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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Abstract 

Children are human beings who are physically weak and mind, therefore needs 

care and protection of discrimination, injustice, abandonment, Research 

problem of  this 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. 

 كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إذل اضتمد هلل

  :كبعد . يـو القيامة

  ,كلذا حيتاج إذل الرعاية كاضتماية حىت ينمو منوا سليما, الطفل ضغيف البنية كالعقل

كالذم يدفع الباحث لكتابة ىذا البحث ىو كثرة االعتداءات على الطفل أك على حقوقو يف 

كيف ىذا البحث يريد الباحث أف يتعرؼ عن زتاية الطفل اليت أثبتها . اجملتمع اإلندكنيسي

.  ـ كاليت أثبتها الفقو اإلسالمي2002 عاـ 23القانوف اإلندكنيسي يف قانوف زتاية الطفل رقم 

, يف الفقو اإلسالمي كالقانوف اإلندكنيسييف الطفل على معرفة مفهـو زتاية يرتكز ىذا البحث ك

كاضتماية اصتنائية للطفل ,  فيهماحقوؽ الطفلك,  فيهماأسس زتاية الطفل كمصادرىا كغتاالهتاك

.  فيهما
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مفهوم حماية الطفل في القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي : المبحث األول 

اظتنع : كاضتماية لغة تأيت مبعاف ىي , اضتماية كالطفل: زتاية الطفل تتكوف من كلمتُت 

أم منعو , كزتى اظتريض ما : حيميو زتاية بالكسر  زتى الشيء:  يقاؿ ,كالنصرة كالدفاع كاالتقاء

كاحتمى الرجل من كذا : , كيقاؿ (1)نصرهتم: زتيت القـو زتاية أم : كيقاؿ  منعو إياه,: يضره 

كمعٌت اضتماية يف . (2)منو من يقربو إذا دفعت عنو, كمنعت: كزتيتو زتاية , أم اتقاه: 

. االصطالح ىو يف نفس اظتعٌت اللغوم

 أك من دل يتجاكز الثامنة عشر عاما: "كأما الطفل فقد عرؼ القانوف اإلندكنيسي بأنو 

. (3)"زاؿ يف بطن أمو  الطفل الذم ما التعريفكيدخل يف, دل يتزكج

قاؿ القرطيب يف . "الولد مادل يبلغ اضتلم" : يف اصطالح الفقو اإلسالمي فهوكأما الطفل 

الطفل يطلق من كقت انفصاؿ الولد إذل »:  (4){ ي   يٍرًجيكيٍم ًطٍفالن }: تفسَت قولو تعاذل 

, ما قبل الوالدة كما بعد الوالدةاظترحلة  كمن ىنا يعرؼ أف الفقو اإلسالمي يفرؽ بُت. (5)«البلوغ

ىيوى أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍذ أىنشىأىكيٍم ٌمنى األٍرًض كىًإٍذ أىنتيٍم }: شتى اصتنُت كما قاؿ تعاذل مفما قبل الوالدة 

يىا أىيػُّهىا }: كما قاؿ تعاذل  إذل أف يبلغ شتى الطفولةم كما بعدىا ,(6){أىًجٌنةه يف بيطيوًف أيٌمهىاًتكيم

                                                           
 .160: ص , 1: ج , كتاب األفعال؛ ( ىػ515 : اظتتوىف ),ع الصقلياابن القط -1
  .198: ص , 14: ج , لسان العرب؛ (ىػ 711 : اظتتوىف ),ابن منظور -2
3 -Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, Pasal 1, 

Ayat 1. 
 .5: آية , سورة اضتج- 4
  .12: ص , 12: ج , القرآن ألحكام الجامع؛ ( ىػ671  :اظتتوىف), القرطيب- 5
  .32: آية , سورة النجم- 6
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لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو  ي  ًمٍن نيٍطفىةو  ي  ًمٍن عىلىقىةو  ي  ًمٍن ميٍضغىةو  الن اسي ًإٍف كيٍنتيٍم يف رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإن ا خى

ى لىكيٍم كىنيًقرُّ يف اأٍلىٍرحىاـً مىا نىشىاءي ًإذلى أىجىلو ميسىمًّمى  ي   يٍرًجيكيٍم ًطٍفالن    .(7){ؼتيىل قىةو كى ىٍَتً ؼتيىل قىةو لًنيبػىُتَنِّي

كغ يف الفقو لبل  ؿ, كالطفولة يف الفقو اإلسالمي تبدأ من الوالدة كتنتهي إذل البلوغ

, منها ما ىو مشًتؾ بُت الذكر كاألنثى, كمنها ما خيتص  تعرؼطبيعية ظاىرةت  عالمااإلسالمي

  :ا كفيما يلي بيانو. ابأحدىم

 بُت الذكر كاألنثىالعالمات اظتشًتكة  - أ

 ظة أك مناـ لوقت ؽخركج اظتٍت من الرجل أك اظترأة يف مكىو   بإرتاع العلماءاالحتالـ

  .(9){كىًإذىا بػىلىغى األطفىاؿ ًمٍنكيمي اضتٍيليمى فػىٍليىٍستىٍأًذنيوا}: لقولو تعاذل , (8)إمكانو

 ضتديث؛ (10)لتو إذل حنو حلقاظهور شعر العانة, كىو الذم حيتاج يف إز كىو اإلنبات 

 يف بٍت قريظة, فحكم بقتل مقاتلتهم كسيب ذراريهم, كأمر أف  ظتا حكمسعد بن معاذ

. (11)يكشف عن مؤتزرىم, فمن أنبت فهو من اظتقاتلة, كمن دل ينبت فهو من الذرية

 .(12)«لىقىٍد حىكىٍمتى ًفيًهٍم ً يٍكًم اهللً »: بلغ ذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ 

                                                           
 .5: آية , سورة اضتج- 7
 العسقالين حجر كابن. 281: ص , 3: ج , الهداية في شرح بداية المبتدي ؛( ىػ593: اظتتوىف ), اظتر يناين- 8

  .277: ص , 5: ج , البخاري صحيح شرح الباري فتح؛ ( ىػ852: اظتتوىف ), الشافعي
. 59: آية , سورة النور- 9

: ج , البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ؛( ىػ520: اظتتوىف ), بن رشد اصتدا- 10
 .236: ص , 10
 .345: ص , 4: ج ,  المغنى؛( ىػ620 : اظتتوىف ),ابن قدامة اظتقدسي- 11
كابن حباف يف , 11170: رقم , كأزتد يف اظتسند, 1769 ك 1768: رقم , أخرجو مسلم يف صحيحو- 12

. 11314: رقم , كالبيهقي يف السنن الكربل, 7026: رقم , صحيحو
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 ننت اإلبط, كفرؽ - زيادة على ما تقدـ  - كمن عالمات البلوغ يف الذكر كاألنثى

  .(13)اظتالكية عند األرنبة, ك لظ الصوت

:  ىي, عالمات البلوغ ختتص باألنثى- ب

 ةى »: ؛ إذ ىو علم على بلو ها ضتديث (14) بإرتاع العلماءاضتيض الى يػىٍقبىلي الل وي صىالى

  .(15)«حىاًئضو ًإال  ً ًمىارو 

 دة أف الولد خيلق من ماء ا؛ ألف اهلل تعاذل أجرل الع(16)كاضتمل عالمة على بلوغ األنثى

فػىٍليػىٍنظيًر اإلنسىافي ًمم  خيًلقى خيًلقى ًمٍن مىاءو دىاًفقو خيىٍريجي ًمٍن }: قاؿ تعاذل . الرجل كماء اظترأة

 .(17){بػىٍُتً الصٍُّلًب كىالتػ رىاًئبً 

 بالبلوغ, كإف دل يوجد كاف  الطفل من العالمات السابقة حكمظهرت كاحدةفإذا 

كقد يبلغ الطفل , خيتلف بُت طفل كطفل آخر كاضتد األدىن للبلوغ عند الفقهاء .البلوغ بالسن

كأما اضتد األعلى للبلوغ يف  .أسرع من اآلخر الختالؼ اظتؤثرات اطتارجية كالداخلية احمليطة بو

:  ابن عمر قاؿ عنبر ؛ خل(18)بتماـ ستس عشرة سنة قمرية للذكر كاألنثىالرأم الراجح 

كىأىنىا اٍبني أىٍربىعى عىٍشرىةى سىنىةن, فػىلىٍم ُييًٍزين يف - صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى - عيرًٍضت عىلىى رىسيوًؿ الل و »

                                                           
 .293: ص , 3: ج , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ( ىػ1230 : اظتتويف), الدسوقي- 13
  .388: ص , 4: ج , األوسط في السنن واإلجماع واالختالف؛ (ىػ 319:  اظتتوىف) ,بن اظتنذرا- 14
: رقم , كابن حباف يف صحيحو, 655: رقم , كابن ماجو يف سننو, 641: رقم , أخرجو أبو داكد يف سننو- 15

. كصححو األلباين, 1711
  .315: ص , 2: ج , الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ؛( ىػ450: اظتتوىف ), اظتاكردم- 16
. 7 – 5: آية , سورة الطارؽ- 17
.  346: ص , 4: ج , المغني, ابن قدامةك .281: ص , 3: ج , رجع السابقادل, اظتر يناين- 18
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الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كضع . (19)«اٍلًقتىاًؿ, كىعيرًٍضت عىلىٍيًو كىأىنىا اٍبني ستىٍسى عىشىرىةى, فىأىجىازىين 

 حدا ظتن يريد أف يشًتؾ يف اصتهاد أف يبلغ عمره ستس عشرة سنة كىذا النظر ال يف ىذا اضتديث

  نافعا حدثودل, كؽتا يؤيد ذلك ما فعلو اطتليفة عمر بن عبد العزيز, يكوف إال لكونو قد بلغ

ًبًَت, فىكىتىبى ًإذلى عيم الًًو أىٍف »:  فقاؿ, حديث ابن عمر السابق ا ضتىىدٌّ بػىٍُتى الص ًغًَت كىاٍلكى ًإف  ىىذى

 .(20)«يػىٍفرًضيوا ًلمىٍن كىافى اٍبنى ستىٍسى عىٍشرىةى سىنىةن, كىمىٍن كىافى ديكفى ذىًلكى فىاٍجعىليوهي يف اٍلًعيىاؿً 

أسس حماية الطفل ومصادرها ومجاالتها في القانون اإلندونيسي والفقه : المبحث الثاني 

اإلسالمي 

 . كغتاالت تسعى فيها, كمصادر تبٌت عليها, زتاية الطفل عتا أسس تستند إليها

أسس حماية الطفل ومصادرها ومجاالتها في القانون اإلندونيسي : أوال 

 ـ على مبدأ اظتساكاة كعدـ 2002 عاـ 23 رقم ماية الطفلحل  اإلندكنيسيقانوفاؿ قاـ

. (21)كاحًتاـ رأم الطفل, اضتياة كالنماءيف   الطفلحقكرعاية , اظتصاحل الفضلى للطفلك, التمييز

كاظتبادئ اطتمسة , (22) ـ1989االتفاقية الدكلية ضتقوؽ الطفل عاـ : ىي , كأما مصادرىا

(Pancasila) , ـ 1945كالقانوف األساسي عاـ (UUD 45) ,مثل , كالقوانُت األخرل
                                                           

كالًتميذم , 1868: رقم اضتديث , كمسلم يف صحيحو, 2664: رقم اضتديث , أخرجو البخارم يف صحيحو- 19
كالبيهقي يف السنن , 2543: رقم اضتديث , كابن ماجو يف سننو, 1711 ك 1361: رقم اضتديث , يف سننو
. 17807 ك 11298: رقم اضتديث , الكربل

رقم اضتديث , 177: ص , 3: ج ,  يف صحيحوكالبخارم. 1868: رقم اضتديث  , يف صحيحو مسلمأخرجو- 20
 :2664 .
21 -UU Perlindungan Anak, Pasal 2. 
اعتمدت , اظتادة األكذل, (Convention on the Right of the Child) اتفاقية حقوق الطفل- 22

اظتؤرخ يف تشرين  (25 / 44)كعرضت للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ مبوجب قرار اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة 
 (.49)كفقا للمادة , ( ـ1990)سبتمرب / أيلوؿ  (2): تاريخ بدء النفاذ ,  ـ1989نوفمرب /الثاين
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قانوف ػتكمة الطفل كقانوف ك, (24)قانوف نسخ التمييز ضد اظترأةك, (23)قانوف رفاىية الطفل

 ,قانوف اضتد األدىن يف عمر الطفل للعملك, (26)قانوف حقوؽ اإلنسافك, (25)الطفل اظتعاؽ

كأما غتاالت زتاية الطفل يف القانوف اإلندكنيسي  .(27)كقانوف نسخ أنواع العمل السيئ للطفل

 كيف اجملاؿ ,(30) كيف اجملاؿ الًتبوم,(29) كيف اجملاؿ الصحي,(28)تكوف يف اجملاؿ الديٍت

 .(32) كيف اضتماية اطتاصة كالظركؼ الطارئة,(31)االجتماعي

 

 

                                                           
23 -UU Kesejahteraan Anak No 4 Tahun 1979, Disahkan dan 

diundangkan di Jakarta Tanggal 23 Juli 1979. 
24 -UU Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan No 7 Tahun 1984, Di Sahkan dan Di Undangkan di Jakarta 
24 Juli 1984. 

25 -UU Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 Di Sahkan dan Di 
Undangkan di Jakarta 3 Januari 1997 dan UU Penyandang Cacat No 4 

1997 Di Sahkan dan Di Undangkan di Jakarta 1997. 
26 -UU Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Disahkan dan 

Diundangkan di Jakarta 23 September 1999. 
27 -UU Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja No 20 1999, 

Disahkan dan Diundangkan di Jakarta 7 Mei 1999 dan UU Pelarangan 
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk Untuk Anak No 1 Tahun 2000, Disahkan dan Diundangkan 

di Jakarta 8 Maret 2000. 
28 -dan Pasal 43 Ayat 1  UU Perlindungan Anak Pasal 42 Ayat 1 dan 2 
29 - Ibid, Pasal 45 Ayat 1 dan 2 
30 -UU Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1 dan 2  
31 -Ibid, Pasal 55, 56 dan 58 
32 -Ibid, Pasal 59 
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أسس حماية الطفل ومصادرها ومجاالتها في الفقه اإلسالمي : ثانيا 

 ,(33)عقيدة كاإلديافاؿ: كىي , زتاية الطفل يف الفقو اإلسالمي تستند إذل أسس سامية

تنبع من مصادر إعتية كىي . (36)كاظتساكاة كالعدؿ, (35)ككحدة الطبيعة, (34) اإلعتيالتكرًنك

: جترم يف غتاالت شىت يف  كىي .(37)كىي القرآف كالسنة كاإلرتاع كاالجتهاد, كاجتهادية

حفظ ك, حفظ اظتاؿك, حفظ النسلك, حفظ النفسك, حفظ الدين: كىي اظتصاحل الضركريات 

                 .(38) كاظتصاحل اضتاجيات كالتحسينيات,العقل

حماية حقوق الطفل قبل الميالد في القانون اإلندونيسي والفقه  : مبحث الثالثال

 اإلسالمي

 :كتفصيلها ما يلي , للطفل حقوؽ رعاىا القانوف اإلندكنيسي كالفقو اإلسالمي

 حقوق الطفل قبل الميالد في القانون اإلندونيسي: أوال 

دل يتعرض القانوف اإلندكنيسي ضتماية الطفل إذل حقوؽ الطفل قبل اظتيالد صراحة إال 

 ىو الذم دل يبلغ الطفل,  يعرؼ الطفلما حُتمانو يشَت إليوحق اضتياة كالرعاية الصحية حيث إ

كىذا النص يشَت إذل أف , (39)زاؿ يف بطن أموم الذتانية عشر عاما كيدخل فيو الطفل الذم 

                                                           
 .4: ص , موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم(  ـ2006-  ىػ 1427 ), خدُية,النرباكم- 33
 – 111: ص , حقوق الطفل ورعايته في اإلسالم وفي دولة السويد؛ ( ـ2008-  ىػ 1429), العتييب- 34

112. 
. 51: ص , حقوق اإلنسان في اإلسالم ,( ـ2000-  ىػ 1421 )عبد اللطيف ,الغامدم- 35
  .14: ص , حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة(,  ـ2005 )الشيخ ػتمد ,الغزارل- 36
 .143 - 126: ص ,  اظترجع السابق,العتييب -37
 .10 – 7: ص , 1اجمللد , الموافقات في أصول الشريعة ,( ىػ790 :اظتتوىف  ),الشاطيب -38
39 -UU Perlindungan Anak Pasal 1, Ayat 1 
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كلكن إف دققنا النظر يف أنواع اضتقوؽ اظتقررة يف , جنُتلل  ثابتة أيضاىيؼلطفل ؿاضتقوؽ الثابتة 

القانوف اإلندكنيسي ضتماية الطفل من اظتادة الرابعة إذل اظتادة الثامنة عشر لوجدنا أف اضتقوؽ 

  نص . اظتقررة يف اظتواد اظتذكركة إمنا تليق للطفل بعد الوالدة إال حق اضتياة كالرعاية الصحية فقط

الوالدين كاألسرة مسؤكلتاف عن حفظ صحة الطفل " : األخرل حق الرعاية الصحية يف اظتادة

  .(40)"كررعايتو منذ كونو جنينا

حق  للطفل قبل كالدتو إمنا نص نوع اضتقوؽ الثابتة كبذلك يتبُت أف القانوف اإلندكنيسي

كأما حقو يف اضتياة فأثبتو عن طريق اإلشارة ال عن طريق النص الصريح ,  فقطالرعاية الصحية

 . من قانوف زتاية الطفل الفقرة األكذل, اظتادة األكذلكما كرد ذلك يف

  في الفقه اإلسالمي الطفل قبل الميالدحقوق : ثانيا

كىي ,  حيث منح الطفل أىم حقوقو قبل ميالده الطفل رعاية فائقةاإلسالـلقد رعى 

 :كما يلي 

حق اضتياة حق أساسي لإلنساف كىو حق مقدس يف نظر ؼ, حق اضتياة كالرعاية الصحية- 1

كىال تػىٍقتػيليوا أىٍكالدىكيٍم }: قاؿ سبحانو كتعاذل  ,ال حيل انتهاؾ حرمتو كال استباحة زتاه, اإلسالـ

ًبَتان  خىٍشيىةى ًإٍمالؽو  لىهيٍم كافى ًخٍطأن كى  كاستدالال من ىذه اآلية أرتع .(41){حنىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإي اكيٍم ًإف  قػىتػٍ

فهو نطفة, إف كاف كأما قبل نفخ الركح ؼ, (42)العلماء على حترًن اإلجهاض بعد نفخ الركح

                                                           
40-dan Pasal 44, Ayat 1  Ibid, Pasal 45, Ayat 1 
 31: آية , سورة اإلسراء- 41
 .56: ص , 2: ج ؛ الكويتية الفقهية الموسوعةالكويت؛  ,اإلسالمية كالشئوف األكقاؼ كزارة- 42
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 فإلقاؤه ػتـر إال إذا دعت الضركرة  أك مضغةبعد أف يكوف علقةأما على القوؿ الراجح, ك مكركه

 . (43)إليو

 ة ك ذائية صحيأمو اضتاملرعاية  فتكوف ب الصحيةاصتنُترعاية كأما ما يتعلق ب

كمن أجلها أباح للحامل الفطر حفاظا , كلذا أكجب اإلسالـ على األب نفقة أىلو. (44)ةكنفسي

كمن أجلها زتى , كمن أجلها أجل إقامة اضتد عن اضتامل رعاية للجنُت, على حياة اصتنُت

.  عقوبة شديدةاعليو االعتداء  كرتباضتامل من االعتداء

, لطفلكا  للجنُتيعترب ثبوت النسب من أكائل اضتقوؽ اليت تثبت, زتاية نسب اصتنُت- 2

. النفقة من أبيو كاضتضانة من أمو كاظتَتاث من أقرباءه: ما مثل فيًتتب يف إثباتو حقوؽ أخرل لو

 أقل مدة اتفق الفقهاء على أنو يثبت نسب اضتمل للفراش إذا كاف يف مدة حيتملها, إذلفقد 

 من كفاة الزكج أقصى مدة اضتمل فصاعدا من كقت النكاح أك كقت إمكاف الدخوؿ ًإذل اضتمل

 .(45)طالؽ اضتامل بائنامن أك 

حيث يبدأ ,  اإلسالميفقوكىذا ما يقرره اؿ, للطفل حق التملك, حق اصتنُت يف التملك -3

 ,(46)الوصية: منها ,  سيتطرؽ الباحث على بعض اظتسائلطلبكيف ىذا ادل, دتلكو كىو جنُت

 . (49) كاإلرث,(48) كالوقف,(47)كاعتبة

                                                           
 .346: ص , 13: ج , الشرح الممتع على زاد المستقنع, ( ىػ1421:  اظتتوىف), العثيمُت- 43
 .51: ص , مسؤولية األب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ؛( ىػ1417) عدناف ,باحارث- 44
 .142: ص , 4: ج , بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,( ىػ595 : اظتتوىف ), اضتفيدبن رشدا- 45
  .506: ص , 9: ج , منح الجليل شرح مختصر خليل ,( ىػ1299: اظتتوىف  ),عليش- 46
 . 301 – 300: ص , 4: ج  ,كشاف القناع عن متن اإلقناع, ( ىػ1051 : اظتتوىف ),البهوتى- 47
  .632: ص , 7: ج , التاج واإلكليل لمختصر خليل؛ ( ىػ897: اظتتوىف ) ,اظتواؽ- 48
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حماية حقوق الطفل بعد الميالد في القانون اإلندونيسي والفقه : المبحث الرابع 

 اإلسالمي

 حقوق الطفل بعد الميالد في القانون اإلندونيسي: أوال 

حق : مثل ,  ـ2002 للطفل حقوؽ تكفل هبا القانوف اإلندكنيسي ضتماية الطفل عاـ 

حق الطفل يف التعبد كفقا ك, (51)حق الطفل يف االسم كاصتنسيةك, (50)الطفل يف اضتياة كالنماء

, (53)حق الطفل يف اضتصوؿ على اطتدمة الصحية كالضماف االجتماعي ك,(52) الذم يعتنقوقلدين

حق ك, (55) يف اظتشاركةقحق الطفل يف إبداء الرأم كحقك, (54) كالًتبيةحق الطفل يف التعليمك

 من ةماماحلحق الطفل يف ك, (57) كالوصايةحق الطفل يف الواليةك, (56)الطفل يف اللعب كالًتفيو

ككما اىتم القانوف اإلندكنيسي يف اضتالة العادية فقد اىتم بو أيضا يف اضتالة . (58) ما يضرهرتيع

. مثل عند نزكؿ الكوارث ك َتىا, الطارئة

 

 

                                                                                                                                                         
  .327: ص , 9: ج , نهاية المطلب في دراية المذهب, ( ىػ478 : اظتتوىف)  أبو اظتعارل,اضترمُت- 49
50 -UU Perlindungan Anak Pasal 4 
51 -Ibid, Pasal 5 
52- dan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Ibid, Pasal 6 
53 - Ibid, Pasal 45 Ayat (1), (2) dan (3) 
54 -Ibid, Pasal 9 Ayat 1 dan 2  
55 -Ibid, Pasal 10 Ayat (1) 
56 -Ibid, Pasal 21 
57 -Ibid, Pasal 33, UU Perkawinan Pasal 51, Ayat 1 
58 -Ibid, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 16 
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 حقوق الطفل بعد الميالد في الفقه اإلسالمي: ثانيا 

  يستمر إذل اظتراحل اليت تليها حىت , لقد اىتم الفقو اإلسالمي بالطفل منذ كونو جنينا

كقبل الشركع يف الكالـ عن حقوؽ الطفل عامة ال بد أف يعرؼ أف الفقو اإلسالمي قد . أف توىف

اىتم بالطفل حديث الوالدة حيث يظهر اىتمامو بتشريعاتو أمورا مستحبة لتكرًن اظتولود كإظهار 

, األذاف يف أذف اظتولودكاستحباب , استحباب بشارة من كلد لو كلد: (59)كىي, الفرح بقدكمو

, حلق رأس اظتولود كالتصدؽ بزنة شعره ذىبا أك فضةكاستحباب , حتنيك اظتولودكاستحباب 

حقوؽ الطفل بعد ميالده اليت أقرىا الفقو كأما . ختاف اظتولودك, العقيقة عن اظتولودكاستحباب 

 (62) كاالسم اضتسن(61)حق الطفل يف النسبك, (60)حق اضتياة: فهي كما يلي , اإلسالمي

حق الطفل يف العدالة ك, (65)ضانة كالكفالةحق الطفل يف احلك, (64)حق الرضاعك, (63)كاصتنسية

حق الطفل يف اللعب كإبداء ك, (67)حق الطفل يف الرزتة كاضتب كاإلشباع العاطفيك, (66)كاظتساكاة

                                                           
 .208 – 27: ص , تحفة المودود بأحكام المولود, (ىػ751: اظتتوىف )اصتوزية  ابن قيم -59
 .92: ص , تربية األوالد في ضوء القرآن والسنة؛ خالد عبد الرزتن ,العك- 60
. 234 - 233: ص , 40: ج , اظترجع السابق ,كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية- 61
 .256: ص , 3: ج , مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ (ىػ 954:  اظتتوىف) اضتطاب الرعيٍت- 62
 .97: ص ,  واالتفاقيات الدوليةحقوق الطفل في اإلسالم, ( ـ2003) شتر خليل ػتمود , عبد اهلل-63
 .240 - 239: ص , 22:  ج , اظترجع السابق, الكويتيةاإلسالمية كالشئوف األكقاؼ كزارة- 64
 .164: ص , 3: ج , المهذب في فقة اإلمام الشافعي, ( ىػ476: اظتتوىف )الشَتازم - 65
 تسبيم ػتمد رتاؿ حسن, كاستييت. 137   –136: ص , المرجع السابق, شتر خليل ػتمود, عبد اهلل- 66
 .100 – 99: ص , حقوق اليتيم في الفقه اإلسالمي, ( ـ2007)

. 429: ص , 10:  ج ,فتح الباري ,ابن حجر العسقالين- 67
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حق الوالية ك, (68)حق الطفل يف عدـ تشغيلو قبل بلو و السن اظتناسبك, الرأم كاظتشاركة

كحق الطفل يف الرعاية من قبل الدكلة كالتكافل , (70)حق الطفل يف الًتبية كالتعليمك, (69)كالوصاية

كاىتم الفقو اإلسالمي أيضا بالطفل . اضتقوؽ اظتالية للطفل مثل النفقة كاظتَتاثك, (71)االجتماعي

. كالطفل يف حالة اضترب كعند نزكؿ الكوارث, كاظتطلقة أمو, كاليتيم, اللقيط

واجبات الطفل والحماية الجنائية له في القانون اإلندونيسي والفقه : المبحث الخامس 

اإلسالمي 

واجبات الطفل في القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي : أوال 

طاعة الوالدين كاحًتاـ كىي , أثبت القانوف اإلندكنيسي ضتماية الطفل كاجبات للطفل

ػتبة كطنو كشعبو ك, (73)ػتبة أسرتو كغتتمعو كرفقائوك, (72)األكلياء كاألكصياء كاظتعلمُت

. (76) باآلداب كاألخالؽ الكرديةمحلكالت, (75)أداء العبادة كفقا لتعاليم دينوك, (74)كدكلتو

 ال اإلنسافكأما الفقو اإلسالمي دل يفرض على الطفل كاجبات كتكاليف شرعية؛ ألف 

كالطفل ليس ببالغ فال جتب , (77)البلوغ كالعقل:  صاضتا للتكليف إال باجتماع كصفُت يكوف
                                                           

عرضٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو أحد يف القتاؿ كأنا ابن أربع عشرة »: نافع عن ابن عمر قاؿ ضتديث - 68
: رقم اضتديث ,  البخارم يف صحيحوأخرجو, «كعرضٍت يـو اطتندؽ كأنا ابن ستس عشرة سنة فأجازين, سنة فلم ُيزين

 .1868: رقم اضتديث , كمسلم يف صحيحو, 2664
 .104: ص , 10: ـ , المفصل في أحكام المرأة ؛( ـ1993–  ىػ 1413)زيداف - 69
 .148: ص , 1: ج , تربية األوالد في اإلسالم ؛( ـ1992-  ىػ 1412 )ناصح  عبد اهلل,علواف- 70
 .690: ص , 1: ج , كتاب األموال, ( ىػ224: اظتتوىف )اعتركم - 71
72  -UU Perlindungan Anak Pasal 19 (a) 
73 -Ibid, Pasal 19 (b) 
74 -Ibid, Pasal 19 (c) 
75 -Ibid, Pasal 19 (d) 
76 -Ibid, Pasal 19 (e) 
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الصبياف ليسوا ػتال للتكليف فال يأمرىم الشارع : "قاؿ العراقي , التكاليف كالواجباتعليو 

. (78)" على طريق التمرين كسائر ما يربوهنم عليو-الصالة  - بشيء, كإمنا يأمرىم األكلياء بذلك

كلكن حينما بلغ سن التمييز فعلى الوالدين أف يعاكدا طفلهما كيؤدباه على أداء الواجبات 

 رسوؿ اهلل صلى اعتش عليو كسلمالشرعية دترينا لو حىت يسهل عليو أداؤىا بعد أف بلغ امتثاال لقوؿ 

نػىهيٍم »:  ٍبًع ًسًنُتى, كىاٍضرًبيوىيٍم عىلىيػٍهىا, كىىيٍم أىبٍػنىاءي عىٍشرو كىفػىرَنِّيقيوا بػىيػٍ ًة كىىيٍم أىبٍػنىاءي سى دىكيٍم بًالص الى ميريكا أىٍكالى

 .(79)«يف اٍلمىضىاًجعً 

الحماية الجنائية للطفل في القانون اإلندونيسي والفقه اإلسالمي : ثانيا 

قد فرض القانوف اإلندكنيسي على من اعتدل بالطفل أك اعتدل على كاحد من حقوقو 

.  (80)عقوبات تنحصر على السجن كالغرامة كاإلعداـ يف جردية اظتخدرات فقط

 كأما ما يتعلق بالعقوبات الدنيوية يف الفقو اإلسالمي اليت تزجر كدتنع اإلنساف من 

: كىي أربعة أقساـ , تتنوع بتنوع اصترائمالوقوع يف االعتداء على الطفل أك على حق من حقوقو 

كعقوبات االعتداء على , (82)كعقوبات جرائم االعتداء على النفس, (81)عقوبات جرائم اضتدكد

. (84)كعقوبات جرائم التعزير, (83)ما دكف النفس

                                                                                                                                                         
 .82:  ص , علم أصول الفقهسيرتي؛ ( ـ1997-  ىػ 1418 )العنزم- 77
 .87: ص , 7: ج , طرح التثريب في شرح التقريب ؛( ىػ806: اظتتوىف )العراقي - 78
. حسن صحيح: كقاؿ األلباين , 505: رقم , كالبغوم يف شرح السنة, 495: رقم , أخرجو أبو داكد يف سننو- 79
80  -UU Perlindungan Anak Pasal 77 - 90 
. 131: ص , 17: ج , اظترجع السابق ,كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية- 81
. 61 - 60: ص , 16: ج , اظترجع السابق ,كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية- 82
. 62: ص , 16: ج , اظترجع السابق ,كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية- 83
. 257 - 254: ص , 12: ج , اظترجع السابق ,كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية- 84
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الخاتمة 

يف هناية ىذا البحث أذكر أىم النتائج كالفوائد اليت توصلت إليها كاليت تعطي القارئ 

: اللمحة اظتوجزة عن البحث 

. إف حد الطفولة يف القانوف اإلندكنيسي ضتماية الطفل إمنا يكوف ببلوغ ذتاين عشرة سنة .1

كأما يف الفقو اإلسالمي فإهنا تنتهي بظهور عالمة من العالمات الطبعيية كاالحتالـ 

كاإلنبات للذكر كاألنثى كزادكا بعض الفقهاء بنبات الشعر اطتشن للشارب كشعر 

كاضتيض كاضتمل لألنثى كزادكا بنهود , كنتوء طرؼ اضتلقـو, ك لظ الصوت, اإلبط

كاضتد ,   إف دل تظهر عالمة من العالمات الطبعية فيكوف البلوغ بالسن, الثدم

األقصى لسن البلوغ ستس عشرة سنة يف الذكر كاألنثى على الرأم الراجح عند 

 . الفقهاء

إف أسس زتاية الطفل مصادرىا يف القانوف اإلندكنيسي تنبع من اظتصادر الوضعية  .2

كأما يف الفقو اإلسالمي إمنا تنبع من الوحي أك االجتهاد اظتستمد من , كضعها البشر

 . الوحي

كأما غتاالت زتاية الطفل يف القانوف اإلندكنيسي تكوف يف اجملاؿ الديٍت كالصحي  .3

كىذه اجملاالت كإف كانت تطابق بوجو العاـ . كالًتبوم كاالجتماعي كيف اضتالة الطارئة

كأما يف . اظتبادئ اإلسالمية لكنها صنع البشر كانتاجو الذم تعًتضو النقائص كالنقد

, الفقو اإلسالمي تكوف يف غتاالت شىت كالدين كالنفس كالنسل كالعرض كالعقل كاظتاؿ

 .كتشتمل على رتيع مصاحل اضتياة الضركرية كاضتاجية كالتحسينية
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يطابق القانوف اإلندكنيسي الفقو اإلسالمي يف إثبات حق اضتياة كالرعاية الصحية  .4

كامتاز الفقو اإلسالمي عنو بإثبات حق النسب كاالعًتاؼ باظتلكية اطتاصة . للجنُت

 . للجنُت

, يطابق القانوف اإلندكنيسي الفقو اإلسالمي يف إثبات معظم حقوؽ الطفل بعد كالدتو .5

كجاء الفقو اإلسالمي بتقييد اضتقوؽ اليت أثبتها القانوف اإلندكنيسي كىي حق الطفل يف 

كامتاز الفقو اإلسالمي عن القانوف . كالنسب حىت تتفق مببادئو, كاضتضانة, االسم

كبإثباتو حق الرضاعة , اإلندكنيسي بسبقو عنو يف االعًتاؼ  قوؽ الطفل منذ ظهوره

 .كباىتمامو بالطفل اليتيم كاللقيط كحقوقهما, للطفل

كامتاز . يفارؽ القانوف اإلندكنيسي عن الفقو اإلسالمي يف إثبات الواجبات على الطفل .6

الفقو اإلسالمي يف زتاية الطفل من اصتناية عن القانوف اإلندكنيسي بتنوع العقوبات 

كأما القانوف اإلندكنيسي ضتماية الطفل , كعقوبة القصاص كبدلو كعقوبة اضتدكد كالتعزير

كىذا يؤدم إذل جرأة بعض الناس  لالعتداء , يثبت نوع العقوبة بالغرامة كالسجن فقط

. على الطفل كحقوقو
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 . ـ1968- ىػ  1388طبعة بدكف  ؛مكتبة القاىرة, القاىرة: الناشر ,  المغنى؛(ىػ
؛ البخاري صحيح شرح الباري فتح؛ ( ىػ852: اظتتوىف )الشافعي  العسقالين حجر بن علي بن الفضل أزتد أبو, حجر ابن

.  ىػ1379 اظتعرفة؛ بدكف الطبعة بَتكت, دار: الناشر 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  ؛( ىػ520: اظتتوىف )أبو الوليد ػتمد بن أزتد القرطيب , بن رشد اصتدا

 1408دار الغرب اإلسالمي, الطبعة الثانية , بَتكت, لبناف, الدكتور ػتمد كآخركف, حجي: التحقيق , المستخرجة
.  ـ1988- ىػ 

, بَتكت: الناشر  ,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ( ىػ1230 : اظتتويف)ػتمد بن أزتد بن عرفة اظتالكي , الدسوقي
 . بدكف طبعة كتاريخ؛دار الفكر, لبناف

الحاوي الكبير في فقه مذهب  ؛( ىػ450: اظتتوىف )أبو اضتسن علي بن ػتمد بن ػتمد بن حبيب البصرم البغدادم , اظتاكردم
, الشيخ عادؿ أزتد, كعبد اظتوجود, الشيخ علي ػتمد, معوض: التحقيق ,  كىو شرح ؼتتصر اظتزيناإلمام الشافعي

 . ـ1999-  ىػ 1419الطبعة األكذل , دار الكتب العلمية, بَتكت, لبناف
:  حتقيقاؿ, األوسط في السنن واإلجماع واالختالف؛ (ىػ 319:  اظتتوىف) أبو بكر ػتمد بن إبراىيم النيسابورم ,بن اظتنذرا

.  ـ1985  - ىػ1405 الطبعة األكذل , دار طيبة, السعودية,الرياض,  أبو زتاد صغَت بن ػتمد حنيف,أزتد
دار السالـ للطباعة كالنشر : القاىرة , موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم(  ـ2006-  ىػ 1427 ), خدُية,النرباكم

. بدكف طبعة, كالتوزيع كالًترتة
 ث  ؛حقوق الطفل ورعايته في اإلسالم وفي دولة السويد؛ ( ـ2008-  ىػ 1429)فاطمة بنت فرج بن فرحاف , العتييب

اظتملكة العربية , جامعة أـ القرل, كلية الًتبية, مكمل لنيل درجة اظتاجستَت يف قسم الًتبية اإلسالمية كاظتقارنة
. السعودية

 ىػ 1421 الطبعة األكذل, أكادديية نايف العرية للعلـو األمنية : الرياض, حقوق اإلنسان في اإلسالم ,عبد اللطيف ,الغامدم
 . ـ2000- 

 2005الطبعة الرابعة , ةشركة هنض: مصر , حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة, الشيخ ػتمد ,الغزارل
. ـ
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, الموافقات في أصول الشريعة ,( ىػ790 :اظتتوىف ) أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي اظتالكي ,الشاطيب
 . ـ2001-  ىػ 1422, دار الكتب العلمية : لبناف, بَتكت

 :الثانية؛ الناشر  الطبعة:   23 – 1 ؛ األجزاءالكويتية الفقهية الموسوعةالكويت؛  ,اإلسالمية كالشئوف األكقاؼ كزارة
 – 39 الصفوة؛ كاألجزاء دار مطابع, مصر: الناشر  األكذل؛ الطبعة:  38 – 24 دار السالسل؛ كاألجزاء, الكويت
. ىػ 1427 -  ىػ1404الوزارة؛ تاريخ النشر  طبع :الثانية؛ الناشر  الطبعة:  45

الطبعة األكذل , دار ابن اصتوزم, الشرح الممتع على زاد المستقنع, ( ىػ1421:  اظتتوىف)ػتمد بن صاحل بن ػتمد , العثيمُت
 . ىػ1428

الناشر , مسؤولية األب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ؛( ـ1996-  ىػ 1417 ) عدناف حسن صاؿ,باحارث
 .الطبعة اطتامسة, دار اجملتمع للنشر كالتوزيع, اظتملكة العربية السعودية,  جدة:

, بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,( ىػ595 : اظتتوىف) أبو الوليد ػتمد بن أزتد بن ػتمد بن أزتد القرطيب , اضتفيدبن رشدا
 . ـ2004-  ىػ 1425: تاريخ النشر, بدكف طبعة, دار اضتديث: القاىرة 

دار  : بَتكت, منح الجليل شرح مختصر خليل ,( ىػ1299: اظتتوىف )اظتالكي   أبو عبد اهلل ػتمد بن أزتد بن ػتمد,عليش
  . ـ1989-  ىػ 1409, بدكف طبعة, الفكر

كشاف القناع عن متن , ( ىػ1051 : اظتتوىف) منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس اضتنبلى ,البهوتى
.  بدكف طبعة كتاريخ, دار الكتب العلمية ,اإلقناع

التاج واإلكليل ؛ ( ىػ897: اظتتوىف )اظتالكي   أبو عبد اهلل ػتمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي,اظتواؽ
 . ـ1994- ىػ 1416 الطبعة األكذل ؛دار الكتب العلمية: الناشر , لمختصر خليل

نهاية المطلب في دراية , ( ىػ478 : ت)  ركن الدين, عبد اظتلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ػتمد اصتويٍت, أبو اظتعارل,اضترمُت
.  ـ2007-ىػ 1428الطبعة األكذل, , دار اظتنهاج, عبد العظيم/ د.  أ,ػتمود الٌديب: التحقيق , المذهب

 27: ص , حتفة اظتودكد بأحكاـ اظتولود, (ىػ751: اظتتوىف ) ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اصتوزية ,ابن قيم
.  ـ1971 –  ـ1391األكذل   الطبعة,مكتبة دار البياف:  دمشق , عبد القادر,األرناؤكط:  ؽمحقتاؿ, 208 –
, دار الكتب العلمية, المهذب في فقة اإلمام الشافعي, ( ىػ476: اظتتوىف )أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف , الشَتازم

 .بدكف الطبعة كالسنة
مواهب ؛ (ىػ 954:  اظتتوىف)اظتالكي  مشس الدين أبو عبد اهلل ػتمد بن ػتمد بن عبد الرزتن الطرابلسي اظتغريب, اضتطاب الرعيٍت

 .ـ 1992- ىػ  1412 الطبعة الثالثة ؛دار الفكر, بَتكت: الناشر  ؛الجليل في شرح مختصر خليل
؛  ث لنيل درجة اظتاجستَت يف الفقو حقوق الطفل في اإلسالم واالتفاقيات الدولية؛ ( ـ2003)شتر خليل ػتمود , عبد اهلل

 .فلسطُت, كالتشريع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس
جامعة , رسالة ماجستَت قسم الفقو كالتشريع, حقوق اليتيم في الفقه اإلسالمي, ( ـ2007)تسبيم ػتمد رتاؿ حسن, استييت

. فلسطُت, نابلس, النجاح الوطنية
 الطبعة ؛مؤسسة الرسالة,  بَتكت:؛ الناشر المفصل في أحكام المرأة ؛( ـ1993–  ىػ 1413 ) الدكتور عبد الكرًن,زيداف

 .األكذل
 . ـ1998 الطبعة األكذل ؛دار اظتعرفة, ت بَتك:؛ الناشر تربية األوالد في ضوء القرآن والسنة؛ خالد عبد الرزتن ,العك
 1992-  ىػ 1412 الطبعة اضتادية كالعشركف ؛دار السالـ,  مصر:؛ الناشر تربية األوالد في اإلسالم ؛ناصح  عبد اهلل,علواف

 .ـ
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, خليل ػتمد, ىراس: التحقيق , كتاب األموال, ( ىػ224: اظتتوىف )أبو عبيد القاسم بن سالـٌ بن عبد اهلل البغدادم , اعتركم
 .بدكف طبعة كتاريخ, دار الفكر: بَتكت 

 , علم أصول الفقهسيرتي؛ ( ـ1997-  ىػ 1418 )عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اصتديع ,العنزم
 . الطبعة األكذل؛مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر كالتوزيعلبناف؛ , بَتكت :الناشر 

طرح , ( ىػ806: اظتتوىف )أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اضتسُت بن عبد الرزتن بن أيب بكر بن إبراىيم , العراقي
 .بدكف طبعة كتاريخ, دار الفكر العريب, لبناف, التثريب في شرح التقريب

اعتمدت كعرضت للتوقيع , اظتادة األكذل, (Convention on the Right of the Child) اتفاقية حقوؽ الطفل
,  ـ1989نوفمرب /اظتؤرخ يف تشرين الثاين (25 / 44)كالتصديق كاالنضماـ مبوجب قرار اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة 

(. 49)كفقا للمادة , ( ـ1990)سبتمرب / أيلوؿ  (2): تاريخ بدء النفاذ 
 

  :القوانين 
Undang-Undang  No : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Disahkan 

dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1979. 

Undang-Undang No : 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskiriminasi Terhadap Wanita, Disahkan dan Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Juli 1984. 

Undang-Undang No : 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Disahkan dan 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997. 

Undang-Undang No : 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Disahkan 

dan Diundangkan di Jakarta 1997. 

Undang-Undang No : 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Usia Minimum 

Untuk Diperbolehkan Bekerja, Disahkan dan Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Mei 1999. 

Undang-Undang No : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Disahkan 

dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. 

Undang-Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Disahkan 

dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002. 

 

 


