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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah Mushaf al-Qur‘an al-Quddus bi 
al-Rasm al-‘Utsma>ni dan karakteristik. Mushaf tersebut sebagai ikon Mushaf 

Kudus dengan dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Tahfidz Yanbu‘ul Qur‘an 

Kudus yang tidak memiliki tanda tashih di dalamnya, akan tetapi terdapat 

karakteristik yang menjadikan mushaf ini mendapatkan di hati masyarakat 

Kudus maupun luar Kudus.  

Metode yang digunakan dalam riset ini berjenis penelitian kepustakaan 

(library research) dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada content 

analisis. Mushaf al-Qur‘an al-Quddus sebagai sumber primer dengan ditunjang 

data sekunder yaitu wawancara kepada pencetus Mushaf al-Qur‘an al-Quddus. 

Wilayah yang dijadikan tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Tahfidz 

Yanbu‘ul Qur‘an Kudus. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan 

tahap dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejarah penulisan al-Qur‘an 

al-Quddus bi al-Rasm al-‘Utsma>ni dan karakteristik umum maupun khusus 

mulai dari aspek rasm, dhabth, qira>ah, tanda surah, halaman, ayat sajdah, tanda 

waqf dan catatan kaki (footnote) yang terdapat di dalamnya, sehingga penting 

untuk diperhatikan, karena menjadikan keunikan tersendiri pada Mushaf ini. 

 Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, sejarah Mushaf al-Qur‘an al-

Quddus dilatar belakangi karena dorongan para alumni dan keinginan K. H. M. 

Ulil Albab Arwani untuk mempermudah bagi masyarakat yang baru menempuh 

belajar al-Qur‘an dan para hufaz}. Kedua, karakteristik Mushaf al-Qur‘an al-

Quddus yang meliputi, (1) Aspek rasm yang sesuai dengan kaidah rasm jalur 

tarjih Abu Dawud, (2) Dhabth meliputi, tanda sifr mustadir, sifr mustatil qoim, 
sukun, tanwin, mad, tanda bantu tajwid, (3) Qira>ah yang digunakan menganut 

pada Imam ‗Ashim ‗an Hafsh, (4) Memiliki 60 H{izb dan terdapatnya tanda 

ruku‘, (5) Tanda surah, ayat, juz, dan halaman meliputi 30 juz, 114 surah, dan 

609 halaman dimana setiap juz-nya memiliki 20 halaman, (6) Tanda waqf yang 

terdapat 10 macam tanda, (7) Ayat sajdah, (8) Catatan kaki yang terdiri dari 

bacaan-bacaan yang sering salah, bacaan musykilat, maupun tajwid dan cara 

membacanya. Demikian, keunggulan karakteristik yang dimiliki Mushaf al-

Qur‘an al-Quddus terdapat pada inovasi tanda al-waqf wa al-ibtida’ yang 

dilambangkan dengan (>…...<) dan catatan kaki atas inovasi dari K. H. M. Ulil 

Albab Arwani untuk memberikan kemudahan dalam membacanya. 
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