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Course of Islamic paleography by Jan Just Witkam 
 
Tasks for the student: 
 
1. Read the bibliographical description of the manuscript. 
 
2. Carefully compare the images of the manuscript with the proposed transliteration. Get accustomed 
with peculiarities of this hand. 
 
3. Transcribe in the same way a considerable portion of that part of the manuscript which has not been 
transliterated. Start where the given transliteration ends. See how far you come. 
 
4. Note remarkable or unusual ligatures and make a list of these. 
 
5. Make an inventory of all signs and peculiarities which are different from modern practice. 
 
 
 
 
MS Leiden Or. 23.270 a-b 
Arabic, paper, 2 vols., 290 + 348 ff., naskh script, one copyist, dated in the third tenth of Rabīʿ I 924 (1518), copied 
in Ṣanʿāʾ (colophon in Or. 23.270a, f. 348a), full-leather Islamic bindings, with similar blind tooled ornamentation, 
vol. 2 (= Or. 23.270a) with flap, vol. 4 (= Or. 23.370b) without flap, full-leather doublure. 
Vols. 2 and 4 only of Ǧāmiʿ al-Uṣūl li-Aḥādīth al-Rasūl by Maǧd al-Dīn Ibn al-Athīr (d. 606/1210), GAL S I, 608. 
Volume 2 contains the part khāʾ- ṣād, whereas volume 4 contains the part qāf – yāʾ, followed by the Kitāb al-
Lawāḥiq, and the beginning of the 3rd Rukn, with on ff. 262a-289b an alphabetically arranged register on the 
Ḥadīth, with references to the divisions and subdivisions in the text. 
Provenance: The manuscript was purchased in Yemen in March 1994. 
 

Or. 23.270 b, ff. 1b-2a. 
|  بسم اهللا الرحمن الرحيم، رب يسر واعن بالهم   

القسامه، آتاب | آتاب القناعه، آتاب القضا، آتاب القتل، آتاب القصاص، آتاب |  تسعه آتب آتاب القدر حرف القاف ويشتمل على

وفيه عشره فصول، الفصل االول فى اإليمان | يتعلق بها اوال واخرا، الكتاب األول فى القدر | القراض، آتاب القصص، آتاب القيمه وما 

بالقدر خيره وشره وحتى يعلم ان ما اصابه لم يكن لخطيئه |  عليه وسلم ال يومن عبد حتى يومن  قال قال رسول اهللا صلى اهللاجابر| بالقدر

| بن آعب فقلت له قد وقع فى نفسى شى من القدر فحدثنى لعل اهللا |  قال اتيت ابّي ابن الديلمّىاخطاه لم يكن ليصيبه اخرجه الترمذي | وانما 

ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم آانت رحمته خيرا لهم | ى عذب اهل سما واته واهل ان يذهبه من قلبى، فقال لو ان اهللا تعل

بالقدر وتعلم انما اصابك لم يكن لخطيئك، وانما اخطاك لم | ولو انفقت مثل احد ذهبا فى سبيل اهللا ما قبله اهللا منك حتى تومن | من اعمالهم 

فقال مثل ذلك، قال ثم اتيت حذيفه بن اليمان فقال مثل | لنار، قال ثم اتيت عبداهللا بن مسعود ولو مّت على غير هذا لدخلت ا| يكن ليصيبك 

قال البنه عند الموت يا عبادة بن الصامت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبى صلى اهللا عليه وسلم، بمثل ذلك، اخرجه ابو داود، | ذلك، ثم اتيت 

علم ان ما اصابك لم يكن ليخطيئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك فانى سمعت رسول اهللا صلى طعم حقيقه االيمان حتى ت| بنى انك لن تجد 

قال اآتب مقادير آل شى حتى تقوم الساعة، يا | يقول ان اول ما خلق اهللا القلم قال فقال له اآتب فقال يا رب وماذا اآتب | اهللا عليه وسلم 

اخرجه ابو داود، وفى روايه الترمذي قال عبد | من مات على غير هذا فليس منى رسول اهللا صلى عليه وسلم يقول | بنى انى سمعت 

قوما يقولون ال قدر فقال يا بنى اتقرا القران قلت نعم | قدمت مكه فلقيت عطا بن ابى رباح فقلت له يا با محمد ان بالبصره | الواحد بن سليم 

وانه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم، ثم قال اتدري | علناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قال فقرات حم والكتاب المبين انا ج| قال فاقرا الزخرف 

||ما اّم الكتاب قلت ال قال   

اهل النار وفيه تبت يدا ابى لهب وتب، قال عطا ولقد لقيت الولد بن | فانه آتاب آتبه اهللا قبل ان يخلق السموات واالرض فيه ان فرعون من 

وصّيه ابيك لك عند الموت فقال لى دعانى فقال لى يا بنى اتق | احب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسالته ما آانت بن الصامت ص| عباده 
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مّت على غير هذا دخلت النار انى سمعت رسول اهللا | انك لن تتقى اهللا حتى تومن باهللا وتومن بالقدر آله خيره وشره، وان | اهللا واعلم 

فكتب ما آان وما هو آائن الى االبد، | ل ان اول ما خلق اهللا القلم فقال له اآتب قال ما اآتب قال اآتب القدر يقو| صلى اهللا عليه وسلم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفى يده آتابان فقال اتدرون ما | قال خرج علينا  ابن عمرو بن العاص فى العمل مع القدر | الفصل الثانى 

| هذا آتاب من رب العالمين فيه اسما اهل الجنه واسما ابائهم | ا رسول اهللا إال ان تخبرنا فقال للذى فى يده اليمنى الكتابان قلنا ال ي| هذان 

للذى فى شماله هذا آتاب من رب العالمين فيه اسما اهل النار واسما | وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم ابدا وقال 

فقال اصحابه فقم العمل يا رسول اهللا ان آان امر قد فرغ منه فقال | م ثم أجمل على اخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم ابدا ابائهم وقبائله| 

اّى عمك وان صاحب اهل النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل |سددوا وقاربوا فان صاحب الجنه يختم له يعمل اهل الجنه، وان عمل | 

من العباد فريق فى الجنه وفريق فى السعير اخرجه | رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيديه فنبذهما قال فرغ ربكم ثم قال | اّى عمل 

... قال قال رجل يا رسول هللا بن حصين | عمرانالترمذى،   
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