
 

Op iedere forum, op iedere discussiepagina zie je dit onderwerp weer tevoorschijn komen, met 

telkens dezelfde vragen en meestal ook met dezelfde antwoorden, alsof men (die vraagt) niet de 

moeite heeft genomen om even rond te kijken om te zien of zijn/haar vraag al eerder is gesteld 

door anderen en reeds is beantwoord. 

Nu wordt door een mede internetgebruiker dit gezegd: 

“Ik heb verschillende dingen gelezen over "Mutah". Een tijdelijke huwelijk tussen man en 

vrouw... Wat denken jullie hierover? Dit is toegestaan binnen de shia-gemeenschap. Vinden 

jullie dit normaal? Wat zouden jullie zelf doen moest er een man of vrouw naar u komen en voor 

een tijdelijke huwelijk, of dit nu voor een uur is of voor een paar maanden?” 

 

Op al deze vragen zal ik proberen een antwoord te geven, al hebben ze allemaal iets met elkaar 

gemeen, namelijk: wat onze mening erover is. 

Muta’ op zichzelf is niet vreemd van de islam, en dus kan niemand zeggen dat wij iets doen wat 

noch de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا noch de metgezellen hebben gedaan; een bewering die altijd 

wordt gebruikt tegen de sjiieten. Het is evident dat het tijdelijk huwelijk door de islam is erkend 

maar de discussie is echter of deze regeling ingetrokken is door de profeet صى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا of nog 

steeds van toepassing is.  

De soennieten menen dat de profeet صللى هللا هللالىهللوهللاله للو dit huwelijk heeft verboden en weer 

toegelaten en dan weer verboden en daarbij is het gebleven. Anderen zeggen dat het maar 

eenmalig was toegestaan en ook eenmalig was verboden en daarbij is gebleven. 

Alleen door deze tegenstrijdigheid zien we dat het onderwerp niet eenvoudig is, en daarom zijn 

de boven gestelde vragen ook niet makkelijk te beantwoorden, opdat zij dieper ingang op zaken 

vergen, maar alsnog zal ik eerst kort een antwoord op geven eer ik verder het onderwerp 

behandel. 

 

Wat wij ervan vinden is niet relevant als argument om erna te zeggen: als jullie het niet goed 

vinden dan zal het niet toegestaan zijn. Iets wat vroeger normaliter was zal nu (misschien) 

minder normaal zijn. Trouwen in het algemeen is sterk gesocialiseerd, en daarmee veel van zijn 

regels. Men keek niet vreemd als een meisje van negen jaar trouwde, of op twaalfjarig leeftijd 

een kind heeft, wat nu absurd zal zijn om te doen, laat staat erover praten.  

Men keek ook raar als een vrouw van 20 jaar nog ongehuwd thuis zat, want men nam dan aan dat 

er iets met haar is, terwijl we nu niet opkijken als een vrouw van 30 nog ongehuwd rondloopt, of 

op haar zelf woont. Daarmee wil ik duidelijk maken dat de maatschappij verandert en daarmee 

ook de mentaliteit van mensen jegens verscheidene zaken, en muta’ is daarop geen uitzondering. 

 

Nu is de vraag of wij de soenna wel volgen of maar een deel ervan. Wat het huwelijk betreft 

kennen we allen deze hadith: فزلجلن هللالخىقلوهللادينلوهللاترضلن هللامل هللاأتلكم هللاإذا  , met andere woorden: als iemand 

naar jullie komt voor huwelijk en zijn geloof en zijn manieren zijn acceptabel, trouw met hem. 

Of deze hadith: " هللاأبلهضهللالى هللاألسندهللالالهللا،هللاأسندهللالى هللاألبهضهللالالهللالربي،هللالى هللالجميألهللالالهللاألجمي،هللالى هللا عربيهللافضلهللاال

تلرا هللامل هللالهدمهللاآلدمهللاا نكسهللا،هللابك تقنىهللاإالاهللا  " waarin duidelijk wordt gemaakt geen verschil is in rassen, en het 

verschil tussen mensen is enkel in hun geloof en (imaan).  



Met deze twee overleveringen in het achterhoofd, laten we naar onze maatschappij kijken waarin 

we duidelijk zien dat vaders of moeders of familie een jonge man niet accepteren omdat hij van 

een andere etniciteit is, of geen baan heeft, of niet hoog genoeg is opgeleid, of allerlei andere 

eisen die men aan een toekomstige man stellen, waarbij men niet naar zijn geloof en manieren 

kijkt en dus hierbij de sunna dwarsboomt.  

De vraag is dan: is dit toegestaan? Het antwoord daarop is duidelijk ‘nee’, maar het wordt wel 

gedaan want zo zit de maatschappij nu eenmaal in elkaar, en het geloof wordt vaak door het 

cultuur beïnvloedt. 

 

De muta’ is daarop wederom geen uitzondering; al accepteren velen het concept van muta’ wel; 

ze zullen niet snel geneigd zijn het concept te verwerkelijken. En het kan ook andersom: men 

accepteert het concept niet, al weet men dat het concept door Allah   سبحكنوهللالتعك en de profeet صى هللا

  .is toegestaan  هللالىهوهللاله وهللا

Een makkelijk voorbeeld die ik altijd noem is het eten van bepaalde fruit of groente of vlees. We 

hebben allen onze voorkeuren en sommigen hebben allergieën tegen bepaald voedsel. Als we als 

voorbeeld ‘tomaat’ nemen en zeggen: het is toegestaan en dus moet iedereen het eten. Met deze 

stelling zullen er vast talloze mensen moeite hebben, want ze zullen zeggen: ik lust geen tomaat, 

al weet ik dat het toegestaan is.  

Met andere woorden: iets dat toegestaan is, is niet gelijk aan het verplichten ervan. Muta’ is 

toegestaan, maar niemand dwingt men om het te doen. Men is vrij om het te doen of te laten.  

En daarom, als antwoord op de vraag wat wij ervan vinden, zeg ik: het is een persoonlijke 

kwestie. Het een vindt het wel acceptabel en is bereid het te doen, het ander zal er meer moeite 

mee hebben. Maar alle twee zullen zeggen dat het niet verboden is, en daar gaat het om. 

 

Muta’ in details: 
Een belangrijke vraag om te stellen is : is muta’s door Allah سبحكنوهللالتعك  هللا of de profeet صى هللا هللالىهوهللا

  ?verboden na het toestaan ervan له و

Geen moslim zal zeggen dat muta’ niet van islam is, tenzij hij/zij geen verstand van deze zaak 

heeft, en daarom is meteen de vraag gesteld of er verbod is opgekomen na het toestaan ervan. 

 

Soennieten beweren dat de profeet صى هللا هللالىهلوهللاله لو muta’ wel degelijk verboden heeft, en de sjiie-

ten zeggen het tegenovergestelde.  

Een probleem verschijnt voor de soennieten als men kijkt naar de overleveringen over het verbod 

erop, want deze overleveringen geven telkens andere tijdperk aan. Ene overlevering zegt dat het 

verbod kwam tijdens het openen van Mekka ( فلت هللامةل) en andere overlevering zegt dat het verbod 

kwam tijdens Khaybar, en weer andere overlevering zegt dat het verboden is tijdens het Afscheid 

Pelgrim (حج هللاا نداع) van de profeet صى هللا هللالىهوهللاله و.  

En door deze tegenstrijdigheid in de overleveringen is het moeilijk om een conclusie te trekken 

over het tijdstip van het verbieden ervan. En daarom hebben sommige geleerden hiervoor een 

oplossing gevonden door te zeggen dat het meerdere malen is toegestaan en daarmee ook 

meerdere malen is verboden. Dus eerst toegestaan en dan weer verboden, dan weer toegestaan en 

weer verboden, en voor een laatste keer toegestaan en verboden.  

 

Drie maal iets toestaan en dan verbieden zien we niet in de islam terug, behalve bij muta’ 

(volgens de soennieten) en daarom is het moeilijk om aan te nemen dat het daadwerkelijk 

verboden is.  



Er zijn ook andere bewijzen waarmee de sjiieten aantonen dat de muta’ niet door de profeet صلى هللا

هللالىهلوهللاله لو   verboden is, maar door een mens na de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو. En als men deze 

persoon in plaats van de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا wilt volgen, is het ook prima (voor mij), maar 

zeg niet dat het de sunna van de profeet صى هللا هللالىهوهللاله وهللاهللا  is, maar van die ene persoon.  

 

Een duidelijk overlevering, in Musnad Ahmad (volume 22, pag. 365), vertelt ons het volgende: 

 
Vertaling: Via Jaber, zei: twee muta’s waren in de tijd van de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو, toen Omar 

deze twee verboden heeft 
1
. 

Hier is duidelijk te zien dat de twee muta’s niet door de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو verboden werden 

maar door Omar. De twee muta’s zijn: Pelgrim muta’ en vrouwen muta’ (tijdelijk huwelijk). 

Als Omar iets kan verbieden wat de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللاهللا niet heeft verboden, wie volgen de 

soennietan dan? Omar of de profeet?  

 

Maar ook in Ithaaf Al-Khayara van Albusairi (volume 4, pagina 52 en 53) zien we nogmaals 

duidelijk dat Omar is diegene die de twee muta’s verboden heeft, en dat hij zelf aangeeft dat ze 

in de tijd van de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو toegestaan waren. Dus wie is Omar om iets te verbieden 

wat Allah   هللاسلبحكنوهللالتعلك  en de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو niet verboden hebben? Als Omar het recht 

daarvoor heeft, dan heeft Ali لىهلوهللاا الل م het recht daarvoor ook en van Ali is het bekend dat hij 

niet erkent dat muta’ verboden is. Als jullie Omar volgen, dan volgen wij Ali en dus de profeet. 

Al-Busairi vertelt ook dat de overlevering samengevat door Muslim (Sahih Muslim) is geleverd. 

 

                                                           
1
 De vertaling is door mij persoonlijk gegeven, en kan daarom fouten bevatten, graag voor precieze vertaling 

gebruik te maken van geschiktere bronnen of vertalers, gezien het niet mijn expertise is om te vertalen.  



 
 

 
Taqi Al-Deen Al-Abd vertelt (Ihkam Al-Ahkam, pag. 462) dat ook geen Koranvers of een sunna 

muta’ verbiedt, maar dat iemand (Omar) met zijn MENING het verboden heeft. Wat stelt een 

mening van Omar voor tegen de woorden van Allah en van de profeet? Helemaal niets! 



Sahih Muslim levert het volgende: 

 
Evident is te zien dat men aan muta’ deed tijdens het leven van de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا en 

tijdens het regeren van Abu Bakr, totdat Omar met zijn mening kwam om het te verbieden. 

 

Men zal zeggen: het was al verboden en Omar herhaalde enkel wat de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا 

heeft gezegd omdat hij zag dat de mensen het ‘misschien’ vergeten waren! 

Dit is een redenering die tegen (bijna) alles ingaat. Het gaat tegen de vertrouwde overleveringen 

waarin Omar stellig zegt: IK verbied de twee muta’s. Waarin hij duidelijk aangeeft dat het 

verbod niet door de profeet of Allah was, maar door hem persoonlijk. Als muta’ inderdaad door 

de profeet صلى هللا هللالىهلوهللالأ لوهللا was verboden, dan was het niet nodig voor Omar om te zeggen: twee 

muta’s waren in de tijd van de profeet toegestaan en IK verbied ze.  

 

Ook zien we dat veel metgezellen na de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا aan de muta’ deden, en het zijn 

niet de metgezellen die in afgelegen gebieden woonden zodat men kan zeggen: “misschien 

hebben ze niet door gekregen dat het verboden werd”! Neen, het waren metgezellen van de 

eerste rang, zoals Ali Ibn Abi Talib, Ibn Abaas, Ibn Mas’ud, Jabir Ibn Abd Allah Al-Ansari, en 

velen anderen. Hebben al deze metgezellen niet doorgekregen dat de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو de 

muta’ heeft verboden? Zo ja, waar waren ze dan al die tijd? Ze waren in Mekka en Medina, dus 

het is zeer onwaarschijnlijk dat ze een verbod gemist hebben. 



  

Ibn Hazm in Al-Muhallah, (volume 9, pagina 519 en 520) : 

  
Hij somt op de namen van metgezellen en die na hen kwamen die zeggen dat het niet verboden 

is, onder hen de geleerden van Mekka. De geleerden van Mekka zijn niet sjiieten of wel? 

Als metgezellen en hoge geleerden zeggen dat muta’ niet verboden is, terwijl anderen zeggen 

van wel, bestaan er twee mogelijkheden: 1) de metgezellen en de geleerden die het verbod niet 

erkennen hebben grote fout gemaakt en hebben iets gedaan wat verboden is, 2) deze metgezellen 

en geleerden hebben gelijk en muta’ is niet verboden. 

De eerste mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk omdat het niet mogelijk is voor grote metgezellen 

iets toe te staan wat duidelijk door de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو is verboden, en dus moet men 

aannemen dat de tweede mogelijkheid van toepassing is. 

 

Tot dusver is duidelijk geworden wie het verbod om muta’ uitgesproken heeft. En ook is 

duidelijk geworden dat veel metgezellen en geleerden het verbod niet erkennen. Ook is 

aangetoond dat noch een vers, noch een overlevering van de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لو een verbod 

uitsprak op muta’. 

Als men vervolgens de sjiieten beschuldigt van het overtreden van de sunna en iets toestaan wat 

de profeet صى هللا هللالىهلوهللاله لو heeft verboden, moet dat ook voor de genoemde metgezellen gelden en 

voor de geleerden van Mekka destijds.  

En zo ziet men dat de sjiieten niets zelf bedenken maar berusten hun bevindingen op bewijzen en 

daden van metgezellen en daarvóór de profeet صى هللا هللالىهوهللاله و.  

 

Een ander aspect in het behandelen van muta’ is het huwelijk zelf. Omdat men geen voldoende 

kennis heeft van muta’ en de regels ervan, gaat men ervanuit dat het prostitutie is of iets 

dergelijks, en niets daarvan is waar. 

Het tijdelijk huwelijk tussen een volwassene man en een volwassene vrouw heeft, net als een 

permanent huwelijk, een set regels die gevolgd dienen te worden (te vinden in de daarvoor 

bestemde boeken). Zo moet een maagd de toestemming van haar ouders/verzorgers hebben eer 

ze het huwelijk kan aangaan. En zo is de man een erkende vader van een mogelijk kind.  



Een van kernverschillen is dat het tijdelijk huwelijk een tijdslimiet heeft, waarna het huwelijk 

niet meer geldig is en automatisch wordt ontbonden.  

 

Nu kan men zeggen: mag je eigenlijk trouwen met de gedachte om over een dag/week/maand 

/jaar te scheiden? 

Het antwoord daarop is “Ja”. En dit antwoord komt niet van de sjiieten, maar van de soennieten 

zelf: 

 
Muhammed bin Salih Al-Uthaimeen (een Saoedische geleerde) schrijft een boek over het 

huwelijk met de intentie te scheiden (Al-Zawaaj binijjet Al-Talaaq) 

Hij vertelt op pagina 43 wat dat betekent:  

هللاا مرأةهللالفيهللانهتوهللاط قتهكهللابعدهللاانتهكءهللادراستوهللاألهللاإقكمتوهللاألهللاجكجتوزلجهللاا رجلهللاهنهللاه هللايت

 

Vrij vertaald: “Een huwelijk waarbij de man de vrouw trouwt met zijn intentie om van haar te 

scheiden na het verloop van zijn studie, of zijn verblijf, of zijn ‘nood’(zaak).” 

Verder vertelt hij dat er twee stromingen bestaan wat betreft dit soort huwelijk: “Het eerste: de 

meerderheid zegt dat het toegestaan is.” 

Dus de meerderheid van de geleerden staan toe voor een man om een vrouw te trouwen om 

vervolgens van haar te scheiden na een bepaalde tijd. Hoe is dat anders dan muta’? 

Het verschil met muta’ is dat de man niet uitspreekt voor hoelang hij wilt trouwen, dus: hij houdt 

het geheim. Is het niet verstandiger voor de vrouw om ook te weten dat ze na een week of een 

maand ‘gedumpt’ wordt? Nee, zeggen de soennieten, dat hoeft niet.  

 



Zo zie je dat ook de soennieten een versie van muta’ hebben, maar die hebben ze anders 

benoemd om niet op sjiieten te lijken. 

 

Hij vertelt verder op pagina 43 dat Al-Hanafiya (een soennitische stroming) dat ook toestaan. 

 
Op pagina 44 zien we een andere versie van dit huwelijk met scheidingsintentie (volgens Al-

Malikiya): 

لم هللاتزلجهللاامرأةهللاالهللايريدهللاإمالكمهك،هللاإالهللاأنوهللايريدهللاأ هللايالتمتعهللابهكهللامدةهللاث هللايفكرقهك،هللافقدهللارلىهللامحمدهللال هللامك كهللاأ هللاذ كهللاجكئز،هللال له هللامل هللا

هللاا جمهلهللالالهللام هللاأخ قهللاا نكس.

 

Vrij vertaald: “Wie een vrouw trouwt die haar niet permanent wilt houden, maar plezier aan haar 

wilt beleven voor een tijdperk en daarna haar verlaat, zo heeft Mohammed van Malik geleverd 

dat het mag, al is het niet mooi en niet is van de (goede) manieren.” 

 

Wat mij opvalt is het gebruik van het woord ياللتمتع waar ook het woord متعل هللا van stamt. Dus met 

andere woorden: je mag trouwen met een vrouw voor een bepaalde tijd voor muta’ (plezier), 

maar je mag het geen muta’ noemen, want dat is verboden?? 

Welke logica volgen deze “geleerden”? 

En natuurlijk is het niet mooi, en niet van de goede manieren, want de vrouw weet daar niets 

van. Het zou veel beter zijn als alle twee partijen weten dat het voor een bepaalde tijd is, en zo 

houd je de vrouw niet voor de gek. 

 

 



Op pagina 45 vertelt hij nog iets moois: 

ا ةبهر"هللاقكلهللامكهللانصو:هللالحقهق هللانةكحهللاا متع هللاا ذيهللايفالخهللاأبداً:هللاإ هللايقعهللاا عقدهللامعهللاذمرهللااألجلهللا ىملرأةهللاألهللال ههلك،هللالأملكهللاإذاهللا ل هللاهللالفيهللا"ا شرح

ة،هللاف نلوهللاالهللايضلر،هللالهليهللا يقعهللاذ كهللافيهللاا عقد،هللال  هللايعىمهكهللاا زلجهللابذ ك،هللالإنمكهللاقصد هللافيهللانفالو،هللالفهمتهللاا مرةهللاألهللال ههكهللاا مفكرقل هللابعلدهللاملدا

هللافكئدةهللاتقعهللا ىمغتر .

 

Vrij vertaald: “In Al-Sharh Al-Kabeer staat: en het muta’-huwelijk dat altijd ontbonden wordt 

(dus ongeldig is) is wanneer in het contract vermeld staat tot wanneer het huwelijk geldig is. 

Maar als dat niet vermeld (uitgesproken) wordt, en de man de vrouw dat ook niet vertelt en dat 

voor zichzelf houdt, maar de vrouw of haar ouder/verzorger begreep dat na een tijd afscheid 

genomen zal worden, is dat toegestaan.” 

 

Met andere woorden: je kan niet zeggen dat het huwelijk tijdelijk is, want dan is het ongeldig, 

maar als het duidelijk is voor de twee partijen dat het huwelijk na een tijdje ontbonden wordt, dat 

mag het wel, mits dat niet uitgesproken noch geschreven wordt. Dus hinten mag wel??!! 

Wat is dan het verschil tussen dit en het muta’ huwelijk bij de sjiieten?  

Het verschil is dat geen tijdslimiet aan het huwelijk gezegd of geschreven mag worden. Maar als 

de vrouw of haar ouder/verzorger dat doorheeft dan mag het wel.  

Eerlijk gezegd zie ik het verschil niet tussen deze twee, al prefereer ik een huwelijk waarbij 

duidelijk wordt gemaakt voor welke doeleinden het wordt gehouden.  

Dit huwelijk (met scheidingsintentie) wordt vermeld door Ibn Baaz (een grote geleerde in Saoedi 

Arabië) in zijn boek: Masa’el Al-Imaam Ibn Baaz, (volume
2
 1, pagina 185): 

 
 

Ook Ibn Baaz geeft toe dat de meerderheid van de geleerden dit soort huwelijk toestaan. En als 

hij erna wordt gevraagd of het niet als bedriegen van de vrouw wordt gezien, antwoord hij: 

“Nee”. 

                                                           
2
 Er is maar één volume geprint. Het is eerder een bundel dan een volume.   



Conclusie: 

 

Onze mening –als sjiieten- is dat muta’ niet verboden is (zoals bewezen), maar is ook niet 

verplicht. Het is aan ieder individu om het te doe of te laten.  

 

Muta’ zoals de sjiieten kennen is niet verboden noch door de profeet صلى هللا هللالىهلوهللاله لوهللا noch door 

Allah   سلبحكنوهللالتعلك en werd uitgevoerd door de metgezellen tijdens het regeren van Abu Bakr en 

een deel van het regeren van Omar, totdat Omar besloten heeft de twee muta´s te verbieden. Na 

het verbod van Omar bleven tientallen metgezellen vasthouden aan het toestaan ervan, waarna 

ook veel geleerde deze mening gedeeld hebben (al is het geen mening maar een feit).  

 

Ook is duidelijk geworden dat een variant van muta’ bij de soennieten bestaat onder de bena-

ming van ‘huwelijk met scheidingsintentie’, waarbij het toegestaan is voor een man om met een 

vrouw te trouwen met de intentie van haar na een bepaalde tijd te scheiden. 

En dit huwelijk is ook geldig wanneer de vrouw of haar ouder/verzorger door heeft dat het 

huwelijk voor een tijd is, maar het mag niet geschreven of uitgesproken worden dat het tijdelijk 

is.  

Dat laatste variant lijkt veel op muta’ maar wordt anders benoemd. Het heeft ook verder dezelfde 

doeleinden als muta’ bij de sjiieten.  

 

N.B.: 

Een muta’ huwelijk bij de sjiieten betekent niet altijd geslachtsgemeenschap tussen de man en de 

vrouw. Vaak wordt dit soort huwelijk gesloten om het leven voor twee niet gehuwde mensen die 

met elkaar te leven, waarbij ze geen geslachtsgemeenschap met elkaar willen hebben te 

vergemakkelijken . 

Dit kan van toepassing zijn op veel zaken, zoals: een student die een flat moet delen met een 

vrouwelijke studente, waarbij ze vaak alleen in een ruimte zullen zijn. Om het verbod hierop op 

te heffen kunnen ze een muta’ huwelijk aangaan waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het enkel 

als doel heeft met elkaar te leven, en geen andere doelen heeft. Dit vergemakkelijkt het leven van 

deze twee zonder iets verboden (haraam) te doen.  

Andere toepassingen kunnen zijn: het reizen, waarbij een vrouw niet alleen kan reizen, maar 

geen man/vader/zoon/broer heeft. Om het reizen mogelijk te maken kan ze een muta’ huwelijk 

aangaan met een man die met haar meereist zodat het voor haar mogelijk wordt gemaakt te 

reizen.  

Het zijn enkele voorbeelden waarbij het huwelijk wordt gesloten voor humanitaire redenen en 

niet voor geslachtsgemeenschap. 

 

  وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين


