
STATUS ANAK TIRI YANG TIDAK BERADA  

DIBAWAH PEMELIHARAAN BAPAK TIRINYA 

 

I. Mukadimah 

 

Imam Syaukaniy dalam “Irsyadul Fuhul” (1/381) berkata :  
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“Mafhum Mukholafah adalah sesuatu yang didiamkan yang kebalikan 

dari sesuatu yang disebutkan dalam hukum, baik itsbat (penetapan) 

maupun Nafi (peniadaan), maka tetaplah hukum yang didiamkan 

tersebut berlawanan dengan hukum yang dijelaskan (pada Nash).  

Mafhum Mukholafah juga disebut dalil Khithob karena hal ini adalah 

dalil dari sisi Khithob (yang diajak bicara). 

Jadi Mafhum Mukholah adalah salah satu cara memahami Nash 

Syar’I atau perundangan dari sisi sesuatu yang tidak disebutkan oleh 

Nash, sehingga kebalikan dari sesuatu yang tidak disebutkan tadi, 

menjadi hukum bagi seorang hamba dengan beberapa persyaratan 

tertentu. 

Untuk memahami masalah ini kita sebutkan beberapa contoh, 

sebagai berikut : 

1. Firman Allah � : 
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“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 

makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir”. (QS. Al An’Aam (6) : 145) 

Perhatikan firman-Nya darah yang mengalir, maka dari sini dapat 

dipahami bahwa darah yang tidak mengalir dihalalkan seperti hati 

dan limpa. 

2. Sabda Nabi � : 
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“Jika air telah mencapai 2 qullah, maka �dak mengandung najis”. (HR. 4 ahli hadits 

dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa jika air belum mencapai 2 

qullah maka ada kemungkinan najis yang jatuh kedalamnya 

menyebabkan air menjadi najis. 



 

 

 

II. Pendapat Para Ulama Tentang Status Anak Tiri Tersebut 

 

Para ulama berbeda pendapat terhadap anak tiri yang tidak 

berada dibawah pengasuhan bapak tirinya. Allah � berfirman ketika 

menyebutkan wanita yang haram dinikahinya, diantaranya yaitu : 
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“anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu mengawininya”. (QS. An Nisaa (4) : 23) 

Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang 

sudah memiliki anak perempuan dewasa dan kebetulan tinggal 

terpisah dengan ibunya, sehingga ketika wanita tadi dinikahi oleh laki-

laki tersebut, apakah anak perempuan wanita tadi (anak tiri bagi si 

laki-laki) menjadi Mahrom untuknya? Jawab, para ulama terbagi 

menjadi 2 pendapat yaitu : 

1. Anak perempuan tersebut tidak menjadi Mahrom bagi bapak 

tirinya. Ini adalah pendapatnya Sahabat mulia Amirul Mukminin Ali 

bin Abi Thalib � kemudian diadopsi oleh Madzhab Dhahiri dan 

dibela oleh Al Hafidz Ibnu Hajar. Dalil mereka adalah menggunakan 

Mafhum Mukholafah dari ayat 23 surat Nisaa, dimana Allah � 

menyebutkan “ CB* E!9�?��=U=� ” (dalam pemeliharaanmu), sehingga 

pemahaman kebalikannya jika anak tiri tadi tidak ikut tinggal 

bersama bapak tirinya, berarti ia tidak dalam pemeliharaanya 

sehingga anak tiri dikecualikan dan dapat dinikahi, setelah Ibunya 

meninggal. Imam Abdur Razaq dalam “Mushonaf” (no. 10834) dan 

Imam Ibnul Mundzir meriwayatkan serta dishahihkan oleh Al Hafidz 

dalam “Al Fath” dari jalan : Ibrohim bin ‘Ubaid dari Malik bin Aus ia 

berkata : 
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“saya memiliki seorang istri yang telah melahirkan anak untukku, kemudian ia 

meninggal dunia. Pada suatu hari aku bertemu dengan Ali bin Abi Thalib �, maka ia 

berkata kepadaku : ‘ada apa engkau?’ lalu aku pun mengabarinya tentang 

kesedihanku. Lalu ia � bertanya : ‘apakah istrimu tadi memiliki anak, yakni bukan 

dari darah dagingmu?, aku menjawab, ‘ada’. Ia �  berkata lagi : ‘apakah anaknya 

tersebut dalam pemeliharaanmu? Aku menjawab, tidak ia berada di Thoif. Maka Ali 

� pun berkata kepadaku : ‘Nikahilah ia. Aku segera menimpali, bagaimana dengan 

firman Allah {anak-anak istrimu}. Kata Ali �, (anak tirimu) tadi tidak berada dibawah 

pemeliharaanmu” 

2. Anak perempuan tersebut adalah tetap mahromnya, sedangkan 

Mafhum dalam ayat diatas adalah  tidak dianggap karena itu adalah 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dimana biasanya 

seorang anak tiri akan ikut bersama bapak tirinya dibawah 

pemeliharaanya. Ini adalah pendapatnya Jumhur ulama. Dalil 

mereka sebagaimana yang disebutkan. Kebiasaan yang berlaku 

pada masyarakat tidak dianggap mafhum, contohnya firman Allah 

� sebagai berikut : 
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“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan”. (QS. Al 

‘Anaam (6) : 151) 

Tentu tidak ada yang memahami ayat tersebut bahwa mafhumnya 

boleh membunuh anak jika bukan karena faktor kemiskinan, tapi 

karena faktor lain. Sehingga penyebutan takut kemiskinan disini 

adalah kebiasan bangsa arab dahulu yang membunuh anaknya 

karena takut kemiskinan. 

 

III. Pendapat yang Rajih 

 

Pendapat yang rajih adalah pendapatnya Jumhur (mayoritas) 

ulama, yakni anak tiri tersbut tetap mahrom bagi bapak tirinya, 

karena pembatasan “dalam pemeliharaanmu” yang disebutkan dalam 

ayat diatas adalah adat kebiasan yang berlaku, sehingga tidak bisa 

diamalkan mafhumnya. Dalil yang menguatkan hal ini juga adalah 



seperti yang disampaikan oleh Imam Al Utsaimin dalam “Liqoo bab 

Maftuh” : 
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”Sesungguhnya pengharaman anak tiri tidak dipersyaratkan “dalam 

pemeliharaan”  hal ini dijelaskan dalam firman Allah � : { anak-anak isterimu 

yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri}. Disini Allah � 

menyebutkan 2 sifat yaitu : (yang pertama) {dalam pemeliharaanmu} dan yang 

kedua {dari isteri yang telah kamu campuri}. Kemudian Allah � berfirman : { 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu mengawininya}. Disini Allah � mendiamkan sifat yang 

pertama, maka hal ini menunjukkan bahwa sifat yang pertama tidak dianggap, 

ini disebut dengan sifat yang gholib (pada keumumannya) yakni kebiasaannya 

anak tiri bersama ibunya dalam pemeliharaannya. Demikian yang dipegangi oleh 

Jumhur (mayoritas) ulama dan ini adalah pendapat yang rajih bahwa tidak 

dipersyaratkan (kemahroman) anak tiri harus yang berada didalam 

pemeliharaan, bahkan jika ia baru saja datang setelah ibunya 

diceraikan ia tetap anak tiri (yang diharamkan), jika ibunya telah 

dicampuri. 


