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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 :قال اهلل تعاىل 

 (1){َوََل تَػْقتُػُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍؽ ََنُْن نَػْرزُُقُكْم َوِإيَّاُىم}

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبًنًا}  (2){َوََل تَػْقتُػُلوا َأْوََلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍؽ ََنُْن نَػْرزُقُػُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قَػتػْ

 

 

 

                                                           
. 151: آية , سورة األنعام- 1
. 31: آية , سورة اإلسراء- 2



[6] 

 

 

 إهداء
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 شكر وتقدير

والصالة والسالم على نبيو الكرمي أفضل اخلالئق والبشر وعلى ,  إن احلمد هلل أوَل وأخًنا

رسول اهلل صلى اهلل مث استجابة لقول . آلو وصحبو ومن اتبع هبداه إىل يوم ادلستقر يف دار القرار

فإين أتقدم جبزيل , واعرتافا بالفضل ألىلو, (3)«َمْن ََل َيْشُكُر النَّاَس ََل َيْشُكُر اللَّوَ »:  عليو وسلم

الشكر والتقدير إىل الدكتور معٌن دين اهلل بصري والدكتور زلمد إحسان اللذين تكرما 

وإىل كل األساتذة . وعلى توجيهاهتما النفيسة ومالحظاهتما القيمة, باإلشراؼ على رساليت ىذه

. جامعة احملمدية بسوراكرتا, قسم الفقو وأصولو, األفاضل يف برنامج ماجستًن الفكر اإلسالمي

وإىل مدير , وإىل عميد الدراسات العليا, وإىل رئيس القسم يف برنامج ماجستًن الفكر اإلسالمي

 .وإىل منسويب اجلامعة من ادلوظفٌن وادلدرسٌن, اجلامعة

وأخص ,  وأسدي خالص شكري وتقديري إىل كل من ساعدين يف إجناز ىذه الرسالة

بالذكر إىل والدي العزيزين حفظهما اهلل اللذين شجعاين للتقدم واَلستمرار يف طلب العلم 

وَل أنسى رفيقة حيايت زوجيت احلبيبة , واللذين منحاين الكثًن من النصائح والتوجيهات القيمة

ورجال اجمللس األعلى اإلندونيسي للدعوة اإلسالمية جباكرتا والذين كانوا , وأوَلدي قرة عيين

 .مبدينة صولو على دعمهم ادلادي وادلعنوي

وأسأل اهلل أن يوفقنا مجيعا إىل ما حيبو ويرضاه ,  وأخًنا أقول ذلم مجيعا فجزاىم اهلل خًنا

 .إنو مسيع قريب رليب الدعاء, وأن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهو وطمعا يف رمحتو ومغفرتو

        الباحث
                                                           

 .وقال حديث صحيح. 1954: رقم احلديث , أخرجو الرتميذي يف سننو- 3
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Abstract 
 

The thesis in title: The protection of child in the Indonesian law and Islamic 

jurisprudence (Comparative Study). Research problem of  thesis There are a 

numbers of violence toward children or abaut their rights in Indonesian society. 

Study objectives to explain about the definition of child, principles, law 

sources, and implementation of child protection in the Indonesian law and the 

Islamic jurisprudence? Also to explain of children’s rights, a kind of 

punishment for trespasser of children’s rights, Finally, to explain about 

similarities and differences between Indonesia law and Islamic jurisprudence in 

the child protection affair.  Research methodology used of thesis Analytical  

deductive comparative model. 

Main results of thesis are the child according to Indonesian law is every child 

has not been 18 years old and also the child who is still in the womb. while 

according to Islamic jurisprudence the child is every child has not been baligh, 

baligh can be known by natural and age signs. Principles and law sources of 

child protection in Indonesian law is only the result of human mind and not 

based on revelation, while principles and law sources of child protection in 

Islamic jurisprudence based on revelation in the holly Quran and Sunnah or 

ijtihad which is based on revelation  in the Ijma and Ijtihad. The 

implementation of child protection in Indonesion law pays more attention to  

physical and intellec needs, while in Islamic jurisprudence pays more attention 

to  physical and spiritual that invalues primary, secondary and tertiary needs. 

The rights of the child who has not been born those acknowledged by 

Indonesian law i. e life and obtaining the health insurance rights, while in 

Islamic jurisprudence i.e life and obtaining the health insurance, descendant 

and ownership rights. Indonesian law and Islamic jurisprudence acknowledge 

the majorities of the children rights after being born but Islamic jurisprudence 

has more value then Indonesion law from the side of attention to the new birth 

by giving primary care and acknowledging the suckle, orphan, and finding 

child rights. Indonesian law oblige Indonesion children some compulsories but 

Islamic jurisprudence do not, because they are not baligh yet. Islamic figh has 

more specials things then Indonesion law from the side of varions of  

punishment by keeping paying attention not only to the benefit of offenders, 

victims and community but also to the size of the crime.  

Keywords: protection, rights and child.  
 

 

 

 



[9] 

 

 ملخص البحث

دراسة ) تبحث عن محاية الطفل يف القانون اإلندونيسي والفقو اإلسالمي ه الرسالةىذ
والذي يدفع الباحث لكتابتها ىو كثرة اَلعتداءات على الطفل أو على حقوقو يف , (مقارنة

وأسس محاية , ما ىي الطفولة:  ىي  اليت يريد الباحث حلهاوادلشكالت, اجملتمع اإلندونيسي
, الطفل ومصادرىا ورلاَلهتا يف القانون اإلندونيسي ويف الفقو اإلسالمي؟ وما ىي حقوؽ الطفل
وما ىي عقوبات اَلعتداء على الطفل أو على حقوقو فيهما؟ وما أوجو اَلتفاؽ واَلختالؼ 

بيان معىن الطفولة وأسس محاية الطفل ويستهدؼ ىذا البحث ل. بينهما يف محاية الطفل؟
وببيان حقوؽ الطفل وعقوبات , ومصادرىا ورلاَلهتا يف القانون اإلندونيسي ويف الفقو اإلسالمي

وادلنهج . اَلعتداء عليها وأوجو التوافق واَلختالؼ بٌن القانون اإلندونيسي والفقو اإلسالمي فيها
 .الذي يسلكو الباحث فيها ادلنهج الوصفي التحليلي اَلستنباطي ادلقارن

إن الطفل يف القانون اإلندونيسي من مل يتجاوز مثانية عشر عاما : وأىم نتائج البحث  
والبلوغ يعرؼ بالعالمات ,  الولد ما مل يبلغ احللم اإلسالميويف الفقو, ويدخل فيو اجلنٌن
وأسس محاية الطفل ومصادرىا يف القانون اإلندونيسي تنبين على إجتهادات . الطبيعية أو بالسن

وأما يف الفقو اإلسالمي فإهنا مبنية على , البشر ونتاج عقوذلم فحسب َل تستند إىل الوحي
الوحي ادلتمثل يف الكتاب والسنة وعلى اَلجتهاد ادلبين على الوحي ادلتمثل يف اإلمجاع 

ورلاَلت محاية الطفل يف القانون اإلندونيسي تراعي كثًنة على ادلصاحل اجلسدية . واَلجتهاد
وأما يف الفقو اإلسالمي تكون يف ادلصاحل اجلسدية والروحية اليت تشتمل على ادلصاحل , والعقلية

ويطابق القانون اإلندونيسي الفقو اإلسالمي يف إثبات حق اجلنٌن . الضرورية واحلاجية والتحسينية
وامتاز الفقو اإلسالمي عنو يف إثبات حق النسب واَلعرتاؼ بادللكية , يف احلياة والرعاية الصحية

ويطابق القانون اإلندونيسي الفقو اإلسالمي يف إثبات معظم حقوؽ الطفل بعد . اخلاصة لو
وامتاز الفقو اإلسالمي عنو بالرعاية األولية للطفل ادلولود وبإثبات حق الرضاعة لو , ادليالد

وأما الفقو اإلسالمي , وفرض القانون اإلندونيسي على الطفل واجبات. واىتمامو باليتيم واللقيط
 وامتاز الفقو اإلسالمي عن القانون اإلندونيسي,  لكونو غًن ادلكلف؛مل يفرض عليو واجبات

بتنوع العقوبات دلن اعتدى على الطفل أو على حقوقو مع مراعاة عظم اجلرائم وصغرىا ومصاحل 
 .اجملين عليو واجلاين واجملتمع

 .احلقوؽ والطفل, احلماية: الكلمات الرئيسة 
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