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umbuhkan Minat  |> Ice Breaking, Video, Musik

lami Langsung |> Simulasi, Permainan, Role Playing

amai Inti Pelajarannya |> Poin Inti, Konsep, Teori 

emonstrasikan Contohnya |> Studi Kasus, Profil

langi |> Evaluasi, Kuis, Misi

ayakan |> Yell, Quote, Doa
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2.3 Memiliki sikap tolong menolong dan 
mencintai anak yatim sebagai 
implementasi dari pemahaman tentang 
kandungan Q.S. al-Kautsar (108) dan Q.S. 
al- Ma’un (107)

TUMBUHKAN MINAT Ceritakan kisah KHA Dahlan dan surat Al-Maun.

ALAMI Ajak siswa untuk melakukan mengamati diri mereka dan lingkungan dengan 
metode FIDS.

NAMAI Beri waktu siswa untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan mereka.

Hubungkan hasil pengamatan mereka dengan pesan dari surah Al-Maun dan 
Al-Kautsar.

Ajak siswa membaca surat Al- maun dan Al kautsar beserta dengan maknanya.

DEMONSTRASIKAN Siswa saling memberi benda yang meraka bawa ke kelas kepada 
teman-temannya. Pulpen, penghapus, uang, kertas, atau apapun. Setiap orang 
mendapatkan satu benda dari temannya. Kemudian mereka menunjukan apa yang mereka 
beri dan apa yang mereka dapat, lalu mereka menceritakan perasaan memberi dan 
menerima.

ULANGI Minta siswa untuk membuat daftar hak asasi manusia apa saja yang akan 
telrindungi jika kita menjalankan perintah di surah Al-Maun.

RAYAKAN Ajak siswa membaca bersama surat Al-Kautsar dan Al-Maun.

1
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Terinspirasi   Al-Maun
Sudah beberapa hari KH. Ahmad Dahlan memimpin 
shalat dan selalu membaca surah Al-Maun. 
Sampai-sampai murid-murid KHA Dahlan yang menjadi 
makmum merasa bosan dan bertanya mengapa selalu 
surah Al-Maun. KHA Dahlan malah balik bertanya, 
“Apakah kalian sudah mengamalkan isi surah tersebut?” 
Sejak saat itu KHA Dahlan dan murid-muridnya 
langsung turun ke jalan untuk menemui para fakir 
miskin. Mereka memberi makan, dan pakaian kepada 
orang-orang miskin. Itulah awal gerakan 
Muhammadiyah yang didirikan oleh KHA Dahlan. 
Dengan semangat Al-maun itu kini Muhammadiyah 
punya ribuan sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit 
yang siap melayani ummat.
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Minta siswa untuk membagikan cerita mereka 
kepada orang banyak. Bisa menggunakan sosial 
media atau membuat poster pengumuman. 
Sehingga apa yagn mereka lakukan dapat 
memberi inspirasi dan mendorong orang lain 
untuk melakukan hal serupa.

• Share: 

Minta siswa membuat 
rencana aksi sederhana 
untuk membantu 
mereka.

• DO
(lakukan): 

• IMAGINE (bayangkan):
Minta siswa untuk memikirkan apa solusi yang bisa dilakukan untuk membantu 
siswa yang kurang beruntung tadi. Buat ide sebanyak-banyaknya, lalu pilih satu 
atau dua ide yang mungkin dilakukan.

• FEEL (amati dan rasakan):
Mintalah siswa menuliskan 10 nikmat yang Allah berikan. 
Lalu amati di kelas atau sekolahmu, apakah ada siswa yang 
termasuk anak yatim atau faqir miskin sehingga mereka 
perlu bantuan.

FIDS
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Kompetensi
Dasar

Memiliki sikap optimis dan istiqamah dalam berdakwah 
sebagai implementasi dari pemahaman tentang 
kandungan Q.S. al-Lahab (111) dan Q.S an- Nasr (110) 
dalam kehidupan sehari-hari

TUMBUHKAN MINAT
Sampaikan kisah Abu Lahab yang menjadi sebab turunnya Surah 
Al-Lahab.
ALAMI
Ajak siswa untuk simulasi Pro Kontra. Ikuti instruksi yang tersedia di 
kolom kanan.
NAMAI
Setelah sesi pro dan kontra, gali inti pelajarannya dnegan mengajukan 
beberapa pertanyaan berikut:
• Apa makna dan tujuan dakwah itu?
• Apakah dakwah itu hak semua umat beragama?
• Apakah dakwah harus dibatasi?
• Bagaimana agar dakwah tetap berjalan dan tidak ada hak yang 
dilanggar?
DEMONSTRASIKAN
• Putarlah video film walisongo
• Atau bacakan kisah
walisongo yang berdakwah dengan kelembutan melalui budaya
• Atau ajak membicarakan tokoh lokal yang dianggap baik dalam berdakwah

ULANGI  Bacakan QUIZ Mengajak atau mengejek. yang tersedia di kolom 
kanan. Minta siswa untuk mengacungkan jempol jika itu adalah dakwah yang 
MENGAJAK, acungkan jempol ke bawah jika pernyatannya mengandung 
dakwah yang MENGEJEK
RAYAKAN Siswa membaca bersama surat Al-Lahab dan An-Nashr

Problematika dakwah
Quran Hadits | Kelas VII | Semester II
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• Bagi siswa menjadi lima kelompok
• Setiap kelompok bertugas menggambar 
pemandangan
• Setiap kelompok hanya diberi satu warna krayon 
atau spidol. Hanya satu kelompok yang diberi spidol 
berwarna warni.
• Setelah selesai, pajanglah hasil karya mereka. 
Bahwa juri akan menilai gambar mana yang juara. 
Poin penilaian adalah kekayaan warna. Karena itu 
kelompok yang gambarnya berwarna warni itulah 
yang juara.
• Amati bagaimana reaksi kelompok lain. Pasti 
mereka merasa juri tidak adil.
• Lanjutkan ke proses berikutnya untuk membahas 
makna keadilan.

Cacian
 Abu   lahab

•Bagi siswa menjadi dua kelompok. 
Kelompok pertama Pro dan kelompok kedua Kontra.
•Kelompok pro berpendapat bahwa setiap pemeluk agama boleh 
mendakwahkan keyakinannya. Misalnya uamt Islam boleh mendakwahkan 
Islam di Amerika atau di Eropa. Dakwah juga boleh menggunakan berbagai 
media seperti pengajian umum menggunakan pengeras suara, atau 
mengguakan sosial media.
•Kelompok kontra berpendapat bahwa dakwah itu harus dibatasi. Karena jika 
tidak dibatasi maka dikhawatirkan
membuka peluang misalnya kristenisasi.
•Minta setiap kelmpok untuk mempertahankan argumen sampai menang. 
Setelah 5 menit, tukar posisi, yang pro menjadi kontra dan sebaliknya. 
Setelah permainan usai, mintalah pendapat mereka apa rasanya ketika 
berada pada posisi pro dan sebaliknya.

Pro kontra   dakwah



Dakwah   mengajak
atau   mengejek?

Walisongo 
berdakwah 
dengan
seni dan 
keteladanan 

Memaksa uamt 
lain untuk 
mengikuti 
ajaran agama 
kita.

Menyebarkan 
tulisan yang 
menghina 
kelompok 
lain

Para 
saudagar 
Gujarat 
menyebarkan 
Islam dengan 
berdagang 
yang jujur.

Berceramah 
dengan suara 
yang keras 
dan isi yang 
kasar 
menggunakan 
speaker 
masjid

1
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MEMAAFKAN
3.2. Memahami contoh-contoh 
perilaku mengimani Al-asma al- husna 
(al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al- Baasith, 
an-Naafi’, ar-Rauuf, al- Barr, 
al-Fattaah, al-;adl, al- Qayyuum).

TUMBUHKAN MINAT Buka sesi dengan mengajak siswa 
mendiskusikan nilai uang Zimbabwe. Ikuti panduannya di 
samping ini.

ALAMI Buatlah drama penakulkan kota Makkah. 
Skenario dan instruksi lihat di kolom sebelah kanan.

NAMAI
• Setelah drama salesai, ajaklah siswa untuk berdiskusi 
dengan menanyakan beberapa poin berikut: Apa yang 
terjadi jika Rasulullah dan umat Islam tidak memaafkan? 
Jika kamu menjadi salah satu orang yang diusir dan 
disakiti oleh orang Quraisy, apakah kamu mau maafkan?
• Tanyakan kepada siswa apakah Allah itu pendendam 
atau pemaaf. Minta siswa untuk menyebutkan salah satu 
nama Allah yang artinya Maha Pemaaf.
• Mintalah siwa untuk membacakan ayat dari QS. 20; 82
• Tanyakan kepada siswa, siapa yang mudah memaafkan 
angkat tangan kanan, yang sulit memaafkan angkat 
tangan kiri.
• Kepada yang mudah memaafkan, tuliskan pada secarik 
kertas satu tips agar mudah memaafkan. Kepada yang 
sulit memaafkan, tuliskan satu hal yang membuat sulit 
memaafkan.
• Tempelkan semua kertas berisi tips memaafkan di satu 
dinding, dan kertas berisi hal yang membuat sulit 
meaafkan di dinding lainnya.
• Mintalah siswa untuk berkeliling melihat tulisan- tulisan 
itu dan menuliskan 3 tips memaafkan yang menurut 
mereka paling pas.
• Minta siswa untuk menuliskan saran di bawah tulisan 
yang berisi hal yang membuat sulit memaafkan.

DEMONSTRASIKAN
• Mintalah siswa untuk membuat kelompok 
kecil beranggota tiga orang.
• Dalam kelompok tersebut, setiap siswa harus 
berbagi pengalaman tentang orang yang 
pernah menyakiti mereka, apakah mereka 
meaafkan atau masih dendam.
• Setiap siswa bercerita tiga menit. Jadi total 
sekitar 10 menit.
• Setelah selesai diskusi, mintalah siswa untuk 
kembali ke tempat duduk masing-masih. Minta 
tiga orang perwakilan untuk membagikan cerita 
yang tadi didapat dalam diskusi.

ULANGI Bacakan pernyataan di bagian Quis di 
koom kanan. Jika pernyataan ini benar, siswa 
angkat jempol ke atas, jika salah jempol ke 
bawah.

RAYAKAN Mintalah siswa untuk menuliskan 
satu nama orang yang pernah menyikiti. 
Mintalah siswa untuk maafkan orang tersebut 
dengan menyobek-nyobek kertas tersebut dan 
membuangnya ke temapt sampah.
Mintalah siswa untuk membuat kelompok kecil 
beranggota tiga orang.
Dalam kelompok tersebut, setiap siswa harus 
berbagi pengalaman tentang orang yang 
pernah menyakiti mereka, apakah mereka 
meaafkan atau masih dendam.
Setiap siswa bercerita tiga menit. Jadi total 
sekitar 10 menit.
￼Setelah selesai diskusi, mintalah siswa untuk 
kembali ke tempat duduk masing-masih. Minta 
tiga orang perwakilan untuk membagikan cerita 
yang tadi didapat dalam diskusi.

Aqidah Akhlak | Kelas VII | Semester II



•Sebagai alternatif, guru bisa juga bisa menceritakan tentang cerita 
seorang pemuda yang oleh nabi disebut ahli surga. Waktu itu 
Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di masjid, Rasul 
mengatakan akan datang pemuda ahli surga. Lalu datang seorang 
pemuda yang terliat biasa-biasa. Hari berikutnya hingga hari ketiga 
rasul mengatakan hal yang sama, dan pemuda yang sama yang 
muncul. Ada seorang sahabat yang penasaran dan pura pura ikut 
menginap di rumah pemuda itu untuk melihat kehidupan sehari-hari 
pemuda itu. Tetapi tiga hari menginap, dia tidak menemukan 
keistimewaan apa-apa. Sebelum pamit, sahabat rasul itu bertanya apa 
resep dia sehingga Rasul meramalkan dia jadi calon penghuni surga. 
Pemuda itu mengatakan bahwa setiap mau tidur dia membersihkan 
hatinya dari rasa benci dan dendam. Sehingga dia tidur dalam keadaan 
hati yang bersih.

9

•Perlihatkan foto uang Zimbabwe (gambar di atas). 
Tanyakan kepada siswa kira-kira uang ini cukup untuk 
beli apa? Uang zimbabwe nilainya sangat besar sampai 
triliunan, tetapi hanya cukup untuk membeli roti. 
Zimbabwe mengalami krisis ekonomi yang parah 
Hiingga mata uang zimbabwe jatuh menjadi mata uang 
paling tidak berharga di dunia. Zimbabwe sama dengan 
Afrika Selatan, dikuasai oleh kulit putih. Bedanya Afrika 
selatan setelah meredeka mereka memaafkan kulit 
putih dan bekerjasama membangun negara bersama. 
Sementara Zimbabwe tidak memaafkan bahkan 
mengusir kulit putih padahal pemerintah Zimbabwe 
memerlukan bantuan dalam mengelola negara.

UANG ZIMBABWE



•Buatlah sebuah drama tentang penaklukan 
Kota Makkah (Futuh Makkah).

•Bagi siswa menjadi dua kelompok. Satu 
kelompok berperan sebagai kelompok Umat 
Islam, satu kelompok sebagai penduduk 
Mekah. Kelompok umat Islam jumlahnya lebih 
banyak.

•Kelompok Umat Islam berjalan menuju 
Makkah. Jumlah mereka lebih banyak dan 
kuat. Salah seorang dari kelompok Umat Islam 
ada yang berkata, “Sebetulnya kita bisa saja 
menyerang dan menghancurkan kafir Quraisy. 
Mereka dulu menyiksa dan mengusir kita. Kita 
bisa membalas kejahatan mereka.”

•Orang-orang Makkah termasuka pemimpin 
mereka Abu

Sufyan ketakutan melihat besarnya pasukan umat Islam. Mereka bersembunyi di 
rumah-rumah. Mereka takut, karena dulu mereka menyiksa dan mengusir pengikut nabi 
Muhammad. Sekarang orang-orang yang mereka siksa menjadi lebih kuat dan lebih 
banyak. Mungkin hari ini orang-orang Makkah akan dihabisi. Situasi mencekam.

•Dalam suasana mencekam itu, rombongan besar Umat Islam memasuki kota Makkah. 
Seorang pemimpin rombongan meneriakkan pesan Rasul: “Hari ini bukanlah hari 
pembantaian, hari ini adalah hari kasih sayang. Barang siapa yang masuk ke masjidil 
haram maka dia aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka di aman.”

•Orang-orang Makkah yang bersembunyi begitu gembira mendengar pengumuman itu. 
Artinya mereka tidak akan dibantai, malah sebaliknya mereka diamaafkan. Maka mereka 
keluar rumah tanpa rasa takut. Kini Pasukan Muslim dan orang orang Makkah saling 
bertemu. Sanak saudara yagn lama terpisah kini bersatu. Semua menjadi saudara.

FUTUH MAKKAH

hari ini
adalah

hari
kasih sayang

10
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Quis
1

2
3

4
Orang yang kuat 
tidak akan 
memaafkan, maafkan 
itu sifat orang yang 
lemah dan penakut.

Memaafkan itu tidak 
mendidik, karena kalau 
dimaafkan orang yang 

berbuat salah menjadi tidak 
mengambil pelajaran dan 

bisa mengulangi 
kesalahannya.

Meskipun orang yang 
berbuat salah tidak 

minta maaf, kita tetap 
harus memaafkan

Memaafkan itu 
adalah sunnah 

Rasul
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TOLERANSI & KERJASAMA
4.2 Mendemonstrasikan sikap tasammuh (toleran) 
dalam membangun kehidupan beragama sesuai hadis 
riwayat Ahmad, At-Tirmzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, 
Al-Baihaqi dari Ibnu Umar r.a.

TUMBUHKAN MINAT
Mulailah pelajaran dengan membahas tentang Muslim 
Amerika yang jumatan di gereja. Tanyakan apa 
pendapat mereka.

ALAMI Ajak siswa untuk bemain game. Ikuti instruksi 
yang tersedia di kolom kanan.

NAMAI Ajak siswa untuk menemukan hikmah yang 
berhubungan dengan toleransi dan kerjasama. 
Tanyakan pada siswa hal-hal berikut:
• Apa tujuan yang ingin dicapai setiap kelompok pada 
permainan tadi
• Mengapa setiap kelmpok sulit mencapai tujuannya 
pada putaran pertama?
• Apa yang terjadi pada putaran kedua, bagaimana jika 
dibandingkan denagn putaran pertama?

DEMONSTRASIKAN Minta siswa untuk membaca 
Piagam Madinah. Temukan bagian yang 
menggambarkan toleransi dan kerjasama.

ULANGI Tuliskan kata Tasamuh dan Taawun. Berikan 
arti dan maksud pada setiap kata tersebut..

RAYAKAN Pilihlah satu paragraf dari Piagam Madinah. 
Tuliskan pada selembar kertas dengan diberi hiasan. 
Tempelkan di dinding kelas sebagai dekorasi.

Quran Hadits | Kelas VII | Semester II
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MEMBANGUN
MENARA

Karena masjid langka dan mahalnya harga tanah dan bangunan, 
Gereja Epiphany Washington DC membuka pintunya bagi komunitas 
Muslim untuk melakukan sholat Jumat, setiap pekan. Di sini terlihat 
bagaimana umat Muslim, Kristen dan Yahudi saling menghormati dan 
mendukung satu sama lain. Liputan6.com, Jakarta Menjawab masalah 
kelangkaan mesjid di kawasan Washington DC, sebuah gereja 
membuka pintunya bagi komunitas Muslim untuk melakukan sholat 
Jumat, setiap pekan. Video dapat dilihat di link berikut
http://global.liputan6.com/read/2995204/sholat-jumat-di- 
gereja-epiphany-wujud-kerja-sama-antar-umat-beragama.

JUMATAN DI GEREJA

• Bagi siswa menjadi tiga kelompok, A, B, C.
• Setiap kelompok diberi 50 gelas air mineral. Setiap 
kelompok bertugas membangun menara dari gelas mineral 
tersebut. Yang menaranya paling tinggi dialah yang juara.

• Namun, karena kebencian dan permusuhan, Kelompok A 
harus menyerang kelmpok B dengan melempar bom kertas 
agar kelmpok A tidak bisa membangun menara. Demikian 
juga kelompok B benci kempok C, dan C benci kelompok A.

• Setelah tujuh menit, permainan dihentikan, biasanya tidak 
ada satu pun kelompok yang berhasil.

• Ulangi permainan dengan aturan yang diubah. setiap 
kelompok tidak boleh saling menyerang dan boleh bekerja 
sama.

A

B
C



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

14

(Piagam   Madinah)
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 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, lain dari (komuitas) manusia 
lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka 

membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap 

suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 4 Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin



Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 
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Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) 
mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti 

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

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan 

setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara 
mukminin

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka 
bahu membahu membayar diat 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 poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan 
dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang 
orangyang diantara mereka 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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf
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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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

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 kita harus bahu membahu 
satu sama lain

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu 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) 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 diat). 

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 Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf



Pasal 27 Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 28 Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 29 Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 30 Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 31 Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 32 Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi 
Banu ‘Awf Pasal 33 Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi 

Banu ‘Awf

Pasal 34 Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu 
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 (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat 
orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan 
menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat 

membenarkan ketentuan ini

Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk 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 bersama mukiminin selama dalam peperangan 

Pasal 39 Sesungguhnya Yatsrib 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 persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam 
ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut 

Pasal 27 Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 28 Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 29 Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 30 Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 31 Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

Pasal 32 Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi 
Banu ‘Awf Pasal 33 Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi 

Banu ‘Awf

Pasal 34 Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu 
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 (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat 
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(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) bahu membahu dalam menghadapi 
penyerang kota Yatsrib

Pasal 45 Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka 
(pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan 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 
palingmembenarkan 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 Rasulullah SAW

Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu 
Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.
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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 
palingmembenarkan 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 Rasulullah SAW

Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu 
Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.
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(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. 
Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini
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Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu 
Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.
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BERSIKAP ADIL
2.1. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 
al- asmaa' al-husna (al-‘Aziiz, al-‘Adl, al-Qayyuum, 
al-Ghaffaar, al- Baasith, ar-Ra’uuf, al-Barr, an- Naafi’, 
al-Fattaah)

TUMBUHKAN MINAT
Perlihatkanlah gambar di samping ini. Tanyakan apakah 
sikap guru menguji semua binatang dengan satu jenis tes 
yang sama itu termasuk sikap yang adil? Tanyakan 
apakah hal serupa ditemukan juga dalam kehidupan 
sehari-hari?

ALAMI Ajak siswa untuk bemain game. Ikuti instruksi 
yang tersedia di kolom kanan.

NAMAI Ajak siswa untuk menemukan hikmah yang 
berhubungan dengan adil. Tanyakan pada siswa hal-halx 
berikut:
• Mengapa permainan tadi dianggap tidak adil?
• Apa akibat dari ketidak adilan dalam permainan tadi?
• Apa akibat dari ketidak adilan tersebut?
• Apa makna adil?

DEMONSTRASIKAN Minta siswa untuk membacakan 
kisah Yahudi yang mengadukan sikap tidak adil Amr Bin 
Ah kepada Khalifah Umar bin Khathab.

ULANGI Perlihatkan gamba qq2r di samping ini. Gambar 
mana yang yang menunjukkan keadilan.

RAYAKAN Tuliskan satu pengalaman pribadi yang 
mencerminkan sikap adil dan tidak adil. Sobek yang tidak 
adil, dan simpan yang adil.

Akidah Akhlak | Kelas VIII | Semester I
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EQUALITY

EQUITY

• Bagi siswa menjadi lima kelompok
• Setiap kelompok bertugas menggambar pemandangan
• Setiap kelompok hanya diberi satu warna krayon atau spidol. Hanya satu 
kelompok yang diberi spidol berwarna warni.
• Setelah selesai, pajanglah hasil karya mereka. Bahwa juri akan menilai 
gambar mana yang juara. Poin penilaian adalah kekayaan warna. Karena itu 
kelompok yang gambarnya berwarna warni itulah yang juara.
• Amati bagaimana reaksi kelompok lain. Pasti mereka merasa juri tidak adil.
• Lanjutkan ke proses berikutnya untuk membahas makna keadilan.

Amr Bin ‘Ash, gubernur Mesir sedang melakukan perluasan 
masjid. Proyek perluasan ini menggusur sebuah rumah milik 
warga Yahudi. Karena tidak terima, orang Yahudi ini 
mengadukan gubernur kepada Khalifah Umar bin Khathab. 
Mendengar pengaduan ini, Umar langsung mengambil sebuah 
tulang dan menggoreskan sebuah garis lurus dengan 
pedangnya pada tulang. “Berikan tulagn ini kepada Amr bin 
Ash. Meski agak bingung, si Yahudi itu pulang dan 
menyerahkan tulang itu kepada gubernur. Amr bin Ash 
langsung gemetar melihat pesan dari Khalifah Umar. Dia 
langsung memerintahkan pengawal-pengawalnya agar segera 
membangunkan kembali rumah Yahudi yang digusur. Melihat 
Yahudi tadi kebingungan, Amr bin Ash menjelaskan bahwa 
melalui goresan pedang di tulang tersebut Khalifah umar 
berpesan: “Berbuatlah adil, lurus seperti garis ini. Jika tidak, 
maka nasibmu akan seperti tulang ini”.

LOMBA MENGGAMBAR
YANG TIDAK ADIL

UMAR YANG ADIL
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JANGAN SERAKAH
2.3. Membiasakan diri menghindari perilaku ananiah, 
putus asa, gadab, dan tamak.

TUMBUHKAN MINAT
Perlihatkanlah peta di samping ini. Perhatikan berapa luas hutan yang 
hilang dari waktu ke watku. Tanyakan kepada siswa hubungan antara 
kerusakan hutan dengan sikap egois dan keserakahan manusia. 
Antarkan siswa pada tema egois (ananiyah) dan serakah (thama’).

ALAMI Buatlah drama yang menggambarkan tentang keserakahan. 
Gunakan cerita Nabi Isa AS di samping ini.

NAMAI Ajak siswa untuk menemukan hikmah yang berhubungan 
dengan ananiyah dan thama’ dari cerita Nabi Isa. Tanyakan pada siswa 
hal-hal berikut:
• Sikap mana dalam cerita tersebut yang menggambarkan sikap thama’?
• Apa penyebab munculnya sikap thama’?
• Apa akibat dari sikap thama’ itu?

DEMONSTRASIKAN Ajak siswa untuk melihat akibat dari sikap thama’ 
terhadap terlanggarnya hak orang lain. Bagi siswa ke dalam bebeap 
kelompok. Setiap kelompok diberi satu kasus. Setiap kelompok diberi 
waktu berdiskusi dan mengidentivikasi pelanggaran hak orang lain 
akibat sikap thama’ dan ananiyah.

ULANGI Bacakan beberapa poin kasus Iwan dan Budi pada rubrik di 
kanan. Mintalah siswa untuk memberi saran kepada Budi dan Iwan agar 
mereka tidak bersikap ananiyah dan thama’

RAYAKAN Tuliskan satu pengalaman pribadi yang bersifat thama’. 
Sobekkan dan masukkan ke tong sampah sebagai komitmen siswa 
untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang.

Akidah Akhlak | Kelas VIII | Semester I



•Kasus #1: Bakso mas Slamet ramai pengunjung. Agar bisa 
menampung lebih banyak pembeli, Mas Slamet menambah 
meja dan kursi di trotoar depan tokonya.

•Kasus #2: Di komplek Griya semakin banyak yang punya 
mobil. Bahkan ada satu keluarga yang punya dua atau tiga 
mobil. Karena kekurangan lahan parkir, akhirnya warga 
memarkir mobil mereka di lapangan tempat anak-anak 
bermain.

•Kasus #3: Karena kunjungan wisatawan makin banyak, 
akhirnya hotel banyak berdiri sekitar pemukiman. Selain 
membangun bangunan yang tinggi, mereka juga membuat 
pompa air artesis yang menyedot banyak air dari tanah.

•Kasus #4: Tepat di depan komplek seorang pengusaha 
besar mendirikan toserba yang besar. Karena komplit dan 
nyaman, warga sekarang banyak yang memilih belanja di 
sana.

•Kasus #5: Untuk menigkatkan hasil tangkapannya, para 
nelayan menggunakan bom air dan racun.

KASUS ANANIYAH
DAN THAMA’

22



23

• Setelah sepak bola, Budi mandi dan mencuci 
di kamar mandi sekolah sampai orang 
berikutnya menunggu lama dan kehabisan air.

• Iwan dan Budi mendapat hadiah dari 
turnamen badminton ganda. Tapi saat 
pembagian hadiah Budi tidak bisa hadir. Iwan 
hanya memberikan tropi dan piagam kepada 
Budi, sementara uangnya diambil oleh Iwan 
karena Budi tidak tahu.

• Di ruang tunggu stasiun penuh dengan orang 
yang sedang menunggu. Budi duduk di sebuah 
kursi dan menyimpan tas di kursi sebelahnya. 
Sehingga orang lain tidak bisa duduk di tempat 
tersebut.

• Iwan dan rombongan club motornya 
melakukan tour lima kota. Sepanjang jalan 
mereka memenuhi dua lajur jalan, sehingga 
kendaraan yang dari arah berlawanan tidak 
bisa jalan.

• Saat acara buka bersama Budi dan Iwan 
makan sangat banyak. Dia sampai nambah 
nasi dan lauk pauk sampai tiga kali. Beberapa 
siswa yang datang terlambat tidak kebagian 
lauk pauknya.

BERI SARAN
KEPADA BUDI
DAN IWAN
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PRASANGKABAIK
2.4. Terbiasa berperilaku
husnuzzan, tawaddhu’, tasammuh, dan ta’awwun

TUMBUHKAN MINAT
Perlihatkan gambar bagian pertama dari gambar Nenek Gantung Diri. 
Minta siswa untuk membuat cerita megenai gambar tersebut. Setelah itu 
perlihatkan gambar utuhnya. Apakah cerita yang mereka buat sesuai 
dengan gambar yang utuh?

ALAMI Ajak siswa untuk bemain game. Ikuti instruksi yang tersedia di 
kolom kanan. 

NAMAI Ajak siswa untuk menemukan hikmah yang berhubungan 
dengan prasangka. Tanyakan pada siswa hal-hal berikut:
• Mengapa muncul prasangka?
• Apa akibat dari prasangka?
• Bagaimana agar kita tidak
berprasangka buruk kepada
orang lain?
• Cari ayat atau hadis yang
melarang berprasangka.

DEMONSTRASIKAN Ajak siswa untuk melihat beberap studi kasus. 
Analisis setiap kasus tersebut hingga menemukan apa bentuk 
prasangkanya, apa hak yang dilanggar akibat prasangka tersebut?

ULANGI Tuliskan kata PRASANGKA. Buat kata-kata yang merupakan 
kepanjangan dari kata prasangka misalnya: PRA: Pikiran SA: Saya NG: 
Ngaco KA: Kabur.

RAYAKAN Pilihlah satu paragraf dari Piagam Madinah. Tuliskan pada 
selembar kertas dengan diberi hiasan. Tempelkan di dinding kelas 
sebagai dekorasi.

Akidah Akhlak | Kelas VIII | Semester II
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• Bagi siswa ke dalam dua kelompok besar. Satu kelompok tinggal di kelas, satu kelompok 
menunggu di luar kelas.

• Kepada kelompok pertama sampaikan bahwa mereka adalah suku yang pemalu, santun. 
Jika berbicara mereka tidak boleh mamandang lawan bicara, karena memandang lawan 
bicara adalah tidak sopan. Mereka juga tabu untuk menyentuh lawan bicara. Suara mereka 
lembut, pantang berteriak.

• Kepada kelompok dua sampaikan bahwa mereka suku yang ramah dan antusias. Jika 
bicara dengan orang lain mereka selalu menatap lawan bicara dan memegang tangan lawan 
bicara. Jika tidak begitu, dianggap tidak menghargai lawan bicara. Mereka bicara dengan 
suara yang lantang, tegas dan keras.

• Setelah kedua kelompok diberi penjelasan tentang karakter mereka masing-masing, 
kelompok yang di luar kelas dipersilakan untuk masuk ke kelas dan dipertemukan dengan 
kelompok yang ada di dalam kelas. Instruksikan mereka untuk saling berkomunikasi, 
menyapa dan bertanya.

• Setelah lima menit hentikan permainan. Lalu minta setiap kelompok MENGGAMBARKAN 
kelompok lawan bicara mereka. Tuliskan semua pendapat masing-masing kelompok tentang 
kelompok lawannya.

• Periksalah daftar pendapat mereka. Apakah pendapat mereka tentang lawannya adalah 
PENGGAMBARAN atau PENILAIAN. Penggambaran bersifat objektif misalnya “suaranya 
keras” jika penilaian bersifat subyektif seperti “orangnya kasar”

MENILAI DAN MENGGAMBARKAN



• Akibat pemberitaan media, Islam dianggap teroris. Akibatnya di beberapa 
tempat di Amerika dan Eropa orang Muslim banyak didiskriminasi dan 
dicurigai.

• Orang Papua sering diidentikkan dengan kasar dan suka bikin rusuh. Karena 
itu banyak pemilik kost di Jogjakarta memasang pengumuman “Tidak 
menerima kost mahasiswa Papua”

• Warga keturunan tionghoa sering diidentikkan dengan pengusaha kaya dan 
licik. Sehingga saat kerusuhan 1998, banyak dari mereka yang jadi korban 
penjarahan dan penyerangan.

• Ada beberapa kelompok masyarakat yang memandang perempuan itu lemah. 
Karena itu mereka tidak mengizinkan anak perempuan untuk sekolah tinggi 
dan menikahkan mereka di usia yagn sangat muda.

KORBAN PRASANGKA
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3.6. Memahami ketentuan azan dan iqamah

TUMBUHKAN MINAT Buka kelas dengan memperlihatkan foto di samping ini. 
Tanyakan kepada siswa siapa yang mengenali sosok ini? Ini adalah Bilal Bin 
Rabbah, muazin pertama dalam sejarah. Jelaskan bahwa pada masa pra islam, 
orang-orang kulit hitam, dianggap hina dijadikan budak dan dipekerjakan seperti 
binatang. Saat islam datang Rasul menunjukkan bahwa derasajat manusia itu 
sama. Sebagai salah satu buktinya, Rasul memberikan tugas penting melantunkan 
adzan kepada Bilal.

ALAMI
• Mintalah siswa untuk melantunkan azan
• Mintalah seorang siswa untuk iqamah
• Mintalah siswa lain untuk menerjemahkan kalimat azan

NAMAI Ajak siswa mendiskusikan makna, fungsi adzan. Tanyakan pada siswa 
bagaimaina jika ternyata adzan menimbulkan ketidaknyamanan sebagian orang? 
Ajak siswa untuk membahas beberap kasus di samping ini.

DEMONSTRASIKAN • Mintalah siswa untuk mewawancarai siswa lain tentang 
pengalaman mendengar azan dengan macam ragamnya, ada yang merdu, ada 
yang sumbang dan terasa mengganggu, ada yang menyentuh tetapi ada juga yang 
mengganggu.
• Sampaikan cerita inspiratif tentang masyarakat Jamika bandung, di mana umat 
Islam berkomunikasi dengan masyarakat non Muslim

RAYAKAN Ajaklah siswa untuk mendengarkan lantunan adzan yang indah dari 
salah seorang siswa atau dari youtube.

ADZAN & IQAMAH 
Fiqih | Kelas VII | Semester I
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Kasus #1: Di masjid Boston Amerika, Umat Islam memperjuangkan hak mereka dalam 
menjalankan agama yagn menjadi hak asasi yang dilindungi negara. Mereka menuntut agar 
diperbolehkan mengumandangkan azan. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya 
pemerintah memperbolehkan azan dikumandangkan melalui speaker luar hanya untuk 
waktu zhuhur dan ashar. Sementara subuh, maghrib dan isya tidak diperkenankan karena 
dapat mengganggu warga. Umat Islam masih menuntut agar diperbolehkan 
mengumandangkan azan lima waktu. Sementara warga lain yang non muslim kukuh 
mendesak pemerintah agar tetap membatasi kumandang azan. Jika kamu menjadi 
pemerintah, bagaimana kamu memecahkan masalah ini?

Kasus #2: Di sebuah kampung yang mayoritas umat Islam, ada 
beberapa keluarga non muslim yang tinggal sangat dekat 
dengan masjid. Corong speaker tepat mengarah ke rumah warga 
yang non muslim tersebut. Warga tersebut menemui pengurus 
masjid untuk menyampaikan bahwa dia merasa terganggu. Jika 
kamu adalah pengurus masjid, bagaimana kamu menanggapi 
keberatan warga tersebut?

Kasus #3: Tepat di samping masjid ada seorang ibu yang baru 
melahirkan. Bayinya selalu menangis dan sulit tidur setiap kali 
mendengar adzan. Di rumah itu juga ada manula yagn sakit 
keras dan merasa terganggu dengan suara adzan yang terlalu 
keras. Warga tersebut mengadu kepada RT. Jika kamu adalah 
ketua RT, bagaimana kamu menangani kondisi ini?

DILEMA AZAN DARI TOA
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Warga Jamika Bandung sangat beragam baik dari segi 
etnis maupun agama. Mereka hidup rukun 
berdampingan. Setiap pemeluk agama dapat 
menjalankan kegaitan agamanya dengan leluasa. 
Meski demikian, mereka tetap tenggang rasa dan 
berempati pada agama lain. Misalnya warga muslim 
meminta pendapat warga non muslim ketika mereka 
menggunakan toa atau pengeras suara untuk 
panggilan shalat alias adzan. Warga muslim ingin 
memastikan agar lantunan adzan yang berfungsi 
memanggil umat Islam untuk shalat, tidak menjadi 
gangguan bagi warga non muslim.

CERITA DARI JAMIKA
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3.7. Mengetahui ketentuan salat berjamaah

TUMBUHKAN MINAT Buka sesi dengan menyampaikan pengumaman dari 
Belanda.

ALAMI Ajak siswa untuk melkaukan aktivitas simulasi “Siapa jadi Imam?”

NAMAI Mintalah siswa untuk menganalisis beberapa hal berikut:
• Apa makna shaf atau
barisan
• Mengapa harus ada imam,
dan bagaimana
menentukan imam
• Siapa yang berhak
menempati shaf pertama, apakah mungkin seorang yang tidak mempunyai status 
sosial berdiri di shaf pertama?
• Diskusikanlah hubungan antara shalat dengan prinsip non diskriminasi dan 
kesamaan mansuia di depan hukum. 

DEMONSTRASIKAN Mintalah siswa untuk mempraktikkan shalat berjamaah saat 
hanya ada satu imam dan satu makmum dan saat banyak makmum. Perhatikan 
susunan, barissan, dan kerapihan dan kerapatan barisannya. 

ULANGI Lakukan lelang kepada siswa, siapa yang dapat menyebutkan hikmah 
shalat berjamaah. Minta siswa untuk menyebtukan angka, satu, dua, tiga sesuai 
dengan jumlah hikmah yang dia sanggup sampaikan. yang menyebut angka terbesar 
dialah yang menang lelang.

RAYAKAN Ajaklah siswa untuk shalat berjamaah di masjid saat, jika kebetulan 
selesain pelajaran sudah masuk waktu shalat. 

SHALAT BERJAMAAH
Fiqih | Kelas VII | Semester I
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Sampaikan kepada siswa sebuah pengumuman: Karena suasana keamanan, 
mulai hari ini warga negara Indonesia dilarang berkumpul. Karena itu umat islam 
tidak diperknankan shalat berjamaa’ah di masjid. Tanyakan apa pendapat siswa 
tentang pengumaman ini. Amati bagiaman respons mereka. Sebagai informasi, 
sampaikan kepada siswa bahwa pada masa penjajahan, Belanda melarang 
umat islam untuk shalat jumat, karena dikhawatirkan umat islam akan 
menggalang kekuatan dan memberontak.

•Siapkan 5 carik kertas yang sdah ditulisi sepuluh karakter berbeda: Pengusaha 
kaya raya, dokter spesialis, walikota, artis terkenal, ustadz kampung.
•Bagikan kertas itu kepada lima siswa laki-laki
•Mintalah lima siswa itu untuk memperkenalkan dirinya kepada siswa lain dan 
meyakinkan mereka untuk memilih dirinya jadi imam.

PENGUMUMAN DARI BELANDA

SIAPA JADI IMAM?



BENAR SALAH
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SIAPA JADI IMAM?
•Siapkan 5 carik kertas yang sdah ditulisi sepuluh karakter berbeda: Pengusaha 
kaya raya, dokter spesialis, walikota, artis terkenal, ustadz kampung.
•Bagikan kertas itu kepada lima siswa laki-laki
•Mintalah lima siswa itu untuk memperkenalkan dirinya kepada siswa lain dan 
meyakinkan mereka untuk memilih dirinya jadi imam.

POSISI IMAM DAN MAKMUM
DALAM SHOLAT BERJAMAAH

IMAM MAKMUM
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Kompetensi
Dasar

3.1. Memahami ketentuan salat dan khutbah Jum’at

TUMBUHKAN MINAT Buka sesi dengan menyampaikan pengumaman dari 
Belanda.

ALAMI Ajak siswa untuk memahami sunnah dan ketentuan yang harus diperhatikan 
saat jumat. Lakukan aktivitas Tebak sunnah jumat dan kuis “Saat di Masjid".

NAMAI Dari proses Tumbuhkan Minat dan Alami, minta siswa untuk menuliskan 3 
hikmah dari ibadah shalat dan khutbah jumat pada secarik kertas. Minta siswa untuk 
memberikan kertas tersebut pada orang di sebelahnya. Amati apakah ada poin baru 
yang dia dapatkan dari temannya. Dari hikmah- hikmah yang dituliskan siswa, 
buatlah daftar hikmah ibadah jumat pada papn tulis. 

DEMONSTRASIKAN Demonstrasikan
Mintalah siswa untuk memberntuk kelompok kecil berisi tiga siswa. Mintalah mereka 
sharing tentang pengalaman jumatan yang baik dan kurang baik. Sebagai contoh 
pengalaman kurang baik adalah: Khutbahnya kepanjangan, padahal banyak anak 
sekolah atau orang kantoran yagn harus kembali bekerja. Atau ada khutbah yang 
berisi caci maki atau menjelek- jelekkan kelompok lain atau berisi provokasi. Setelah 
selesai, mintalah pendapat mereka bagaimana Ibadah jumat yang ideal menurut 
mereka.

ULANGI Minta siswa menyiapkan selembar kertas, lipat jadi dua. Sebelah kiri tulisan 
DOS kanan DONTS. Pada kolom DOS tuliskan hal-hal yang boleh dan dianjurkan, 
pada kolom DONTS hal yagn yang tidak boleh dilakukan saat ibadah jumat.

RAYAKAN Ajak siswa untuk berteriak: “Alhamdulillah Its Friday!”  

SHALATJUMAT
Fiqih | Kelas VII | Semester II
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PENGUMUMAN DARI 
BELANDA
Sampaikan kepada siswa sebuah pengumuman: 
Karena suasana keamanan, mulai hari ini warga negara 
Indonesia dilarang berkumpul. Karena itu umat islam 
tidak diperknankan shalat berjamaa’ah di masjid. 
Tanyakan apa pendapat siswa tentang pengumaman 
ini. Amati bagiaman respons mereka. Sebagai 
informasi, sampaikan kepada siswa bahwa pada masa 
penjajahan, Belanda melarang umat islam untuk shalat 
jumat, karena dikhawatirkan umat islam akan 
menggalang kekuatan dan memberontak.

TEBAK
SUNNAH
JUMAT
Minta sebelas siswa berjajar di depan kelas. 
Masing-masing dari mereka diberikan satu sunnah dari 
rangkaian sunnah hari jumat, mereka akan 
memperagakan sunnah itu satu persatu sesuai urutan 
jajaran siswa. Minta siswa lain yang duduk di bangku 
untuk menebak sunnah apa yang dimaksud. Berikut ini 
adalah sunnah-sunnah jumat yang diperagakan.
•Mandi
•Bersiwak atau sikat gigi 
•Memangkas kumis 
•Memakai parfum 
•Mengenakan pakaian terbaik 
•Memotong kuku
•Membaca surah al-Kahfi pada malam Jumat dan 
siangnya 
•Memperbanyak solawat
•Datang lebih awal ke masjid, agar datang sebelum 
khotib naik mimbar dan mengucapkan salam,karena 
sesudah mengucapkan salam bahwasannya malaikat 
pun ikut duduk dan tidak mencatat orang yg datang ke 
masjid ketika khotib sudah mengucapkan salam
•Memperbanyak solat sunnah •Memperbanyak doa
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Buat gambar yang mengilustrasikan aktivitas di bawah ini. Perlihatkan gambar 
kepada siswa. Mintalah siswa untuk mengacungkan jempol jika aktivitas itu 
boleh atau dianjurkan dilakukan, dan silangkan kedua lengan jika aktivitas 
tersebut tidak boleh dilakukan.
•Mendengar kutbah, dengan penuh perhatian dan diam,dan jika melihat orang 
yang bercanda ketika kutbah berlangsung agar tidak untuk menasehatinya, 
karena jika demikian bisa termasuk lagho (lalai)
•Tidak duduk memeluk lutut
•Solat sunnah setelah sholat Jumat
•Memperbanyak amal baik seperti sedekah

SAAT DI MASJID
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