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ABSTRAK 

Tesis ini mendiskusikan  l-         l-    n l -        l- u   n  ar a a - a’d   

s  ua   u u  an  d n an   r at   usus   r i ara   n  nai  aida  ta sir  tan a 

t r a  ur d n an     a asan  ain    n an      rti  an  an   ri d sasi 

 ar a a - a’d   an   asu   ra   nt    r r san at   r u di a i    i    nda a  

terkait posisi  aida  ta sir a - a’d  da a   ist ri  ra i ta sir  ra   Ha  ini   n adi 

  ntin    n in at  ita  ini  un u  di  ra     asan sa a i di  ra   audi   ada 

saat itu a - a’d     i i i  t ritas  an   u u  tin  i da a    nt  s sa a i s  ara 

sempit dan dalam konteks Arab Saudi secara luas. Kitab tersebut muncul pada 

masa polemik antara salafi dan Sunni, sehingga dalam penelitian ini juga akan 

mengungkap apakah kaidah-kaidah yang dalam dalam  l-         l-    n l  

        l- u   n terlepas dari nuansa ideologis-subjektif atau murni sebagai 

kaidah yang teoritis-objektif. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan 

sebagai berikut:  a ai ana   nstru si  aida  ta sir a - a’d  s rta   sisi  aida  

ta sir a - a’d  da a   ist ri  ra i ta sir  ra  dan  a ai ana ur  nsi  aida  ta sir 

a - a’d  da a    nt  s    inian  metode yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif yang berdasar pada sumber-sumber kepustakaan 

(library research) dengan menggunakan menggunakan pendekatan sejarah yang 

digagas oleh Walid A Saleh dalam mencermati historiografi tafsir,  sumber data 

primer adalah kitab  l-        l-    n l          l- u   n  ar a   durra  an 

 in   sir a - a’d   

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah ta sir a - a’d  

merepresentasikan pradigma Salafi, Kaidah tafsir yang ia tulis dapat dibagi 

menjadi empat bagian: a) Kaidah kebahasaan, b) Kaidah ushul fiqh, c), Kaidah 

‘ l m  l- u   n. Penolakan terhadap Ibnu Katsir bisa ditemukan lebih jelas 

dalam kitab tafsirnya, misalnya dalam ayat wasiat dalam surat al- isa’ a at 180  

 i a di  ta  an da a  s  ara    ita  ta sir a - a’d  ditu is  ada   ri d  di ana 

Kerajaan Saudi Arabia memiliki agenda besar untuk mengembalikan citra dan 

nama baik, salah satunya dengan     r du si  tu isan-tu isan  an    n andun  

 u ian t r ada  Ha  a i- a a i   aida  ta sir a - a’d  ada a   ar a  an   uda  

untuk dipahami, istilah-istilahnya jelas, memuat kaidah-kaidah yang diakui dan 

dikenal. Ia juga merumuskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pedoman 

hidup menurut al-Qur’an    nt  stua isasi  aida n a d n an   nt  s    inian 

terlihat dalam kaidah al- u   n y j      I  y   h  m     l-Z m n     l-Ah  l    

Ahkamihi al-R j   h l l u       l-F      (Petunjuk al-Qur’an r   van da a  

setiap ruang dan waktu). 

Kata kunci:  aida  ta sir    durra  an a - a’d    a a i-Wahabi, historiografi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 

0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah 

sebagai berikut.  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama  Transliterasi Keterangan 

 ا
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 a’ B Be  ة

 a’ T Te  ث

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 a   Ha (dengan titik di bawah)  ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża  Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 a’ R Er  ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ظ

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ’ Koma di atas‛ ع

 Gain G Ge غ

 a’ F Ef  ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و
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ٌ Nun N En 

ٔ Wawu W We 

ِ Ha’ H Ha 

 Hamzah ` Apostrof ع

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

ٍََ ْي  ُيْرتَدِّ

 اِيَّبكَِ

ditulis 

ditulis mu t    n 

 yy k  

 

C. Ta marbūtah (ة)  

1. Bila dimatikan/terletak di akhir kalimat, ditulis h  

َسة َ ًْ َْ 

 َزْنَسنَت َ

ditulis 

ditulis 

hamzah 

zalzalah 

 

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ` Ditulis k   m h  l- ul y كريَّاألٔنيبء

 

3. Bila dihidupkan (di tengah kalimat), ditulis t. 

 Ditulis n  m t All h َعًتَهللا

 

D. Vokal Pendek 

__َََ __ 

__ِ__ 

__ُ__ 

fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 

 

E. Vokal Panjang 

fatḥah + alif 

 َضََلوَ 

ditulis 

ditulis 

  

  l m 
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fathah + ya mati 

 يَْطَعى

 asra  +  a’  ati 

 بَِصْيرَ 

ḍa  a  +  a’  ati 

لَُ ْٕ  يَقُ

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

  

y     

  

baṣ   

  

y q lu 

 

F. Vokal Rangkap 

 at a  +  a’  ati 

 بيُكى

fathah + wawu mati 

 قٕل

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأَتى

 أعدث

 نئٍَشكرتى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a`antum 

u`idat 

la`in syakartum 

 

H. Kata sandang Alif + lam  

 

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyah 

 انجٓبد

 انًرأة

ditulis 

ditulis 

al-j h   

al-mar‘ah 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurul l (el)-nya. 

 انطالو

 انشًص

Ditulis 

Ditulis 

as-  l m 

asy-syams 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذٔيَانفرٔض

 اْمَانطُّت

Ditulis 

Ditulis 

ż     l- u  ḍ 

ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

هللا الّرحمن الّرحيمبسم   

 انحًدَهللَرةَانعبنًيٍَانصالةَٔانطالوَعهىَرضٕلَهللاَصهىَهللاَعهئَّضهى

 آنَّٔاصحببَّاجًعئٍَيٍَتبعٓىَانىَيٕوَانديٍ. ٔعهى

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan pada Allah swt., Sang 

Penguasa Jagad Raya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

  ra  un  an t sis d n an  udu  “A - A   I  A - I     I  AF  R A -

  R A   AR A A - A      tu      to  o                Shalawat dan salam 

selalu tercurah pada putra gurun sahara, murabbi terbaik kita, Nabi Muhammad 

saw. beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setia beliau hingga hari 

akhir. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak 

terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik berupa moril maupun 

materiil. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN 

Sunan Kalijaga Yoyakarta beserta segenap jajarannya.  

2. Dr. Alim Roswantoro, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

beserta seluruh stafnya. 

3. Dr. Zuhri, S.Ag. M.Ag. dan Bapak Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I., 

selaku kaprodi (ketua prodi) dan sekretaris kaprodi Magister UIN 

Sunan Kalijaga yang telah memberikan bimbingan dan arahan. 

Pembimbing sekaligus penguji tesis, Bapak Prof. Dr. Muhammad 

Chirzin. Terima kasih banyak atas motivasi, bimbingan dan koreksi 

kepada penulis dalam penulisan tesis ini. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

terutama yang mengajar pada konsentrasi Studi Quran Hadis A angkatan 

2016, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang 
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bermanfaat. Semoga menjadi amal jariyah bagi bapak dan ibu dosen 

semua.  

5. Segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga terutama staf 

tata usaha dan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik 

guna membantu kelancaran penulis.  

6. Kedua orang tua penulis, abah dan mama, ummik, H. M. Thoha dan Hj. 

Nuri Izzabillah, Ny Susmiati beserta saudara-saudara penulis dan seluruh 

keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dengan kasih sayang, 

motivasi, biaya serta doa yang tidak henti-hentinya bagi kesuksesan 

penulis. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas SQH (2016) baik yang dari kelas A 

maupun kelas B. Semoga kita dapat meraih kesuksesan di dunia dan 

akhirat.  

8. Kiai-kiai di Ponpes Al-Munawwir Krapyak khususnya KH. R. Muhammad 

Najib Abdul Qadir, Ustadz Abdul Jalil, mas Jim, mas Talkhis, Mbah 

 aqi    as        as Husain  Ha i   a i’   a    u a         a    an  

Imam, Lukman, Wafada, Saiful Arif, Iqbal, Adli, Kang Agung, Anas, Afif, 

Lukman Jr, Bagus Tagna, Faiq, Mahmud (suhu), Tunangan ning Indana 

dan teman-teman yang sama-sama berjuang di perantauan. Sahabat-

sahabat di rumah yang tidak henti memotivasi dan mendoakan penulis. 

Semoga Allah meridhoi persahabatan kita. 

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoaَ semoga semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis 

menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, namun penulis berharap 

semoga apa yang tertuang dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang 

Amin. 

Yogyakarta, 24 September 18         

Penulis, 

 

   

      Fatihullah S.Th.I 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuatu yang patut diperhatikan dalam setiap mempelajari suatu dispilin 

ilmu yaitu mempelajari dasar-dasarnya (ushul) terlebih dahulu, sehingga dengan 

menguasainya akan diperoleh pemahaman yang mendalam.
1
 Begitu juga untuk 

menguak makna al-Qur‟an seorang mufassir harus memahami kaidah-kaidah 

penafsiran yang pada hakikatnya adalah (Ketetapan-ketetapan yang membantu 

seorang penafsir untuk menarik makna/pesan-pesan al-Qur‟an, dan menjelaskan 

apa yang musykil dari kandungan ayat).
2
 Kaidah-kaidah tafsir ibarat alat yang 

membantu sesorang menghadapi al-Qur‟an dan penafsirannya sehingga 

penggunanya dapat terhindar dari kesalahan serta dapat membedakan antara 

penafsiran yang bisa diterima dan hendak ditolak. Kaidah-kaidah tafsir serupa 

dengan ilmu Mantiq (logika) yang oleh Aristoteles dinyatakan sebagai “Ilmu yang 

memelihara penggunanya dari keterjerumusan dalam kesalahan, atau serupa 

dengan Ushul Fiqh yang rumusannya dapat digunakan dalam menetapkan aneka 

hukum yang diperlukan.
3
  

Di antara faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam 

menafsirkan al-Qur‟an adalah sebagai berikut: subjektifitas mufassir, kekeliruan 

dalam menetapkan kaidah, kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, kedangkalan 

                                                           
1 
M. Shaleh al-„Utsaimin, U  l  i al-Tafsir (Riayad: Dar Ibnu  al-Qayyim 1989), 2. 

2 
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir “Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur‟an” (Jakarta: Lentera Hati 2013), 11. 
3
 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, 15. 
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pengetahuan tentang materi al-Qur‟an (pembicaraan ayat), tidak memperhatikan 

konteks, baik asbab nuzul, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial 

masyarakat, dan tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa 

pembicara ditujukan, oleh sebab itu untuk menghindari kesalahan para ulama 

membuat kaidah-kaidah penafsiran, semisal kaidah isīm dan fi‟īl, kaidah istifham, 

kaidah
 
amar dan nahī, kaidah

 
ma‟rifah dan nakirah, kaidah

 
mufrad dan jama‟, 

kaidah
 
 amir, kaidah

 
 mu akkar muannas 

4
 

Pada mulanya “kaidah” itu sendiri berasal dari istilah „Ul m al-Qur‟an 

dimana para sejarawan „Ul m al-Qur‟an sepakat bahwa  istilah itu muncul 

pertama kali pada abad VI Hijriah oleh Ab  Al- arj bin al- au    Pendapat ini 

diikuti pula oleh al- uy    dalam pengantar kitab al- tq n  Al- arq n  

menyatakan bahwa istilah itu muncul pada awal abad V  ijriah melalui tangan al-

  f  (w         dalam karyanya yang berjudul al- urhan fi „Ul m al-Qur‟an.
5
 

Analisis lain dikemukakan oleh Ab   yahbah dengan merujuk kepada 

kitab  uqaddimat n fī „Ul m a -Qur‟an yang dicetak tahun 1954 dan ditahkik 

oleh Arthur Jeffery, seorang orientalis kenamaan. Syahbah berpendapat bahwa 

istilah „Ul m a -Qur‟an muncul dengan ditulisnya kitab al- a  nī fī  a am al-

 a‟ nī yang ditulis tahun 425 H (abad V H). Halaman pertama kitab ini telah 

hilang, sehingga nama penulisnya pun tidak dapat ditelusuri. Kitab yang hasil 

cetakannya mencapai 250 halaman itu menyajikan pembahasan-pembahasan 

                                                           
4
 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an:  ungsi Dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat  (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1992), 79. 
5
  uhammad „Abd al-„A  m al- arq n ,  an hil al-„ rf n fi „Ul m al-Qur‟an  ( eirut: 

  r al-Fikr, tt), 20.  
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tentang makki-madani, nu  l al-Qur‟an, kodifikasi al-Qur‟an, penulisan dan 

mushaf, penolakan terhadap berbagai keraguan menyangkut pengkodifikasi al-

Qur‟an dan penulisan mushaf, jumlah surat dan ayat, tafsir, ta‟wil, muhkam-

mutasyabih, turunnya al-Qur‟an dengan tujuh huruf (sa ‟ah al-Ahruf) dan 

pembahasan-pembahasan lainnya.
6
  

Pakar al-Qur‟an sejak awal telah memberikan perhatian terhadap „Ul m 

al-Qur‟an atau apa yang pada akhirnya diistilahkan sebagai kaidah-kaidah tafsir, 

walaupun mereka para pakar al-Qur‟an masih menyajikannya bercampur dalam 

bentuk kitab-kitab tafsir, ilmu-ilmu al-Quran dan disiplin ilmu lain seperti Ushul 

Fiqh (penulisannya belum berdiri sendiri sebagai sebuah kaidah). Penulisan 

kaidah-kaidah tafsir secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi 

pertama ummat Islam.
7
 Perintisnya adalah Ibnu Taimiyah (661-728 H) ia menulis 

kaidah tafsir secara berdiri sendiri dalam karyanya yang berjudul  uqaddimah 

U  l al-Tafsīr, Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa persoalan yang dapat dinilai 

sebagai kaidah tafsir seperti; cara penafsiran terbaik, sebab Nu ul, Isra‟iliyat dan 

lain-lain. Selanjutnya disusul oleh Muhammad Bin Sulaiman al-Kafiji (W. 879 H) 

yang mengarang al-Tafsīr fī Qa  id al-Tafsir. 

                                                           
6
  uhammad bin  uhammad Ab   yahbah, al-Madkhal li Dir s t al-Qur‟an al-Karīm 

(Beirut:   r al-Jayl, 1992), 25. Selanjutnya Syahbah mengeritik analisis yang dikemukakan oleh 

al- arqan    ritiknya itu menyangkut embel-embel“„Ul m al-Qur‟an”pada kitab al- urh n fī 

„Ul m al-Qur‟an yang dinyatakan oleh al- arqan  sebagai kitab„ulum Al-Qur‟an yang pertama 

kali muncul. Persoalannya, al- arqan  menyatakan ju  I kitab itu hilang   alu, dari mana ia 

memperoleh nama kitab itu? Tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap kitab Kasyf al- un n, 

menurut Syahbah, ternyata kitab itu bernama al- urh n fī Tafsir al-Qur‟an.  endapat lain 

dikemukakan  ubh  al-  l h dimana ia berpendapat bahwa istilah „Ul m al-Qur‟an sudah muncul 

semenjak abad III H, yaitu ketika Ibnu  al-Marzuban menulis kitab yang berjudul al- a i fī „Ul m 

al-Qur‟an. 
7 Faried F. Saenong, Kodifikasi „Ul m al-Qur‟an  ingga Abad  ertengahan;  tudi 

Bibliografi,  Jurnal Studi al-Qur‟an Vol 1, No, 1, Januari 2006.  113. 
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Setelah periode tersebut penulisan kaidah-kaidah tafsir secara berdiri 

sendiri seakan-akan berhenti dan mulai hidup kembali di era  A mad Qu b al-  n 

 in „Abd al-Ra  m al- ihlaw  (    -1176 H). Ia menulis al- au  al-Ka īr fī 

U  l al-Tafsīr yang terdiri dari lima bagian besar, kritikannya terhadap para 

mufassir yang menyajikan kisah-kisah sebagai as    al-nu  l ayat-ayat al-Qur‟an, 

khususnya ayat al- ukha  mah (kepercayaan-kepercayaan sesat) dan ayat-ayat 

hukum. Justru adanya akidah-akidah batil adalah sabab al-nuzul ayat-ayat al-

 ukha  mah, sedangkan meluasnya kezaliman merupakan sa    al-nu  l ayat-

ayat hukum.
8
  

Selain itu karya yang cukup masyhur adalah al-Qa  ‟id al- is n li 

Tafsīr al-Qur‟an karya „Abdurra m n bin N  ir al- a‟d  (    -1376 H). Banyak 

yang menilai walaupun tidak tebal, kitab ini merupakan kitab paling khusus 

menjelaskan kaidah-kaidah tafsir, bahkan tidak ada penjelasan lain dalam kitab ini 

kecuali kaidah-kaidah penting dalam menafsirkan al-Qur‟an  Kitab ini terdari dari 

70 kaidah-kaidah yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur‟an baik hal umum 

maupun hal khusus.
9
  al ini diperkuat pendapat  h lid  in „U m n yang 

mengatakan bahwa kitab ini adalah buku pertama yang khusus berbicara tentang 

kaidah tafsir “‟Al  tad īn mustaqillīn fī qa  ‟id al-tafsīr” karena pada 

sebelumnya kaidah tafsir masih bercampur dalam buku-buku tafsir, u  l al-tafsīr, 

qa  ‟id al-fiqh dan us l al-fiqh.
 

                                                           
8 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir “Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur‟an”, 16-19. 
9
 Faried F. Saenong, “Kaidah Tafsir; Teori atau Ideologi ?”,  Jurnal Studi al-Qur‟an, Vol 

2, No, 1, 2007.  212.  Lihat Juga:  hal d  in „Usm n al- abt, al-Qa  ‟id al-Tafsīr  am‟an  a 

Dir san (  r Ibnu  „Aff n,        , 42-43. 
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Sebagai sebuah alat bantu untuk memahami pesan-pesan dari al-Qur‟an, 

sebuah kaidah tafsir yang sejatinya serupa dengan ushul fiqh dalam rumusannya 

haruslah bersifat independen. Hasan Hanafi dalam  an hij al-Tafsīr:  a isun fī 

„ lmi U  l al-Fiqh menegaskan bahwa sebuah kaidah harus terpisah dari 

peristiwa-peristiwa dan kondisi politik yang ada saat kemunculannya. Namun 

disisi lain menurut „Abd  ajid  agir bahwa dalam diskursus ushul fiqh 

ditemukan adanya dialegtika epistimologis, politis, pengetahuan, kekuasan dalam 

teori indenpendensinya.
10

 

Dalam pandangan hermeneutika teoretis yang menekankan dan 

meletakkan  metode guna menghindari kesalahpahaman dalam kegiatan 

menafsirkan teks, seperti dikatakan oleh Schleiermacher diperlukan dua sisi yang 

harus diperhatikan Pertama; sisi kebahasaan atau gramatikal yakni segala sesuatu 

yang berkaitan dengan tata bahasa dan susastranya, sisi ini berkaitan dengan 

kedua pihak, yaitu penulis teks/pengarang dan penafsir. Kedua; Sisi pengarang 

atau pengucap teks yakni tujuan atau makna pikiran yang dirasakan oleh 

pengarang ketika ia menulis atau menyampaikan teks.
11

 Sehingga dengan metode 

di atas diharapkan makna final yang dapat diperoleh dengan mempelajari riwayat 

hidup penulis, kondisi sosial, politik ekonomi dan budaya masyarakat pengucap 

teks, karena hal itu mempengaruhuinya dalam kegiatan penulis teks dan 

tulisannya. Karena dalam pradigma hermeneutik selalu terjadi dialog antara teks, 

konteks dan kontekstualisasi. 

                                                           
10 

Ahmad al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, Ijtihad antara teks, realitas dan 

kemaslahatan sosial (Jakarta: Erlangga, 2002),  54. 
11 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, 411. 
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 enelitian ini difokuskan pada kaidah tafsir karya al- a‟d  dengan 

mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, umumnya karya-karya tafsir yang 

muncul di era kontemporer lebih bersifat ilmiah (dapat diuji kebenarannya), kritis 

(non sektarian) dan non ideologis (objektif), selain itu juga bersifat kontekstual 

dan berorientasi pada spirit al-Qur‟an seperti munculnya kaidah al-„  rah  i 

maq  id al-Sy rī‟ah (menimbang hukum dengan tujuan-tujuan syari‟ah) yang 

digaungkan oleh al- y  ib  atau dalam istilah  a lur  ahman adalah ideal moral  

selain itu kontroversi yang terjadi di antara para ulama dalam menerapkan kaidah 

tafsir pada suatu kasus menimbulkan perbedaan, misalnya, sebagian ulama 

menggunakan kaidah al-„i rah  i-„um m al-laf i l   i-khu    al-Sa    (yang 

menjadi patokan adalah teks yang bermakna umum, bukan sebab yang bermakna 

khusus), sebagian yang lain menggunkan kaidah sebaliknya. Sehingga, 

penggunakan kaidah tafsir cenderung terlihat ideologis dan memihak, daripada 

sebagai teori yang relatif netral.
12

 

Kedua, mempertimbangkan periodesasi karya al- a‟d  yang masuk era 

kontemporer sangat perlu dikaji lebih mendalam terkait posisi kaidah tafsir al-

 a‟d  dalam historiografi tafsir Arab. Hal ini menjadi penting mengingat kitab ini 

muncul di era keemasan salafi di Arab Saudi. Pada saat itu al- a‟d  memiliki 

otoritas yang cukup tinggi dalam konteks salafi secara sempit dan dalam konteks 

Arab Saudi secara luas. Maka dari itu penelitian ini mencoba mengungkap dan 

mengeksplorasi konstruk metodologi al- a‟d  dalam kitab kaidah tafsirnya, lebih 

                                                           
12

 Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur‟an „Studi Aliran-aliran Tafsir dari 

Periode Klasik, Pertengahan, Hingga  odern Kontemporer‟ (Yogyakarta:  Adab Press, 2012), 

167-168. 
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jauh lagi penelitian ini akan melihat relasi kaidah tafsirnya dengan konteks Arab 

Saudi pada saat itu. Kitab tersebut muncul pada masa polemik antara salafi dan 

Sunni, sehingga dalam penelitian ini juga akan mengungkap apakah kaidah-

kaidah yang dalam dalam al-Qa  ‟id al- is n li Tafsīr al-Qur‟an terlepas dari 

nuansa ideologis-subjektif atau murni sebagai kaidah yang teoritis-objektif.
13

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konstruksi kaidah tafsir al- a‟d  ? 

2. Bagaimana posisi kaidah tafsir al- a‟d  dalam historiografi tafsir 

Arab? 

3. Bagaimana urgensi kaidah tafsir al- a‟d  dalam konteks kekinian? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konstruksi kaidah tafsir al- a‟d . 

2. Untuk melihat posisi kaidah tafsir al- a‟d  dalam historiografi tafsir 

Arab. 

3. Untuk mengetahui urgensi kaidah tafsir al- a‟d  dalam konteks 

kekinian 

                                                           
13

 Abdurrahman Bin Nasir al- a‟d , al-Qawaid al-Hisan li Tafsir al-Qur‟an, (Riyad: 

Maktabah al-Rasyd, 1999), 20. 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang al- a‟d  telah banyak dilakukan oleh para peneliti, 

khususnya yang berkaitan dengan tafsirnya. Karnaini Ruslan
14

 dalam tugas akhir 

masternya menyebut adanya alasan kuat untuk menggolongkan penafsiran al- a d  

sebagai adabi ijtima'i (sastrawi dan sosial). Karnaini Ruslan juga menyimpulkan 

beberapa metode penafsiran as- a d  di antaranya menafsirkan al-Qur‟an secara 

langsung, menggunakan hadis nabi, hubungan antar ayat (munasabah), asbabun 

nuzul, prinsip-prinsip linguistik, kaidah-kaidah tauhid, hikmah-hikmah ayat atau 

pedoman hidup dan hukum-hukum fiqh.  

Selanjutnya Faried F. Saenong dalam artikelnya berjudul tentang 

“Kaidah Tafsir; Teori atau Ideologi ?. Menurutnya karya-karya seputar ush l al-

tafsir belum semapan teori serta metodologi ilmu-ilmu lainnya, khususnya jika 

dibandingkan dengan ush l al-fiqh. Selain itu, kaidah-kaidah tafsir yang muncul 

sebenarnya dikembangkan dari penafsiran yang menghegemoni di kalangan 

mufasir. Sehingga, terkadang kaidah tafsir cenderung terlihat ideologis dan 

memihak daripada sebagai teori yang relatif netral.
15

  

Kajian yang lain, yaitu tesis berbahasa Arab yang ditulis oleh Nasir 

Abdussalim yang berjudul manhaj al-Syaikh al-Sa‟dī fi Tafsīrīhi Taysir al-Karīm 

al-Rahman fi Tafsir Kalam al- ann n, Nasir Abdussalim menyimpulkan bahwa 

                                                           
14 Karnaini Ruslan, “ etode dan  orak Penafsiran A durrahman al-Sa‟dī  Analisa 

terhadap Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al- anan )”, Tesis Fakultas Ushuluddin 

UIN Syarif Kasim Riau, 2013. 
15

 Faried F. Saenong, Kaidah Tafsir; Teori atau Ideologi ?,  Jurnal Studi al-Qur‟an, Vol 2, 

No, 1, 2007 
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al- a‟d  menafsirakan al-Qur‟an dengan al-Tafsīr al-Qur‟an  i al-Naqli, al-Tafsīr 

al-Qur‟an  i al-Sunnah dan al-Tafsīr al-Qur‟an  i Aq  l al-ṡahabat serta al-

Tafsīr al-Qur‟an  i al-Ra‟yī  Tafsir dengan al-Qur‟an umumnya digunakan untuk 

menafsirkan ayat-ayat akidah.
16

 

Dewi Utami menganalisis lebih jauh aspek kebahasaan dan kesastraan 

tafsir as- a d  dengan menggunakan teori polisemi dan terjemah harfiah 

“menerjemahkan dengan cara mengalihkan kata-kata dari bahasa sumber ke 

dalam kata-kata yang serupa, umunya dise ut penerjemahan leksikal” untuk 

mengungkap homonim terhadap terjemahan Tafsir al-Sa‟dī. Dewi Utami 

menyimpulkan bahwa terdapat lima kata Homonim dalam surat al-Baqarah yakni 

salat, khusy ‟,  uri a, „adlu dan ru‟usun, satu kata dalam surat Ali „Imran yakni 

hukmun.
 17

 

Ma'ruf Muhyidin mencermati sisi teologis tafsir ini, ia menggunakan  

teori tauhid Jabariyah yang digunakan dalam menganalisis sifat-sifat Allah sifat-

sifat Allah dalam kitab tafsir al- a‟d , dalam penelitiannya  a‟ruf mendapati al-

 a‟d  dengan manhaj salafnya mengimani semua sifat Allah secara zahir tidak 

menakwilkannya kepada makna yang batil, seperti sifat wajah dengan makna 

memperoleh rido, tangan dengan kekuasaan, mata dengan menunggu dan istiwa.
18

 

                                                           
16

 Nasir Abdussalim, manhaj al-Syaikh al-Sa‟dī fi Tafsīrīhi Taysir al-Karīm al-Rahman fi 

Tafsir Kalam al- ann n, Tesis  akultas Ushuluddin Univ Ummul Qurra‟,       
17

 Dewi Utami, “Analisis Homonim   usytarak  af i) Terhadap Terjemahan Tafsir al-

Sa‟dī  Studi Kasus al- aqarah dan Surat Ali  mran)”, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. 
18

 Ma'ruf Muhyidin, “Tafsir Sifat-Sifat Allah dalam Kita  Tafsir al-Sa‟dī”, Skripsi 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2017. 
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Jika dilihat dari beberapa penelitan di atas, umumnya penelitian yang 

telah ada terfokuskan pada kitab tafsir al- a‟di sendiri yakni Taisīr al-Karīm al-

Rahman  ī Tafsīr Kal m al- ann n, Namun hal ini berbeda dengan penelitian 

yang akan diteliti penulis, dalam penelitian ini penulis akan fokus kepada kaidah 

tafsirnya al- a‟d  yakni dasar-dasar dalam menafsirkan al-Qur‟an, sehingga 

penting untuk melihat posisi al- a‟di sebelum menulis karya tafsir Taisīr al-

Karīm al-Rahman  ī Tafsīr Kal m al- ann n. 

E. Kerangka Teori 

1. Historiografi 

Selanjutnya penulis mengadopsi pembagian yang dimunculkan oleh 

Walid A. Saleh tentang historiografi tafsir menjadi asy‟ari, salafi dan modernis. 

Pembagian ini, juga alat-alat ukur untuk mengatakan sebuah kitab masuk dalam 

sebuah kategori, akan penulis gunakan untuk menilai al- a‟di dan posisinya dalam 

historiografi tafsir Arab.
19

 Langkah ini penting untuk dilakukan pada initial stage 

sebagaimana dikatakan oleh Walid A. Saleh:
 
 

Identifying these camps is essential if we desire to understand the 

manner in which tafsir studies has been approached so far. 

Mengenali kelompok-kelompok ini penting untuk dilakukan jika 

kita hendak memahami cara melakukan pendekatan terhadap kajian 

tafsir” 

                                                           
19

 Walid A. Saleh, “Preliminary Remarks on the Historiography of tafsir in Arabic: A 

History of the Book Approach”,  urnal of Qur‟anic Studies, Vol. 12. (2010), 01.  
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Untuk memahami konsep ini, seorang peneliti harus menyadari bahwa 

ilmu bahasa sedang menguasai diskursus pengetahuan Islam pada abad 

pertengahan. Dalam saat yang sama ia harus menyadari kemunculan Ash‟ari 

skolastik pada abad 7. Yang terakhir ini kemudian mulai mendapatkan „gangguan‟ 

dari pikiran radikal Ibnu Taimiyah pada abad 8, yang kemudian mendapatkan 

kemenangan kecil pada abad 10 dan kemenangan besar pada abad kesembilan 

belas M. 

Sebelum beranjak lebih jauh, perlu segera dijelaskan juga kategorisasi 

tafsir yang diusung oleh Saleh. Setelah mengkritik pembagian berdasarkan konten 

seperti yang dilakukan oleh Goldziher, Saleh menawarkan kategorisasi 

berdasarkan tujuan menjadi mutawwalat, skolastik, dan hasyiyah. Yang pertama 

bisa disebut juga sebagai tafsir ensiklopedis yang membahas banyak hal dan 

mengutip banyak sumber. Kategori ini muncul pada abad keempat/kesepuluh, 

kelima/kesebelas, dan keenam/kedua belas. Kategori kedua muncul bersamaan 

dengan berkembangnya sistem sekolah dalam pendidikan Islam. Kategori 

skolastik ini, sebagaimana disebut oleh Salih, berkembang dari abad 

keenam/kedua belas sampai abad kesepuluh/keenam belas. Kategori ini lebih 

merupakan pengantar sebelum para peserta didik masuk dan mendalami kitab-

kitab dari kategori pertama. Sedangkan yang terakhir, kategori hasyiyah, yang 

berkembang pada abad kedelapan/keempat belas sampai abad kesepuluh/keenam 

belas, dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap kategori skolastik.
20

 

                                                           
20 Walid A. Saleh, “ reliminary  emarks on the  istoriography of tafsir in Arabic: A 

 istory of the  ook Approach”, 24. 
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Perlu juga disampaikan bahwa kategorisasi ini adalah kategorisasi pasca-

Tabari. Beberapa alasan telah disampaikan oleh Salih untuk memilih al-Tabari 

sebagai titik. Menyatukan dua penjelasan tadi, bisa dikatakan bahwa periode 

skolastik pada abad pertengahan menggunakan ilmu bahasa sebagai inti 

perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai konsekuensi logisnya, kitab tafsir yang 

banyak ditulis pada abad ini menggunakan paradigm ilmu bahasa, dan oleh 

karenanya rasional, sebagai dasar untuk melakukan penafsiran. Pada kelompok 

inilah Ibnu Taimiyah menaruh keberatan. Dalam benak beliau, penafsiran harus 

dikembalikan pada tiga generasi Muslim awal, yaitu trio Nabi-Sahabat-Tabi‟in  

Lebih jauh lagi, Ibnu Tamiyah membatasi sumber penafsiran hanya pada tiga lapis 

tersebut. 

Gagasan Ibnu Tamiyah ini sebenarnya mengulang gagasan yang muncul 

pada abad keempat, yang berasal dari golongan ahl al-hadis. Gagasan Ibnu 

Tamiyah ini kemudian mendapatkan penolakan dari banyak kalangan, dan 

mendapatkan resonansi pada abad modern. Ibnu  Katsir sebenarnya telah memulai 

mencoba mengimplementasikan gagasan gurunya yang radikal ini. Namun 

demikian, yang berhasil secara penuh mengartikulasikan gagasan Ibnu Tamiyah 

dalam bentuk tafsir adalah al-Suyuti yang hidup pada abad kesepuluh/keenam 

belas.
21

 

Beberapa poin lain yang penulis ambil dari Salih adalah ketelitiannya 

untuk mempertanyakan dan melihat mengapa pada abad keempat/kesembilan 

                                                           
21 Walid A. Saleh, “ reliminary  emarks on the  istoriography of tafsir in Arabic: A 

 istory of the  ook Approach”, 14. 
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banyak sekali kitab tafsir yang ditulis, yang juga bisa diakses bahkan oleh al-

Suyuti, namun tidak sampai pada umat Islam hari ini. Malahan al-Tabari lah yang 

menjadi kitab terkenal, Kuasa-pengetahuan apa yang menaikkan dan 

membungkam bahkan membumihanguskan kitab-kitab tafsir tertentu. Poin 

selanjutnya adalah peran kitab tafsir sebagai salah satu alat realignment politik 

dalam kawasan-kawasan tertentu. Jika al-Tabari dicetak pada 1905 dalam skrip 

klasik, dan pada 1950 dicetak dengan skrip dan typesetting modern, kita sebagai 

peneliti harus mencium kubu politik mana yang menggunakan kitab ini sebagai 

alat, juga lawan apa yang sedang ia hadapi. Tidak hanya itu, penyatuan sebuah 

kitab lain dalam hamisy sebuah kitab juga menunjukkan ideologi yang sedang 

berkuasa dalam sebuah wilayah selama periode waktu tertentu. Hal lain yang 

penting untuk diperhatikan adalah paradigma hermeneutis terhadap al-Qur‟an 

yang menurut Walid A. Saleh terbagai menjadi empat sebagaimana ditunjukkan 

oleh bagan berikut.
22

 

Paradigma Hermeneutis Terhadap al-Qur’an 

 

Azhari 

(Syuyukh Azhar) 

New Salafi 

(Ibnu  

Taymiyah) 

Nationalis 

(al-Khuli) 

Modern 

(Abduh) 

 

                                                           
22

 Walid A. Saleh, Preliminary Remarks on the Historiography of tafsir in Arabic: A 

History of the Book Approach, 3.  



14 
 

 
 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang akan 

melibatkan buku, majalah, artikel, dan naskah akademis lainnya yang 

berhubungan dengan isu kajian ini. Sumber data yang akan digunakan terbagai 

menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah kitab al-

Qa  id al-His n li Tafsīr al-Qur‟an karya Abdurrahman Bin Nasir  in Abdullah 

al- a‟d . Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur-literatur lain yang 

memberikan informasi tentang biografi, pemikiran, latar sosial, konteks politik 

yang melingkupi kehidupan Abdurrahman  in N sir Bin Abdullah al- a‟d   

2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentatif. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti menyarikan informasi 

dari dokumen-dokumen yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya. 

sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian kerangka teori, 

penelitian ini akan mengungkap sumber, metode, dan validitas kaidah tafsir yang 

dicanangkan oleh al- a‟d . Untuk melakukan hal itu, beberapa produk pemikiran 

yang muncul pada masa hidup al-Sa‟d , berikut tren dan aliran-alirannya, akan 

dirunut. Perunutan ini akan menunjukkan pola yang menjelaskan pemikiran siapa 

dan yang bagaimana yang mempengaruhi beliau. Bagian selanjutnya akan lebih 

fokus pada wilayah internal kaidah tafsir beliau, untuk mengungkap langkah-



15 
 

 
 

langkah dan metode bertafsir yang sesuai menurut beliau. Pada bagian akhir, saya 

akan mencoba menjelaskan cara al- a‟d  mengukur kebenaran sebuah tafsir.  

Pada tahap analisis posisi dalam historiografi, penulis akan mengungkap 

bagaimana teks kaidah tafsir al- a‟d  membawa pesan ideologi tertentu dengan 

menggunakan historiografi tafsir (penulisan sejarah tafsir) yang dimunculkan oleh 

Walid A. Saleh. Dimana historiografi tafsir Walid A. Saleh tersebut penting 

digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dalam 

penelitian ini secara struktural akan nampak paradigma hermeneutis dari masing-

masing kelompok terebut, khususnya paradigma hermeneutis kelompok salafi 

dalam menafsirkan al-Quran. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat melakukan pembahasan yang berkesinambungan, maka 

sistematika pembahasanya adalah sebagai berikut. Bab pertama, merupakan  

pendahuluan yang berisi pengantar pada kajian ini. Di dalamnya dijelaskan  

mengapa, apa yang dikaji, untuk apa, posisinya dalam kajian, dalam bingkai  apa 

dan bagaimana tesis ini ditulis. Semua uraian tersebut terdapat dalam latar  

belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian  

pustaka, kerangka teori, metode dan pendekatan yang digunakan serta sistematika 

pembahasan. 

 ab kedua, menguraikan sketsa biografis atau life history al- a‟d   

Uraian ini penting karena menelisik pergulatan intelektual al- a‟d  dengan 

lingkungan sosial dan keilmuan yang diaksesnya, serta karya-karyanya baik yang 
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berkaitan dengan kaidah tafsir atau pun keilmuan yang lain, posisinya dalam 

pandangan para ulama. Sehingga dengan diuraikannya bab ini, diharapkan 

terungkap sisi-sisi historis yang mendorong lahirnya kaidah tafsir al-Qur‟an al-

 a‟d   

Bab ketiga, penulis berusaha memaparkan tentang pengertian kaidah 

tafsir secara umum, sejarah munculnya kaidah tafsir pertama hingga masa tad īn 

(kodifikasi atau penulisan), pro kontra penerapan kaidah tafs r antara yang 

menyetujui dan yang menolak, serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab al-

Qa  ‟id al-His n litafsīr al-Qur‟an karya Abdurrahman bin N  ir al- a‟d , 

implikasi kaidah penafsiran al- a‟di, serta orisinalitas pemikiran al- a‟d  tentang 

kaidah penafsiran al-Qur‟an  Sehingga diharapkan dengan mengetahui implikasi 

penafsiran al- a‟di, maka sebuah teori dan metodologi tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan keautentikannya. Hal ini penting sebagai penjelasan lebih 

lanjut atas pandangannya mengenai kajian kaidah tafsir sebagaimana dijelaskan di 

atas. 

Bab keempat penulis akan membahas Abdurrahman bin N  ir al- a‟d  

dan Historiografi tafsir Arab, dalam hal ini penulis menggunakan historiografi 

tafsir (penulisan sejarah tafsir) Walid A. Saleh. Historiografi tafsir Walid A. Saleh 

tersebut penting digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok tertentu. 

Sehingga dalam penelitian ini secara konsekutif akan nampak paradigma 

hermeneutis dari kelompok Salafi yang diwakili oleh pemahaman Ibnu  Taimiyah 

tentang prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an. Selain itu, 

pada bab ini juga akan dibahas tentang situasi diskursif dibalik kemuculan kitab 
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al-Qa  ‟id al-His n litafsīr al-Qur‟an Abdurrahman bin N  ir al- a‟d . 

Kemudian penulis akan membahas urgensi kaidah tafsir al- a‟d  dalam konteks 

kekinian, baik dari sisi kekurangan dan kelebihannya. 

Bab kelima merupakan akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan 

dari penelitian penulis, serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. 



102 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: 

                -                                                        

beberapa point ia melakukan penolakan, termasuk kepada Ibnu Katsir. Kaidah 

tafsir yang ia tulis dapat dibagi menjadi empat bagian: a) Kaidah kebahasaan, b) 

               q   c)         ‘       -Qur’ n. Penolakan terhadap Ibnu Katsir 

bisa ditemukan lebih jelas dalam kitab tafsirnya, misalnya dalam ayat wasiat 

dalam surat al-N      y   180. 

Kitab tafsir dan kaidahnya ditulis oleh   -                          

kerjaan Saudi Arabia memiliki agenda besar untuk mengembalikan citra dan nama 

baik, salah satunya dengan memproduksi         -        y                      

                -      .                   y                           

                                                                        

                 .                 c               -            juga belum 

memungkinkan untuk melihat hubungan kepentingan penguasa dan percetakan 

kitab.  

Kaidah tafsir al-                   y  yang mudah untuk dipahami, 

istilah-istilahnya jelas, memuat kaidah-kaidah yang diakui dan dikenal. Ia juga 

merumuskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pedoman hidup menurut 
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al-Q     . Namun sebagaian ulama mengatakan beberapa kaidahnya tidak layak 

disebut sebagai kaidah tafsir, kontekstualisasi kaidahnya dengan konteks kekinian 

terlihat dalam kaidah al-Qur’ n y jrī fi Irsyādihi   ’    -Z  ān w    -Ahwā  fi 

Ahkamihi al-Rāji’ h  i ’urf w    -F wāid (Petunjuk al-Q          v         

setiap ruang dan waktu). al-            Ibnu Taimiyah yang pertama kali yang 

berhasil mengikuti jejak gurunya dalam menulis sebuah kitab tentang kaidah tafsir 

yang berdiri sendiri tanpa tercampur dengan pembahasan-pembahasan lain. 

B. Saran  

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak 

kekurangan, oleh sebab itu penulis merekomendasikan kepada para peniliti al-

Quran dan tafsir untuk menggali kembali beberapa permasalahan yang belum 

dapat penulis ungkap semisal       -                   -                    

Katsir, walaupun dalam sisi lainnya Ibnu Katsir adalah rujukan utama para 

mufassir dalam memahami al-Quran, selain itu perlu diteliti kembali mengapa al-

                       y                       -mansukhnya ayat wasiat, serta 

                                             y     c             -     .  
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