
 

نة مدي فة ال ي صح  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلىاهلل عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 

 معهم

 . انهم امة واحدة من ه ون الناس١

 . المهاجرون من قر يش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين٢

 . وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين٣

 وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنوساعدة علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم االولى ٤

 نيب طسقلاو فورعملاب اهيناع ىدفت مهنم ةفئاط لكو ىلوالا نولقاعتي مهتعبر ىلع ثرحلا ونبو .٥

ين ن مؤم  ال

 طسقلاو فورعملاب اهيناع ىدفت مهنم ةفئاط لكو ىلوالا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبرىلع مشجونبو .٦

ين ن مؤم ين ال  ب

قسط  .٧ معروف وال ال يها ب فدى عان نهم ت فة م ل طائ ى وك لهم االول عاق لون م عاق ت تهم ي ع رب لى نجار ع نو ال وب

ين ن مؤم ين ال  ب

 فورعملاب اهيناع ىدفت مهنم ةفئاط لكو ىلوالا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبرىلع فوع نب ورمع ونبو .٨

ين قسط ب  وال

معروف  لكو ىلوالا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبرىلع تيبنلا ونبو .٩ ال يها ب فدى عان نهم ت فة م طائ

ين ن مؤم ين ال قسط ب  وال

 فورعملاب اهيناع ىدفت مهنم ةفئاط لكو ىلوالا مهلقاعم نولقاعتي مهتعبرىلع سوالا ونبو .١٠

ين ن مؤم ين ال قسط ب  وال

 لقعوا ءادف ىف فورعملاب هوطعي نا مهنيب اجرفم نوكرتيال نينمؤملا ناو .١١

همؤم ىلوم نمؤم فـلاحي الو .١٢  ن دون



 

 نيب داسف وا ناودعوا مثا ةا ملظ ةعيس د ىغتبا وا مهنم ىغب نم ىلع نيقتملا نينمؤملا ناو .١٣

د احدهم ان ول و ك عا ول ي يه جم ل هم ع دي ين وان اي ن مؤم  ال

 نمؤم ىلع ارفاك رصني الو رفاك ىف انمؤم نمؤم لتقي الو .١٤

ناسي نينمؤملا ناو مهان دا مهيلع ديحي ةدحاو هللا ةمذ ناو .١٥ عض دون ال ي ب ضهم موال  ع

 مهيلع رصانتم الو نيمولظم ريغ ةوسالاو رصنلا هل ناف دوهي نم انعبت نم هناو .١٦

 لدعو ءاوس ىلع الا هللا ليبس يف لاتق يف نمؤم نود نمؤم ملاسي ال ةدحاو نينمؤملا ملس ناو .١٧

نهم ي  ب

 اضعب اهضعب بقعي انعم تزغ ةيزاغ لك ناو .١٨

 ىلع نيقتملاو نينمؤملا ناو هللا ليبسىف مهءامد لانامـب ضعب ىلع مهضعب ئبي نينمؤملا ناو .١٩

ومه  احسن هدى واق

 نمؤم ىلع هنود لوحيالو اسفنالو شي رقل الام كرشم ريجيال هناو .٢٠

ة  هيلع نينمؤملا ناو لوتقملا يلو ىضري نا الا هبدوق هناف ةنيب نع التق انمؤم طبتعا نم هناو .٢١ اف ك

يه ل يام ع هم االق حل ل  والي

 هناو ةيوؤـي الو اثدحم رصني نا رخآلا مويلاو هللاب نمآو ةفيحصلا هذه ىف امب رقأ نمؤمل لحي ال هناو .٢٢

دل صرف والع نه  ـؤخذ م يامة والي ق وم ال به ي ض نة هللا وغ ع يه ل ل ان ع صره او آواه ف  من ن

  عووجل والى محمد صلى هللا عليه وسلم. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيئ فان مرده الى هللا٢٣

 نيبراحم اوما دام نينمؤملا عم نوقفني دوهيلا ناو .٢٤

 ملظ نم الا مهسفناو مهيلاوم مهنيد نيملسمللو مهنيد دوهيلل نينمؤملا عم ةما فوع ينب دوهي ناو .٢٥

ته ي فسه واهل ب خ اال ن ـوت ه ال ي ان م ف  واث

نى عوف دوهيلام لثم راجنلا ىنب دوهيل ناو .٢٦  ب

 فوع ىنب دوهيلام لثم ةدعاس ىنب دوهيل ناو .٢٨

 فوع ىنب دوهيلام لثم مشج ىنب دوهيل ناو .٢٩



 

 فوع ىنب دوهيلام لثم سوالا ىنب دوهيل ناو .٣٠

 هتيب لهاو هسفنالا ختوي ال هناف مثاو ملظ نمالا فوع ىنب دوهيلام لثم ةبلعث ىنب دوهيل ناو .٣١

سهمفن أك هبلعث نطب هنفج ناو .٣٢  

 مثالا نود ربلا ناو فوع ىنب دوهيلام لثم ةبيطشلا ىنبل ناو .٣٣

 مهسفنأك هبلعث يلاوم ناو .٣٤

 مهسفنأك دوهي ةناطب ناو .٣٥

. وانه ال يخرج احدمنهم اال باذن محمد صلىاهلل عليه وسلم وانه ال ينحجرعلى ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته ٣٣

 ى ابرهذااال من ظلم وان هللا عل

 ةفيحصلا هذه لها براح نم ىلعرصنلا مهنيب ناو مهتقفن نيملسملا ىلعو مهتقفن دوهيلا ىلع ناو .٣٧

لوم لمظ صر ل ن فه وان ال ي ل ـح م امرؤ ب أث م ي ه ل م وان بر دون االث يحة وال ص ن صح وال ن نهم ال ي  وان ب

 نيبراحم اوم ادام نينمؤملا عم نوقفني دوهيلا ناو .٣٨

فةفوج مارح برثي ناو .٣٩ ي صح  هاالهل هذه ال

 مثاالو راضم ريغ سفنلاك راجلا ناو .٤٠

 اهلها نذاب الا ةمرحراجت ال هناو .٤١

 دمحم ىلاو لجوزع هللا ىلا هدرم ناف هداسف فاخي راجتشاو ثدح نم ةفيحصلا هذه لها نيب ناك ام هناو .٤٢

ره فة واب ي صح ى هذه ال قى ما ف لى ات لم وان هللا ع س يه و ل اهلل ع لى ص  

 اهرصن نم الو شيرق راجتال هناو .٤٣

 برثي مهد نم ىلع رصنلا مهنيب ناو .٤٤

 كلذ لثم ىلا اوعد اذا مهناو هنوسبليو هنوحلاصي مهناف (هنوسبليو) هنوحلاصي حلص ىلا اوعد اذاو .٤٥

لهم ب ذى ق نهم ال تهم من جاب ص اس ح ل ان لى ك ن ع دي ى ال ين اال من حارب ف ن مؤم ال لى هم ع ه ل ان  ف



 

حسن من اهل هذه  دوهي ناو .٤٦ بر ال فة مع ال ي صح ثل ماالهل هذه ال لى م فسهم ع يهم وان االوس موال

م بر دون االث فة وان ال ي صح  ال

 باتكلا اذه لوحي ال هناو هرباو ةفيحصلا هذه ىف قدصا ىلع هللا ناو هسفن ىلعالا بساك بسكي الو .٤٧

نة اال من ظل مدي ال عد آمن ب ه من خرج آمن ومن ق م. وان م وآث قى ومحمد دون ظال ر وات من ب م وان هللا جار ل م واث

لم س يه و ل لى هللا ع ص سول هللا   ر

 هـ. 412البن هشام )أبى محمد عبد المـلك( المتوفى سنة  111-111مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجوء الـثانى ص 

* * * * * * * * * 

I.  Terjemah Piagam Madinah 

Piagam Madinah 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari 

Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain. 

Pasal 2 

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah 

di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. 

Pasal 3 

Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara 

mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. 

Pasal 4 

Bani Sa’idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara 

mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. 



 

Pasal 5 

Bani Al Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara 

mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. 

Pasal 6 

Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara 

mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. 

Pasal 7 

Bani An Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di 

antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 

mukminin. 

 Pasal 8 

Bani ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di 

antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 

mukminin. 

Pasal 9 

Bani Al Nabit sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di 

antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 

mukminin. 

Pasal 10 

Bani Al ‘Aws sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara 

mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. 

Pasal 11 

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi 

membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah. 



 

Pasal 12 

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan 

dari padanya. 

Pasal 13 

Orang orang mukmin yang takwa harus menentang orang diantara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu 

secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu 

dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 

Pasal 14 

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh 

pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. 

Pasal 15 

Jaminan Allah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling 

membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. 

Pasal 16 

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin 

tidak terzalimi dan ditentang olehnya. 

Pasal 17 

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin 

lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 

Pasal 18 

Setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu membahu satu sama lain. 

Pasal 19 



 

Orang orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang orang 

beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. 

 Pasal 20 

Orang musyrik Yatsrib (Madinah) dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh 

bercampur tangan melawan orang beriman. 

Pasal 21 

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali 

wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 

Pasal 22 

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu 

pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat 

tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya 

penyesalan dan tebusan. 

Pasal 23 

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla dan keputusan 

Muhammad SAW. 

Pasal 24 

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 

Pasal 25 

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi 

kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali 

bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. 

Pasal 26 



 

Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 27 

Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 28 

Kaum Yahudi Bani Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 29 

Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 30 

Kaum Yahudi Bani Al ‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 31 

Kaum Yahudi Bani Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 32 

Kaum Yahudi Bani Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 33 

Kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani ‘Awf. 

Pasal 34 

Sekutu sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Bani Sa’labah). 

Pasal 35 



 

Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka (Yahudi). 

Pasal 36 

Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi  untuk 

menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan 

itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan 

ketentuan ini. 

Pasal 37 

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan 

Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. 

Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. 

Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

Pasal 38 

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 

Pasal 39 

Sesungguhnya Yatsrib (Madinah) itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 

Pasal 40 

Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan 

tidak khianat. 

Pasal 41 

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 

Pasal 42 



 

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang di khawatirkan menimbulkan 

bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla, dan keputusan Muhammad SAW. 

Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 

Pasal 43 

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga bagi pendukung mereka. 

Pasal 44 

Mereka pendukung piagam ini bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib (Madinah). 

Pasal 45 

Apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan 

perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin 

wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. 

Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing masing sesuai tugasnya. 

Pasal 46 

Kaum Yahudi Al ‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung 

piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan 

(kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. 

Pasal 47 

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan 

orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang 

berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah. 

Dikutip dari kitab Siratun Nabiy Saw, juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik) 

wafat tahun 214 H. 

  



 

* * * * * * * * * 

  

II. Penafsiran Piagam Madinah menurut : Kitab pedoman Santri dan  Pondok Pesantren 

Mukaddimah 

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah Piagam tertulis dari Nabi Muhammad 

SAW. Dikalangan orang orang beriman dan memeluk Islam yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan 

orang orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. 

I. Pembentukan Ummat (Negara) 

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu bangsa Negara (ummat), bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia. 

II. Hak Asasi Manusia 

Pasal 2 

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan 

menerima uang tebusan darah karena suatu pembunuhan dengan cara yang baik dan adil diantara orang orang 

beriman. 

Pasal 3 s/d Pasal 10 

Setiap Bani Bani dari suku Yatsrib (Madinah) tetap berpegang atas hak hak asli mereka, dan tanggung 

menanggung membayar uang tebusan darah diantara mereka karena suatu pembunuhan. Dan setiap keluarga 

dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang orang beriman. 

III. Persatuan Seagama 

Pasal 11 



 

Sesungguhnya orang orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi 

orang orang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil dikalangan orang 

orang beriman. 

Pasal 12 

Tidak seorangpun dari orang orang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang 

yang beriman lainnya, tanpa persetujuan lebih dahulu dari padanya. 

Pasal 13 

1. Setiap orang orang yang beriman yang bertakwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar 

ketertiban, penipuan, permusuhan ataupun kekacauan dikalangan masyarakat orang orang beriman. 

2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak 

anak mereka. 

Pasal 14 

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak 

beriman. 

2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang beriman lainnya. 

Pasal 15 

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang orang yang lemah. 

2. Segenap orang orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada gangguan manusia 

lainnya. 

IV. Persatuan Segenap Warga Negara 

Pasal 16 

Bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada Negara, berhak mendapatkan bantuan dan 

perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh di asingkan dari pergaulan umum. 

Pasal 17 

1. Perdamaian dari orang orang beriman adalah satu. 



 

2. Tidak diperkenankan segolongan orang orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di 

dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil diantara mereka. 

Pasal 18 

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semua warga negara untuk 

memperkuat persatuan antara segenap golongan. 

Pasal 19 

1. Setiap orang orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. 

2. Setiap orang beriman yang bertakwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat. 

Pasal 20 

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, 

tidaklah diakui. 

2. Campur tangan apapun tidaklah di ijinkan apabila merugikan orang orang beriman. 

Pasal 21 

1. Barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus di hukum bunuh 

atasnya, kecuali keluarga yang berhak dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian uang tebusan darah. 

2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak di ijinkan selain dari pada 

menghukum kejahatan itu. 

Pasal 22 

1. Tidak dibenarkan setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, untuk membantu 

orang orang yang salah dan memberikan tempat kediaman bagi mereka. 

2. Siapa yang memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat Negara atau orang orang yang salah, akan mendapatkan kutukan 

dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak di terima segala pengakuan dan kesaksiannya. 

Pasal 23 

Apabila timbul perbedaan pendapat diantara kamu dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya 

kepada hukum Tuhan dan keputusan Nabi Muhammad SAW. 

V. Golongan Minoritas 



 

Pasal 24 

Warga Negara dari golongan Yahudi memikul kewajiban bersama sama dengan kaum beriman selama Negara 

dalam peperangan. 

Pasal 25 

1. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu bangsa satu negara dengan warga Negara beriman. 

2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. 

3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut atau sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. 

4. Kecuali kalau ada orang yang berbuat kekacauan dan kejahatan, maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa diri orang 

yang bersangkutan dan keluarganya. 

Pasal 26 s/d Pasal 34 

Kaum Yahudi dari bani Auf, Najjar, Harts, Sa’idah, Jusyam, diperlakukan sama dengan Yahudi dari bani bani 

lainnya. Kecuali orang yang berbuat kekacauan dan kejahatan, maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa 

dirinya dan keluarganya. 

Pasal 35 

Segala pegawai dan pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi lainnya. 

VI. Tugas Warga Negara 

Pasal 36 

1. Tidak seorangpun diperbolehkan berperang, tanpa ijinnya Muhammad SAW. 

2. Seorang warga Negara dapat membalaskan kejahatan orang yang berbuat aniaya (menyakiti) kepadanya. 

3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. 

4. Tuhan melindungi akan orang orang yang setia pada piagam ini. 

Pasal 37 

1. Kaum Yahudi memikul biaya Negara sebagaimana halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. 

2. Diantara segenap warga Negara (kaum Yahudi dan Muslim), terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh Negara 

yang memerangi setiap peserta dari piagam ini. 



 

3. Diantara mereka harus terdapat saling nasehat menasehati dan berbuat kebajikan dan menjauhi segala dosa. 

4. Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat atau sekutunya. 

5. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya. 

Pasal 38 

Warga Negara kaum Yahudi memikul biaya bersama sama warga Negara yang beriman, selama peperangan 

masih terjadi. 

VII. Melindungi Negara 

Pasal 39 

Sesungguhnya kota Yatsrib (Madinah), Ibu Kota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap 

peserta piagam ini. 

Pasal 40 

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagaimana dirinya sendiri, tidak boleh 

diganggu ketentramannya, dan tidak diperlakukan salah. 

Pasal 41 

Tidak seorangpun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya, melainkan setiap 

kunjungan harus dengan ijin suaminya. 

VIII. Pimpinan Negara 

Pasal 42 

1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa diantara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan 

diserahkan penyelesaiannya menurut hukum Tuhan dan kebijaksanaan utusanNya, Muhammad SAW. 

2. Tuhan melindungi dan melimpahkan kebaikan kepada piagam ini dan orang orang yang setia padanya. 

Pasal 43 

Sesungguhnya musuh (kaum Quraisy) tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka. 



 

Pasal 44 

Di kalangan warga Negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor (gerakan 

separatis ataupun teroris)  yang menyerang Kota Yatsrib (Madinah). 

IX. Politik Perdamaian 

Pasal 45 

1. Apabila Negara diajak kepada perdamaian dan membuat perjanjian damai, mereka tetap bersedia untuk berdamai dan 

membuat perjanjian damai. 

2. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus mematuhinya, kecuali terhadap 

orang atau Negara yang menunjukkan permusuhan terhadap agama. 

3. Kewajiban atas warga Negara mengambil bahagian (berpartisipasi) dari pihak mereka untuk perdamaian itu. 

Pasal 46 

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama 

dengan segala peserta piagam untuk kebaikan perdamaian itu. 

2. Sesungguhnya kebaikan perdamaian dapat menghilangkan segala pertikaian. 

3. Setiap warga Negara yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya. 

4. Sesungguhnya Tuhan mengesahkan dan melimpahkan kebaikan kepada peserta piagam ini dan menjalankannya dengan 

jujur dan sebaik baiknya.  

X. Penutup 

Pasal 47 

1. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang orang yang zholim dan bersalah. 

2. Sesungguhnya mulai saat ini, orang orang yang bepergian keluar adalah aman. 

3. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang orang yang zholim dan berbuat kesalahan. 

4. Sesungguhnya Tuhan melindungi warga negara yang baik dan bersikap takwa (waspada). 

5. Dan akhirnya, Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah mencurahkan sholawat dan kesejahteraan atasnya. 

  

 


