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l.

Taw,alkai lre1ru-ut T.afsil ul-Maraghi arialah titerlverahl<iui seeaia uluszui aiau
Allalr
persoalan yang tidak clapat dijangkau oleh kekrurian manttsia hanva kepada
semata setelah malaksanakan keiva-iiban yang telah digariskari dalaff s\-ara'-

N-v4 dan mengikuti sunnah-sunnah-Nya seperti mempersiapka-n i'aHor

1'ang

mendorong kemenangan y-ang bersifal nrateriai dan mengilincimkzur pedikaian
1.arrg melahirkan kegagaian sebagai

faktor penentu kebr:rha'jilan- Hanva saja

jangan percaya sepenuh hati terhaitrap setiab-setrab tnaterial (lahiril'ali) tersebu{,
bahkaa harus yakin bahrva yang dilakukan

itu hanyalah memelihara hikmah

Ilahiyah semata

Z.

peranan tawalikal clalarn kehiclupan manusia menurut Tafsir ai-Marighi yaitu

ilapal rnerirbentuk atau meliurnbulikal sikap yalg baik
ketenangan dalani

jiwa

di

tidak berputu.s as4 alanya kekuatan

antat'aliia ulalali

jiwa (spirihial)

dan

ri dha yang datang sete lah re alitas kehe ndak-Nya

Dengan adanya sifat di atas akan mempengaruhi gerak-gerik dalam mencapai
keberhasilan hidup rli ilunia dan akhiral Uleh karena itu sifat tar*'akkal salgatlah

pelrtirrg bagi kauni &{uslirn. kiiusustrya, seliitrgga lt'al irri tral;vair dii.'rirugk:nr
daiarn Al-eur,fln, baii< itu hersilat perintah atau kehtuitse,n untrlk hreriau'al<k'a1'

piljiat

t*rha.dap tarvalikal

dal irnbalan

Lragi olang l'ang befielvei{kal-

Bt-)

Tafsir ai-Marf,ghi ada drr4
Adapun setelah taiffakkal yang disyalatkan dalam
a.garua
yaitu tau akkal ter-harlap rizki eian tar*;aliirai ierhadzp.

E. Saran-saran
Dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah

ini penulis menyerahkan

khususnya dan
pada adik-adik kami di Fakultas llshulucldin _iurusan Tafsir Hadits

ihnu
Urnat Islam selu:-uhnya hendaknya memperha.tikal tentaflg perkembangafl
ayat-ayat Al-Qur'im,
tafsir terutama metode-metode yang dipal,ai dalam menafsirkan
apakah itu rnetode maudhu'i (tematik),

tahlili. ijmali maupun yang lainnya

tafsir
Dan kami ra-sa kebuttihan kita pdaa ma:a sekarang adalah metorie

rnautlht/i sebab dengan tafsir maudh0'i diharapkan nantinya para mahasiswa
berbagai macam
Ushuluddirq para muballigh, pangajar dapat menguasai secara purna

judul/topik pembicaraan dalam Al-Qu/fui sehingga memungkin mereka memberikan
peql

ei

asan hukum- hukum Al - Qur'tn

se cat-a

j

eI

as dal] gafirblang.

Akhirnya hanya inilah pembaha*san yang dapat penulis sampaikan melalui
skripsi di susn melalui dengan sepenuh kemampuan penulis' Namun masih tera.sakan
adanya banyak kekurangan-kekurangan

di sana-sini yang tentunya memperhatikan

perbaikan dan penyernpurnaan. Namufi demikia^n penulis tet4: mernohon, mudahr,.udaha:r rkrugal segala kesernpuniaair

iri akzur rneuitrarE':r

kebrril'.att dan tnarlfa;ir

diri

senciri fiiaupun oranS lain, Ainin"
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