


ABSTRAK 
 
 
 Pembahasan fawatih Suwar terutama mengenai al Huruf al Muqaththa’ah 
(huruf-huruf terpotong) sampai saat ini masih menjadi bahan kajian yang cukup 
menarik. Alasan yang berkembang adalah al Qur’an sebagai Huda (petunjuk) bagi 
manusia, sementara huruf-huruf terpotong yang berada pada 29 surat dari 114 surat 
dalam al Qur’an dating dengan bentuknya yang khas, terpisah mulai dari satu sampai 
lima huruf tidak membentuk suatu pengertian, ia berdiri sendiri. Adakah Tuhan 
meletakkan huruf-huruf tersebut tanpa suatu maksud atau makna? 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami tentang Fawatih as-Suwar 
dengan ragam yang ada. Mengetahui pola ataupun metode yang digunakan dalam 
tafsir shufi, khususnya Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al Qur’an al-‘Azhim wa as-Sab’u al-
Matsani karya al-Alusi. Penelitian ini merupakan library research, metode analisa 
data yang digunakan adalah deskriptif dan hermeneutik.  
 Hasil penelitian ini adalah Fawatih as-Suwar (pembukaan atau permulaan 
surat-surat al-Qur’an) tidak hanya sebatas pada al-Huruf al Muqaththa’ah(huruf-huruf 
terpotong) yang terdapat pada 29 surat, melainkan al Qur’an yang 114 surat. 
Pemahaman para ulama mengenai Fawatih as-Suwar khususnya mengenai Fawatih 
al_hija’iyyah cukup beragam bentuknya, tergantung sudut pandang yang mereka 
pergunakan dalam memahaminya. Al-alusi memahami Fawatih as-Suwar dengan 
uruf-huruf hijaiyah (Fawatih al_hija’iyyah) dari sudut pandang linguistic (lughat, tata 
bahasa), baik dari segi nahwu (sintaksis) maupun dari segi fonologinya. 
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