 



26 

 

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Swt, dan Allah Swt akan 

membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri 

dengan malas. mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. dan 

tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.27 

3. Zalim 

Fasiq juga mempunyai makna sebagai orang yang zalim. Zalim dalam tata 

bahasa (Arab) berasal dari pada huruf  َ ِ َ   -َظ ًْما -َيْظ َظ  yang bermaksud gelap.28 Dari 

segi istilah adalah tidak  meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim adalah setiap 

orang yang tidak adil kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Menurut 

Murtadho Muthahhari, zalim dalam bahasa sehari-hari adalah orang yang 

menyimpang dari hak-hak orang lain. Tetapi menurut terminologi Qur‟ani orang yang  

zalim adalah orang yang tidak adil terhadap diri sendiri.29 

Adapun menurut Abdul Rosyid bahwa  zalim adalah suatu perbuatan yang 

merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti 

mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, 

mencelakakan, membunuh orang lain, memfitnah, memutuskan tali persaudaraan, dan 

berdusta.30Allah Swt berfirman Qs. Al-Baqarah ayat 59 : 

                                                                                                                                                                     
26 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10, hlm. 261 
27 Lihat Qs. An-Nisa‟ : 142 
28 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Jakarta, Hidakarya, 1989, hlm. 248 
29 Satrio Pinandito, Imamah dan Khilafah, Jakarta, CV Firdaus, Cet. I, 1991, hlm. 141 
30 Abdul Rasyid, Akidah Ahklak, Semarang, PT Toha Putra, 2003, hlm. 84 
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Artinya: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) 
yang tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas 
orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik.(Qs.al-
baqarah 2:59) 

Dalam ayat ini Al-Maraghi menjelaskan “ mereka menyeleweng dari perintah 

Allah Swt dan tidak mau mengikutinya. Dalam pengungkapan ayat dipakai kata 

“mengganti” sebagai ganti dari kata menyeleweng, hal ini sebagai pertanda bahwa 

mereka ingin memberikan suatu gambaran bahwa apa yang mereka katakan sekarang 

adalah atas perintah Allah Swt, bukan dari diri mereka. Padahal pada kenyataannya 

mereka menyeleweng dari perintah-Nya dengan cara mengganti perkataan yang telah 

diperintahkan oleh Allah Swt dengan apa yang mereka buat-buat. Jadi apa yang 

mereka katakan dan perbuat, bukan merupakan ibadah sebagaimana yang 

diperintahkan Allah Swt atas mereka, yang kemudian menjadi penyebab diampuninya 

dosa-dosa mereka. Mereka justru melanggar dan mengingkari perintah Allah Swt 

sehingga mereka termasuk orang-orang yang fasiq. Alangkah mudahnya manusia 

memutar balikan lidah. Tetapi yang jelas mereka berbuat maksiat terhadap Allah Swt 

dengan melanggar perintah-Nya, disebabkan hal tersebut merupakan kewajiban yang 

berat buat mereka. Tugas yang dibebankan kepada mereka, tidak bisa mereka 

lakukan, dan jiwa mereka belum terbiasa dengan hal tersebut, seolah-olah mereka 

diciptakan Allah Swt hanya untuk melanggar perintah-perintah-Nya saja”. Akibatnya 
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Allah Swt menimpakan siksa kepada mereka berupa penyakit Ta‟un31  dikarenakan 

perbuatannya yang berulang-ulang melakukan perbuatan fasiq dan maksiat serta 

pelanggaran terhadap agama Allah Swt.32 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara langsung kata fasiq 

mempunyai makna yang semakna dengan kata ishyan, yaitu sama-sama mendurhakai 

perintah Allah Swt seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Fir‟aun. 

Kemudian kata fasiq secara tidak langsung dikatakan sebagai orang yang 

munafik dan orang zalim, karena perbuatannya tersebut. 

Sebagai orang yang beriman kepada Allah Swt, janganlah sampai melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh allah Swt, karena siksa Allah Swt sangatlah pedih. 

seperti melakukan kefasikan atau kata yang semakna dengan kata fasiq yang sudah 

dijelaskan pada alenia pertama  seperti ishyan,  kemunafikan dan kazaliman.  

                                                           
31 Menurut bahasa Ta‟un adalah wabah, penyakit sampar, musim penyakit menular. 
32 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 1, hlm. 219 


