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Tt'r irrlt'iding
Het gcbedenboek Dala'il al-Khayrat wa-Shaworiq ctl-Anwar /ï
Dhikr al-Salot 

'ala ol-Nahí al-Mukhtart dat werd geschrevcn

door de Marokkaanse mysticus en activist Abrl 
'Abdalláh

Muhammad b. Sulaymán al-Gaz[lr, die in of rond 870/1465 is

gestorven,2 is ecn van de meest succesvolle bocken in dc

soennitische islam, na de Koran natuurlijk. Het boek is bekend

in de gchele soennitische wcreld, van West-Afrika tot in Zuid-

Oost Azie, en het gchele gebied crlussen in. Er tnoeten tien-

duizenclen handschriftcn van de tekst bestaan ovcr de hele

wercld. Dc talrijke gcdrukte vcrsies die tot op de dag van

vandaag overal in dc islamitische wereld voorhanden zijn en de

vele verwijzingen naar al-óaz[lT en zijn boek op het internet

bewijzen dat de Data'il al-Khayrat nog niets van zijn aantrek-

kingskracht heeft verloren.' Veel handschriften en bijna alle

gedrukte edities van de Dala'il al-Khayrat zijn voorzien van

een of twee illustratics. Soms tonen dezc illustraties twee ele-

mcnten van de Moskee van de Profeet Muhammad in Medina,

soms ook tonen zij gezichtcn op de moskeeën in Mekka en

Medina. Hoe en waarom dezc illustratics in de Dalcf il al'

Khayrat zijn terechtgekomcn zal hieronder worden uitgelegd.

en daarbij zal ook worden getoond hoe de ene set illustraties de

andere heeft vcrvangen. Vanwege deze illustraties wordt het

boek soms aangeduid als een pclgrimsgids. Dit is onjuist, want

I De titcl betckent ongeveer: 'Aanduidingen voor dc weldadigheden

en cle stralingen van de lichten met betrekking tot het uitspreken van

de zegensprêuk over de uitverkoren Profeet'.
2  GAL Gl l ,252-253;S 1I ,359-360.
3 Reccnte wandelingen langs boekenstalletjes in Istanbul, Cairo en

Rabat laten zien dat tientallen gedrukte versies van het gebedenboek

courant in dc handel zijn.

dc tekst van hct boek mist iederc verwijzing naar en beschrij-
ving van hct bedevaart-ritueel, de Manclsik, dic nonnaal dc
pclgrimsgidscn vullen. De afbecldingen van Mckka en Mcdina
hecft het boek gcrneen rnct pelgrimsgidsen en dczc hebben in
sommige gcvallen de iconografische voorbccldcn van dc
illustraties in dc Dela'i! al-Khayrul geleverd. Hct ondetwcrp
van de Dala'il ul-Khavrut is echtcr de Muhamrrad-devotic.

De attÍettr

Dc auteur, Abu 
'Abdalláh Muhammad b. Sulayrnán al-Óazuh

(van de bcrberstam ÓazÍla) al-Simláli (van de clan Sirnlála),
was afkomstig uit al-Sus al-Aqsá, in hct zuidwesten van het
huidigc Marokko. l)eze landstreek is vanouds bckcnd als
berber-gebicd met ecn belangrijke literaire traditie. Zijn patro-
nymicum Sulaymán verwijst niet naar zijn vaders naam maar
naar de naam van zijn overgrootvader. Al-GazulT's gcncalogie
loopt tcrug Iot  dc iman'Ah b. Abr Tál ib,  de schoonzoon van dc
Profèet Muharnmad.' Van zijn levcn is overigens niet heel vcel
bekcnd, maar wat wel bekend is vertoont duidclrjk allerlci
hagiografische elemcnten, dic niet eenvoudig uit elkaar tc halen
zijn. Hij zou een aantal jarcn in Mekka cr-r Medina hcbben
doorgebracht, pcrioden van zeven jaar maar ook van veertigjaar
worden hiervoor in de bronnen genoemd. Na zijn tcrugkeer naar
het westen ging hij in F'es woncn cn studeerdc hij in de
Madrasat al-Saffànn, waar zijn kamer nu nog bezichtigd kan
wordcn. In de QarawiyyTn bibliothcek bestudeerdc hii de
werken van Ibn al-HàÉib'. cn ook in al-Mudewv'ano.' HeÍ

I  A l -FásT,  Mwnt i 'a l -Asntd ' ,pp.  l6-17. Ik  volg in  rn i in  verhaal  dezc
vrij latc bron (dc auteur stierf in | 10911691- 1698), omdat deze ook
vcel van de oudere bronnen resumeert en citccrt.
2 Auteur van werkcn over Arabische grammatica, gest. 64611249.
GAL G I ,  305.
3 De Mudax,wuna is het srotc iuridischc werk door clc stichter van dc

t 6 t l



rcsultaat van deze studie was onder meer de Dala'il al-Kha-vrat,
hct gebedenboek dat hem bcroemd zou maken.
Op zeker moment had al-Óazlli zich aangesloten bij de Shádhi-
liyya broederschap, een in Noord-Afrika wijd verbreide mys-
tieke broederschap.' Ook wordt over hem verteld dat hij zich
gcdurcnde veeftienjaar achtercen van de maatschappij heeft
afgesloten.2 Daarna vestigdc hij zich in Safi, aan de Atlantische
kust, waar het getal van zijn volgelingen snel groeidc. Toen
ffrensen in hem dc lang verwachte mahdíbegonncn te her-
kennen vond dc gouverneur van Safi dat het mooi was geweest
en liet al-Gazull verbannen, of naar anderen zeggen, zelfs
ombrengen.r Een andere anecdote vertelt dat hij in de broeierigc
sfeer van de mystieke broederschap waarbinnen hrj een lcidende
rol was gaan spelen de onderlinge jalouzie van zijn volgelingen
niet in goede banen kon leiden en dat hij door een van zijn
eigen volgelingen vergiftigd werd. Wecr andere berichten
willen dat hij door zijn vrouwen zou zijn omgebracht, of door
zijn stiefdochter.*
De historicus van de Gazuliyya afdeling van de Shádhiliyya
broederschap Al-FásT geeft enkcle korte bcrichten over de dood
van al-Gazulï, op gezag van verschillende autoriteiten. 'Hij

overleed in AfoghàI, terwijl hij knielde in de ecrstc knicling van
de tweede buiging van het ochtendgebed. Dat was op een

Malikit ische rechtsschool, Màlik b. Anas (gest. 1191795-796). Al-Fásr,
Mumti' al-Asma', pp. 20-21.
I Genocmd naar de rrysticus Ab[ al-Hasan 

'Ah 
b. 

'Abdallàh 
al-

Shádhih (gestorven in 656/1258), GAL G 1, 449.
2 Al-Fási, Mumtí' al-Asma', p. 20, vermeldt dat de muren van zijn
kamer geheel volgcschreven waren met een woord: al-man-t. 'de
dood' .
3 Safi werd kort daarop door de christenen ingenomen. Al-Fàst,
MunÍi ' , p.26.
4 Al-FásÍ, Mumti' ,pp.26-28.

woensdag in de maand Dh[ al-Qa'da van het jaar 869 (iuli

1465). Hij wcrd begraven bij het middaggebed van dezelfïe
dag, in het midden van de moskee die hij daar gesticht had.' En

ook: 'Hij stierf door vergiftiging tijdens dc cerste buiging van
het ochtendgebed op l6 Rabr' I 870 (6 november 1465).' En

ook: 'Hij stierf door vergiftiging tijdens hct ochtcndgebed,
hetzij ti jdens de tweede knieling van de cerste buiging of tijdens
de eerste knieling van de tweede buiging, in 870 (1465).' Dc
verschillende zegslieden van al-Fásr zijn het niet eens over het
jaar van overlijden, 869 en 870 worden genoemd, maar ook na
870. en 872 (12461),  en ook l6 Rabr '  1875 (12 september
1470), enz. En op gezagvan al-Óaz[lï's opvolger al-Tabbá'
wordt overgeleverd: 'In het eind van de nacht voor de ochtcnd
waarin hij stierf zeiden wij tegen hem: "De mensen zeggen over
u dat u de Fatimide' bent." Hij kwam naar buiten en zei: "Zij

kennen alleen wie hun het hoofd afhakt. Moge God iemand
over hen aanstellen die hun het hoofd afhakt." Deze wens
herhaalde hij cnkele keren.' Een ander bericht zegt: 'Er wordt
verteld dat ztjn vrouwen hem hebben gedood uit boosheid omdat
zij vonden dat hU de schuld had aan het verderfop aarde.'2
Over het samenstellen van de Dala'il al-Khayrat wordt door al-
FásT als volgt bericht: 'Er wordt verteld dat hij zijn boek, de
Dala'il al-Khctyrat, heeft samengesteld op basis van de boeken
in de Qarawiyyrn bibliotheek in Fes.' Dc aanleiding om dc
Data'il al-Khayrat te schrijven was dat hij ecn wonder had ge-

zien dat was vericht door een vrouw in Fes. Hij vroeg haar hoe
z,tj daÍ had weten te verichten en zij antwoordde hem dat dat

I Een verwijzing naar al-Mahdí 
'Ubaydalláh, de stichter van de

Firti miden-dynastic, die regeerde v an 291 -323 I 9 1 0 -93 4, en hier

bedoeld om te zeggen dat al-Gaz[lT zelfs als Mahdr werd bcschouwd
Zie hierover ook Vincent J. Cornell, Realm o.f the Saint,pp. 186-187.
I  A l -FásT .  Mumt i '  .  p .27  .
1 Af  -FásT.  Mrrnr i ' .  p .  20.
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was gcschied door het uitsprcken van zegcnspreuken ovcr de
I)rofcct Muhammad. Zo vuldc hij zijn bock met deze zegcn'
spreukcn, en deze werden het fundament van zijn levensstijl cn
clie van zijn volgelingcn. Hij was vcruuld van licfde voor de
Profect, iets dat hij deelde mct veel van zijn brocders in de
Shádhiliyya orde, waar het uitsprcken van dcrgclijke zegen-
snreukcn veel werd beoefend."
Van al-Óaz[lT wordt verteld dat hij de ProÍèet Muhammad in
zijrr droorn heeft gezien. Dezc had bij die gclcgenheid tot hcm
gezegd: 'lk ben hct sieraad der gezondenen, cn jij bent het
sieraad der geleerden.'In een andere droom had de Profeet
tcgcn hem gezcgd: 'Ik heb jou uitverkoren boven je tijd-
gcnoten.' De meningen van al-Gaz[lT's volgelingen vcrschillen
erover of ze lfs God niet heeft gezcgd bij zo'n gelcgenheid: 'lk

heb jou uitverkoren boven Mijn heiligen vanwcge de vele
zegenspreuken dic jrj hebt gesproken over mijn lieveling
Muhammad.' In het milieu van de mystieke broederschap was
hct gedenken van God, de Dhikr, een veel voorkomend ritueel.
Maar ook het uitspreken van de zegening, de Tasliya, over de
Profeet Muhammad was een vecl voorkomende handeling, en
niet alleen bij gelegenheid van de Mawlid, de verjaardag van dc
Profeet. Er wordt zelfs verteld dat het graf van al-ÓazulT
heerlijk naar muskus geurde vanwege de vele zegeningen ovcr
de Profeet.' De Dalu'il al-Khayrat was al vroeg een bron van
wondcrverhalen. Van een van al-Gaz[lt's volgelingen wordt
verteld dat hij twee boeken lsezat, de Dala'il al-Khayral en de
Tanbíh al-Anam. Als hij bij het verlaten vanzijn huis het
laatstgenocmde werk bovenop de Dala'il al-Khayrat had
gclcgd, trof hij bij tcrugkomst dc Dala'il al-Khayral bovenop
dc Tanbíh al-Anam'aan. tcrwiil toch niemand tiidens ziin

I Al-FàsT, Muntti', pp. 20-21.
I Al-Fásr, Muntti '  , pp.22-23.
i Tunbth al-Anam./ï Ba1,dn 

'Uluw 
Maqam Nabíyinci Muhammud

Mannelijke dcelncmers aan de rccietsessics van de Dota'it al-
Khayrat van al-Óaz0lT, in hct heiligdom van SIdI Abu al-'Abbás

al-Sabti in Marakcch, Sha'bán 1997 (Fotocollectie Mariette
van Beek, Leiden, nr.2594126'\.
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afwezigheid het huis.had bctreden.' Van de Dald'il al-Kha1,rat
wordt ook verleld men zijn wcnsen kan laten uitkomcn door het
boek veer-tig keer te reciteren, en wel binnen veertig dagen.l
Maar er was niet enkel vroomheid in de quiëtische betekenis
van het woord onder al-Gazuh en zijn volgelingen uit de
Shádhiliyya broederschap. Gedurende zijn leven is al-Gaz[lT er
in geslaagd om een netwerk van zawiya' s tot stand te brengen,
van Tlemcen in het Oosten, in het huidige West-Algerije tot aan
de Wadi Draa, diep in Zuid-Marokko.
Men kan het woord Zawiya,letterlijk 'hoek', wel vertalen als
'klooster' of 'refugium' of iets dergelijks, maar dat zou te koft
doen aan de vitaliteit van het leven van de broederschap in
dergelijke religieuzc gcmeenschappen. Men hicld zich hicr niet
alleen bezig met godsdienstoefeningen, dhikr rrtueel en andere
trance-sessies, maar ook met de actieve bestrijding van het
wereldlijk gezag.ln al-Óazrlli 's tijd heeft dat zeker ook de
verdediging van de islam tegen dc aanvallcn van de ongc-
lovigen betekend.'
Al-óazuli lecÍdc in cen tijd dat de internc situatie van Marokko
door volledige chaos werd gekenmerkt. De laatste vorsten van
de Meriniden-dynastie hadden hun moreel gezag verloren en het
land verkeerde in een staat van anarchie. Deze situatie werd nog
verergerd door de bedreiging van de Portugezen, die de kusten
van Marokko onvcilig maakten. In l4l 5 stondcn zij in Ceuta, in
1458 in E,l-Ksar El-Sghir, in 1465 in Tanger, ln 1469 in Anfa en
rn 141| veroverden zij Asila. Daar kwam nog bij dat het nieuws
over de Christelijke reconquista in Andalusië al evenmin erg
bemoedigcnd was voor dc moslims aan dc andcrc zijde van de

'alayhi 
A/dal ul-Salut wal-Salam, door 

'Abd 
al-Galïl b. Muharnmad b

' 
Az,zim al-Qayrawánr al-Maghribi (gcst. 97 I / I 563 ), GAL S I I, 69 I .
I  A l -FasT.  Munr i '  .  p .24.
2 Af -Fasi. Munti ' . p. 24.
3 Zie ook E. Lévi-Provenqal, art. 'Záwiya',1n El , lV, 1220.

Straat van Gibraltar. Ter-wijl de Marokkaanse koning er niet in
slaagde deze intcme en externc problemen op adekwate wijze
hct hoofd te bieden, werden de mystieke broederschappen
allccn maar sterker en organiseerden zij zich tot hechte groepen
i,an religieus-geïnspireerde vechtcrs voor de islam. De
() azuliyy a broed ersch a p la t - t a' i là a t - G a z u t iv1, a), zoal s de
aÍclcling van de Shá{!il iyya broederschap die uaar al-GazulT
was genoemd, verzette zich actief tegcn de Portugesc agressie
cn bestreed energiek het morele vcrual binnen Marokko.r
Vooral in de latcre Marokkaansc geschiedschrijving is al-ÓazulT
bekend gewordcn als de grote kampioen van het islamitisch
reveil tegcn moreel verval binnen Marokko en tegen de
bedrciging van de ongelovige Portugezen.r Rituele sessies in
Zawiya's van deze broederschap moeten het eerste dccor zijn
geweest voor het gebruik van het gcbedenboek Dala'il al-
Khayrat.
Voor al-Gazuh's dood worden data tussen 1465 en 1470 ge-
noemd, maar zijn persoonlijke lotgevallen eindigden niet met
zijn dood. Zijn volgeling 

'Umar b. Sulaymán al-ShayzamT, die
niet voor niets dc bijnaam al-Sayyáf, de beul, droeg, had het
profeetschap voor zichzelf geclaimd, waarïnee hij zich overi-
gens buiten de islamitische geloofsgemeenschap plaatste. Hij
verhinderde dat het lichaam van al-Gazfrlf werd begraven en
nam het met zich mee gedurende twintig jaar van terreur en
brandschatting in het SÍs gebied. Er zijn berichten over nach-
telijke devotionele sessies van al-Sayyáf en zijn volgelingen
waarbij het opgebaarde lichaam van al-Gaz[lt een centrale rol
vervulde. Het lichaam van al-Gazull was voor 

'Umar al-Sayyáf
belangrijk omdat hij geloofde dat dit hem onoverwinnelijk

I Als aantal van zijn direkte volgelingen in de broederschap wordt hct
getal van 12665 genoemd, al-Fásr, Mumli ' , p. 18.
2Zie de samenvatting in A. Cour, L'établissement,pp.29-35.
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maaktc voor zijn tcgcnstandcrs.' Dat was mogelijk ook al-
Sayyáf s ovcrwcging om de weduwe en de dochter van al-
ÓazulT te huwcn, dczclfdcn dic, volgcns andere berichten, al-
Gaz[lT hadden vermoord in zijn slaap. Maar ook hicr zijn de
berichten tegenstrijdig want cr wordt ook verteld dat de
moordenares na haar daad door al-Gazllr's volgelingcn wcrd
gedood.
Na de omzwervingen met 'Umar al-Sayyáf wcrd al-Óazllr's li-
chaam orn dezclfdc rcdcn, name hjk hct vcrkrijgen van zegen,
tabarruk, in bezit gcnomcn door dc bcwoners van Afughà1, dic
hem in een graf bijzcttcn. Disputen tusscn hen van Afughál cn
die van Tasrut over het lichaam van de heilige worden gemeld,
waarbij het lichaam soms in bezit van de ene groep en dan weer
in dat van de andere groep terecht kwam. Ook hicrbij wcrd het
bezitvan het lichaam geacht speciale zegening ovcr de bezittcr
te brengen. Graven van al-Gazulr in zowcl AÍighàl als Tasrut
wordcn in dc bronnen genoemd.r
Na al-Sayyàf s gewclddadigc dood in 890/1485-1486 werd al-
Óazuli tenslotte in Afughál begraven, in het district van Haha,
ten Zuiden van Essaouira. Jaren later, ook vanwegc de baraka,
de zegening die op de bezitters van het lichaam van de heilige
zou afstralcn, wcrd al-óazuh opnicuw opgegraven en werd zijn
lichaam, nu in opdracht van Sa'ditische Sultan Abn al-'Abbás
al-A'raf (rcgcerde over wisselende gebieden in Marokko tussen
923-95511517-1548), tesamen met dat van zijn vader dic naast
al-Gazlh begraven was, naar Mamakech overgebracht en daar
bcgraven op een lokatie Riyàd al-'Arus geheten, waar al-Gazllr
nu nog steeds rust. Ecn dctail hicrbij dat ook bekend is uit
menig andcrc hagiografie was dat het lichaarn van de heilige,
want dat was al-Óaz0lT inmiddels gewordcn, volstrekt niet in
staat van ontbinding verkeerde toen het werd opgcgravcn. Zijn

I Al-Fásr, Mumti', pp. 28-29
2 Al-Fásr, Mumti', p. 29.

bloed was orrdcrhuitls nog vloeibaar en ook zijn baard zag cr
nog precies uit zoals op de dag van zijn dood.' Het is duidclijk
dat de berichten over al-GazfilT's levcn, dood, begrafenis en
herbegrafenis zo gcvuld zijn geraakt mct legendarische en
hagiografische vcrfraaiingen, dat dc historischc kem van dczc
gegevens nog maar moeilijk te herkennen is. Maar daar gaat het
dc hagiografen ook niet om. Hun verhalcn diencn niet als een
historisch relaas maar als ecn uiting van liefde en dcvotie
gelezen tc wordcn. De wcdcrwaardigheden van al-GazÍlt's
lichaam gedurendc de decennia dat hct boven dc grond stond,
en dat het dan wecr in Afighal, dan wcer in Tasrut lag, en
vervolgens het transport van Afughál naar Marrakech, worden
niet als een serie van bizarre incidcnten geprcsenteerd (wat ze
voor de modetne lczer misschien lijken), maar als ccn bewijs
voor de heiligheid van al-GazllT. Iedereen wilde dat lichaam
hebben vanwege de zegen die het bracht.
In Marrakech werd een gebouw ovcr het graf aangebracht en in
de loop der tijdcn is al-Gazlli tot de groep van de 'zeven

heiligcn van Marrakech' opgenorncn. Zijn mausoleum wcrd
druk bezocht en zijn boek, de Dala'il al-Khayrat, werd en
wordt daar door velen gerecitccrd.
Al-FàsI onderbrcckt zijn biografisch betoog met een lange
discussie over de toelaatbaarheid van hct gebruik dat al-Gaz[lT
het haar van 'bcrouwelingen' placht af te snijdcn. Met berouwe-
ling Qa 

'ió) wordt hier de man bedoeld die zich aanmeldt als lid
van de broederschap. Tawba, berouw, is vanouds de term die
gebruikt wordt voor het eerste stadium van de mystiek. Kenne-
lijk was dit scheerritueel iets dat in de broederschap van al-
Óazlh voor hct eerst, of in elk geval rigoureuzer dan bij dc

Qádiriyya of de Shádhiliyya broederschappen, werd gcprakti-
zeerd. Uitgebreid geeft al-Fàsr de opinies van de latere rcchtsge-
lecrden ovcr deze kwestie (ctass sha'r al-tcl ' ió) weer. Is het

1 Á

I  A l -Fásr ,  Mumt i ' ,  pp.30-31.
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vcrwcrpelijke nicuwlichtcrij of is het cen toegestaan gebruik?
l)c hccrsende opinie was aanvankelijk dat dit gedurende al-
Óazuh's leven wcl toegestaan was geweest, maar dat dit nu niet
rnccr mocht. De discussie is tcven-s opnicuw een illustratie van
dc bijzondere voorrechten die al-GazllT tijdens zijn leven
gcnoot, en daardoor een extra bewijs voor zijn heiligheid. Ook
hct gebruik van het afscheren van het haar van ongelovigen die
ovcrgaan tot de islarn werd het onderwerp van discussic. Moest
'lrct haar van het ongeloof (shct'r al-kufi'), of 'het haar der zon-
dcn' (sfta'r al-dhunuh) hun afgenomen worden? Mct deze en
dcrgelijkc vragen werd de discussie naar een breder dogmatisch
niveau getild, mct vertakkingen naar gerelateerdc kwesties zoals
kledingvoorschriften en lichaamsvcrzorging, alles steeds met
verwijzingen naar dc vroegste dogrnageschiedenis van de islam,
naar het voorbeeld van de Profcet Muhammad zelf in deze.
cnz., enz. De discussie hierovcr neemt in al-Fást's biografie van
al-Óazuh nogal veel plaats in en geeft deze autcur, rta zijn
vermelding van dc spaarzame en onderling vaak tcgenstrijdige
berichten over lcven en dood van al-Óaz[lt, een goede gelegen-
heid om te pronken met zijn kennis van dogma en wet. I

Naast de trance-sessi es, dhikr en het memorizeren van rituele
teksten wcrd door al-Óaz[h en zijn direkte opvolgers als leider
van de tci'ifa tradttioneel ondcrwijs gegeven. Al-Fásr vermeldt
dat al-Gaz[lT zijn leerlingen ondetwijs gaf in het leerdicht van
Abu al-Ha[[á[ al-DarTr over de grondbeginselen van het
gcloof, en dat al-Tabbà' het lecrdicht ovcr de fundamenten van
de rnystiek, el-Mabcthith al-Asliyya door dc veeftiende ceuwse
gcleerde Ibn al-Banná' al-Saraqusti,' doceerde. Dcze

I Al-FásT, Mutnti ' , pp. 3 I -36. Zie hierover ook Vincent J. Cornell,
Realm o/' the Saint, pp. 1 80- 1 82.
2 Al-Fásr, Mumti' , p. 37 . Deze auteur stierf voor de I 5e eeuw in Fes.
I)e volledige titel van dit werk is At-Mabahíth al-Asli.t'.t'u 

'atr 
Gumlat

ut-Sufiyya, vgl. GAL S II, 359. De auteur van dit leerdicht is mogelrjk
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Het begin van de Dala'il al-Khayrat van al-Gazllï, in een
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Klcin formaat (Acad. 33).
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elcmentaire teksten vormden in het onderwijs waarschijnlijk het
ultgangspunt voor allerlei persoonlijke bespiegelingen.
Naast de inhoud van de leer die men zich door onderwijs eigen
kon maken is het voor islamitischc mystici ook belangrijk om
precies te weten van wie zij spiritueel afstammen. In de diplo-
ma's die zij aan hun sfudenten uitreiken zijn bijna altijd spiritu-
elc stambomen (silsila,'ketcn') opgenomen, en ook in de
historische overzichten van cen mystieke broederschap, die niet
zelden de vorm van een biografisch woordenboek hebben,
wordt veel aandacht besteed aan de geestelijke afstamming van
de stichter, die op zijn beurt voor zijn eigen volgelingen de
belangrijkste schakel is naar de grote mystici uit de klassieke
periode, en uiteindelijk via 'Ali 

b. AbT Tálib naar de profeet
Muhammad, of soms nog verder, via de engel Gabriël naar God
zelf. In het geval van al-Gazlli is de connectie met de Profeet
Muhammad dus een dubbele, omdat hij ook al werkelijk van de
Profeet afstamde. Dit gaf hem een dubbele legitimatie om zich
als geestelijk leider op te werpen. Al-FàsT noemt de verschil-
lende belangrijke mystici die de leer van Ab[ al-Hasan al-
Shádhih, de stichter van de Shádhiliyya broederschap, die in
1258 gestorven is, gedurende twee eeuwen overgedragen heb-
ben naar al-Gaz[lï. De deugdelijkheid van deze silsile is een
extra bewijs voor de bijzondere positie van al-óazulI.l
Uit het onderwijs dat al-Gaz[lT zijn volgefingen gaf zijn ver-
schillende uitspraken overgeleverd.'De beginnend mysticus
(ta'ih) dient een sheikh te volgen die kennis heeft van exo-
terische en van esoterische wetenschap. Hij moet ophouden met
hct kwaad dat hij voorheen placht te bedrijvcn en met zijn
uiterste inspanning moet hij het goede trachten te doen. Hij

dezelfde als de bekende wiskundige Ibn al-Banná' al-Marrákushr
(gest. ca. l2l/1321), die echter door Brockelmann als een ander wordt
beschouwd (cAL S II, 365-366).
I Al-Fásr, Mumti' , pp. 37 -41 .

Het begin van de Hizb al-Falalz door al-Óazull. Een
geïllumineerd handschrift uit de Maghrib, gcdateerd l228ll9ll.

Klein Íbrmaat (Or. 1335, f .  l06b).
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moet zondaars mijdcn en goede lieden licfhebben. Hrj rnoet het
Voorbeeld van onze Heer Muhammad volgen. Hij moet een
direct volgeling zijn van de Heiligen. Hij moet de vijanden van
God, dc Allerhoogste, bestrijden. Hij moet zich voortdurend
bezig houden met hct gedenken (dhikr) van God, de Aller-
hoogstc, en met hct uitsprcken van zcgenspreuk en (tasl$,a) over
onze Hecr Muhammad. Hij mag niet toornig zijn jegcns een
gelovigc. Hij mag het ritucle gebed op de daarvoor bestemdc
tijdstippen niet verzuimen. Hij mag nict slecht handelen door
het ontvangen van rente en hij mag zich niet schuldig maken
aan hoogmoed [ ..].Zijn woord moet wijshetdzijn,zijnzwij-
gen nadenkcn en zijn kijken beschouwcn. Zijn blijdschap moet
om God zijn cn om Zijn heiligen en Zljn profeten. Zijn droef-
heid moet hemzelf en wat uit hem voortkomt betrefïen . . . '.r

Andere gcschrilien door al-Óazult
Al-óaz[lï heeft meer dan alleen het gebcdenboek Dala'il at-
Khayrat geschreven, maar gecn van zljn andere werken heeft
ook maar een fractie van populariteit gekregen dic zijn beroem-
de gebedenboek heeft verworven. Nog twee andere gebeds-
teksten, korter dan de Dala'il al-Khayrat, zljn van hcm bekend.
Een is getiteld Hizb al-Faloá. Dit is ccn korte tekst die mcn
soms kan vinden in verzamelbundels waarin ook de Dala'il al-
Khayrat is opgenomen, en dic kennelijk in hetzelfde ritucel
gereciteerd wordt. Het andere gcbed is getiteld Hizb al-Gazulí
en is ook bekend onder een titel dic daar op rijmt en die tege-
lijkertijd de eerste regel is: Hizb subhuna al-Da'im la yazul. Dat
er verscheidcne grammaticale onjuistheden in de tekst van deze
Hizb voorkomen wordt in de biografischc literatuur verklaard
uit het feit dat al-GazulT dit gebed voor zijn familie en
huisgenoten heeft gemaakt en daarom in dc taal van deze

ccnvoudigc menscn moest worden gesteld.' Dit staat overigens
rrict af leen. Ook de Dala'il al-Kha1'rat zelf zou ongrammaticalc
constructies bevattcn, die door dc volgelingen van al-GaziilT
ook worden erkend.2 Ook zijn er cnige Qur'ánische woorden
ilre in de Data'it al-Khayrat niet corect worden gespeld'3

Misschien moet men zich van de graad van gelettcrdheid van al-
Óazrlh niet al te veel voorstellen. Het feit dat hicr later kennclljk
aandacht aan wordt geschonken in de literatuur gceft aan dat
clcze onregelmatighedcn ondcrwerp van discussie, en mogelijk

controvcrse, zijn gewcest. Over andere controversiële clemen-
tcn in de Dala'il al-Khayrat die veel meer aandacht hebben
gekregen kom ik later te spreken.
Nog andere werken van al-Óaz[ll dan deze Hizb zljn overgele-
verd: een werk over Koran-lezin g, Qira'at, en een ongetitelde
verhandeling van rnystieke inhoud. Brockelmann noetnt slechts
één exemplaar voor elk van dezc beide laatste, waaruit mag wor-

den opgemaakt dat zij niet erg wijdverbreidc teksten moeten zijn
geweest.a Brockelmann noemt slechts één handschrift van dcze

ongetitelde mystieke verhandeling dat in Princeton wordt be-
waard.' Dit handschrift is een korle tekst, niet meer dan 6 fo-

lio's. Niet lang geleden ontving ik van een Marokkaanse kennis
een fotokopie van een handschrift in particulier bezit in Rabat
dat een vrij lange prozatekst door al-GazllÏ bevat. Het is niet

I  A l -Fásr ,  Mumt i ' ,  pp.48-51.
2 Al-Fásr, Muntti ' , pp.23-24.
3 Ecn opsomming van deze controversiële woordvonnen wordt
gegeven in sornmige Turkse edities, bij voorbeeld de editie Istanbul

z.j.fca.2000l van uitgeverij Salàh Bil ici Kitabevi. Dit is een foto-

rnechanische herdruk van een gelithografeerdc editie die oorspron-
kcli jk is gedrukt in Istanbul in i 302 [ 1885], inleiding pp. l8-20' waar

in totaal 78 niet correct gespeldc woorden worden opgegcven.
4 GAL S I l ,  p .  360.
-5 Handschr i f t  Pr inccton 301,  cata logus Hi t t i  e .a. ,  p .477,  nr .  1581.I  A l -Fásr ,  Mumt i ' ,p .  41.
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Begin van een |{ctstha,'aansporing', door al-óazulT. Mogelijk
l9e eeuw (handschrift in parliculiere collectie, Rabat).

orrrnogelijk dat dit een vcrhandeling is van dezelfdc aard als de
kortc tekst die in Princcton wordt bewaard. Het is een ongetiteld
cornpcndiumr waarin de mystieke gezindheid binnen de brocder-
schap wordt behandeld. Het werkje leest als een verzameling van
raadgcvingen en aansporingcn. De lezer wordt aangesproken met
Íiasen als i'lamu ya ikhwaní, 'wect, o broeders van mij. . .' of
trt.vuhe ql-ikhwan, 'o broeders ...', cfl ma'shar al-rnurrdín,'o
groep van leerlingen ...'t Het is ook mogclijk dat de tekst bestaat
uit uitspraken die door een lid van al-Ta'fa al-Gazuliy'a dt de
mond van dc meester zijn opgeschrcven. Het werkje behoort
kennelijk tot het genre l{astha, 'goede raad' of 'aansporing', dat
in mystieke kringen in Noord-Afrlkazeer verbreid is.
Vincent J. Cornell, die het overige werk van al-Gazulr heeft be-
studeerd noemt nog een aantal andere teksten van zijn hand.r Al-
lereerst een Nasíha tekst door al-óazulT dic alleen fragmen-
tarisch bewaard zou zijn gebleven, al-Nush al-Tamm li-man qala
Rabbt Allah thumme istaqam. Een onderdeel van dit werk is een
verhandeling over de mystieke lieÍde, Rísata.lit-Mahabba.a

I Handschrift op papier, 102 pp., regelmatig maghribí schrift, l9 regels
op de bladzijde, tekst in een kader gezet. De naam van de auteur staat
tussen óa.rm a la en hamdala: Qala al-Shaykh al-Faqth al-Imam al-llalï
al-Kamil al-Quth ctl-Wasil Abu 

'Abdallah 
Sídí Muhammad b. Sulayman

Ahr Bakr h. Sulayman at-Guzult ... Na de doxologie begint de eigen-
lijke tekst met'. ammd ba'du.faqad ikhtasartu kitabt hAdhA 

'ala 
minha!

al-haqtqa wal-iarí'a ... De tekst die ik in fotocopie heb lijkt incom-
pleet aan het cind.
2 Deze laatste tenn wordt blijkens Hitti's beschrijving ook in het
Princeton handschrift gebruikt.
3 Lijst in Vincent J. Comell, Realm o/ the Saint, p.364.
4 Vincent J. Comell, Realm of the Saint, pp. 177 -118,364: handschrift
Marrakech, Ben YousseÍ-, hs. 587 (3), vgl. al- 'Arabr, Fihris, p. 305, nr.
I 102, waar het de titel al-Zuhd, de ascese, heeft gekregen. Zou
Cornell dit hebben verward met al-Mahabba. een onderdeel van de
Ri,sala van al-Qushayri in dezelfde band'?
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f  )an noemt Corncl l  nog een'Aqtda, een'credo'tekst,  get i teld
',1qrdat 

al-Walt al-Salih Sídï Muhammad h. Sulal,man al-
(iuzult, bewaard in een laat handschrift in de Koninkliike
lJ ib l io theek  in  Rabat .
I lct werk getiteld Khisul al-Muridin wordt door Cornell ge-
nocmd naar een handschriÍt in Marrakech, hocwcl hct in zijn
rnonografie blijkbaar niet inhoudelijk wordt bchande ld. Aan de
titcl, 'de karaktereigenschappcn der leerlingcn', tc oordelen zal
lrct wel een oobouwend wcrk voor de leerlinÍren in de Tariqa

. -  2
/.t.ln.

I )an noemt Cornell nog ecn Risala Jil-Tawhíd, 
'Y erhandeling

over de Theologie' dic hij in Fes, in de Qarawiyyrn bibliotheek
hccft bestudeerd.'' Deze tekst wordt door Cornell evenmin in-
houdelijk behandeld. De catalogus van Fes geeft aan deze ver-
lrandeling de titel Ta'lt/'/il-Tawhíd <'ala> Taríqat al-Qawm,
'C'ompilatie over Theologie op de wijze van de Mystici'. Het
le ' i r  dat in het bcgin van deze leksl  over al-GazÍ lr  wordt
gcsproken hoeft overigens nog niet te betekenen dat deze tekst
ook aan hem kan worden toegeschreven. In dat begin komcn
ook de termen 'Ilnt en'Amal voor. Zou het handschrift in Fes
rvcllicht dezelfde tekst bevatten als het hierna senoemde Leidse
lrrrrrdschrift Or. 25.7 06 (7), ff. 37 a-38a?
l)c laatsle tekst die Conrcl l  van al-GazulT noemt is een
lribliografisch mystcric. De titel Risala ila 

'Ulana' 
al-Zuhir,

zou kunnen betekenen dat het om een briefaan de Zahirieten

I I lrrrrclschrift Rabat, Bibliothèque Hasania, nr. '7245, gedateerd
| 196/l tt79. Vinccnt J. Cornell, Realm of the Saínt, p. pp. 233-234.
.l ( 'orncll verwijst naar handschrift Mamakech, Ben Youssef, nr. l6l
( l ) .  rg l .  b .  a l - 'ArabT,  F ihr ís ,  p.308,  nr .  1112,  waarde ident i Í lcat ie  in
trv i j  lL' l wordt gesteld.
I Nrrrrr handschrift Fes, Qarawiyyrn 723 (6), vgl. Muhammad al-'Ábid
rrl I ir lsr. l" ihris l l , pp. 338-339: een verhandeling van 7 bladzijden,
\\ ' :urrvlur hct begin uitgebreid wordt gccitcerd.
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Bcgin van een lrlusíha, 'aansporing', door al-ÓazulT.
Handschrift uit de Maghrib, mogelijk 19e eeuw

(Or. 25 .7 06 (7),  f  .  37 a).
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ging, een oude scctc in de Islarn, die de letterlijkc interpretatie
van heilige tekstcn voorstond en fel gekant was tcgen hen die
naar ccn esoterische betekenis achter de letterlijke betekenis
zochten. De term 

'Ulama' 
al-Zahir hoeft niet te verwijzen naar

deze secte, die ten tijde van al-Óazulï al nict meer bestond,
maar kan ook in ruimere zin refereren aan geleerden die zich
tegen het esoterisme uitspreken. De rnogelijkheid om dit na tc
gaan ontbreekt voorlopig, omdat Cornell's bibliografische
verwijzing niet klopt. I

In de bibliografische literatuur bestaat nog een Qasrda van een
auteur die al-Shaykh Muhammad al-Gazuli heet en waarom
niet, want Óazula is een grote stam. Het is een lofdicht op de
Noordafrikaanse mysticus Ahmad al-Tigànr (gest. 1B l5), maar
om chronologische redenen kan de dichter van deze Qasída al-
leen maar een toevallige naamgenoot zijn van de auteur van de
Data'il ctl-Khayrat.2 Ik noem dcze tekst alleen maar als voor-
beeld van de bibliografische verwaning dic voorlopig nog
heerst. Er zijn meer teksten aan al-Gazlh toegeschreven,' maar
dergelijke bibliografische referenties zijn nog niet goed
geanalyseerd, en pas als dat is gebeurd kunnen wij ons ccn
vollediger beeld vormen van al-Gaz[lT's complete literaire
produktie.

1 Zie Muhammad a1-'Abid al-Fásr, Fihris I l, pp. 339-340, waar als nr.
723 (1) genoemd wordt Kitab ul-lntisar lima waqct'a./ï al-lhva' mín
al-Asrar, een occultc tckst die soms aan een van de beide gebroeders
al-Ghazzáh wordt toegeschreven, maar waarvan het auteurschap in
fe i te  twi j lè lacht ig  is .
2 Op pp.46-4f3 van al-Shinqrtr, 'Unwan 

Matali 'al-Gamal,Wád
Madanr 2..1.
3 Bij voorbeeld handschriÍt Leiden Or.25.619 (24): Urgltza
Mukhtasara, een kort leerdicht dat aan al-GazllT wordt toegeschreven,
cn Leiden Or. 25.706 (7), fï. 31a-38a: een ongetitelde en incomplete
vcrhandelins over' I lm en' Amal.

At-Gazuh's opvolgers
Als het grootste wonder van al-Gazlh wordcn zijn volgelingen
beschouwd. Al-FásT zegt daarover, voordat hij begint met het
voornaamste ondcrwerp van zijn boek, de biograÍieën van 171
vroege volgclingen van de stichter van al-Ta'ila al-Gaznliy-va:
'Vervolgens vermeld ik wat ik weet over de volgelingcn van de
Sheikh. Dit is zijn grootste teken en zijn belangrijkste wonder.
Allen worden tot zijn verdienste meegewogen. Zij ontvangen
zijn bijstand, zij worden door hem geleid, zij beschouwen hem
als hun voorbecld ...' ' De mcest eerbiedwaardige van deze
vroege volgelingen is Ab[ 

'Abdalláh Muhammad al-Sughayyir
al-SahlT, die zijn Sheikh lang overleefde. Tijdens het leven van
al-Gazlh was hij een belangrijk propagandist voor de broeder-
schap geweest. Hij was zelf een heilige en mensen kwamen
hem van heinde en veÍre opzoeken. In 918/1512 overleed hij op
hoge leefti-jd in Fes. Zijn naam is verbonden gebleven aan het
handschrift dat hij bezatvan d.e Dala'il al-Khavral, waarop nog
notities van de auteur zelf zouden staan. Dit handschrift heeft de
naam gekregen al-Nuskha al-Sahliyya, en speelt vooral in de la-
tere tijd een rol in de tekstkritiek van het werk blijkens de
verwijzingen naar dat handschrift in sommige gedrukte edities
van het boek in de Mashriq en in de Osmaanse wcreld. Ik kom
daarover nog te spreken.
Muhammad al-Sughayyir was echter niet de voortzetter en
organisator van de Ta'ifa na de dood van de oprichter. Dat was
'Abd al-'AzIz b. 'Abd al-Haqq al-Tabbá', die zijdemaker van
beroep was geweest voordat hij al-Gaz[lr's volgeling werd. Hij
kreeg de bijnaam KTmiyá', '(al)chemie', vanwege zijnbijzon-
dere gaven en zijn vele wonderen. Nadat hij in 914l1508-1509
in Marakech was overleden werd ook zijn graf het doel van
pelgrimage.2 De broederschap clie door hem werd georganiseerd

I  A l -FásT.  Munt i ' .  p .  52.
2 Al-Fásr, Mumti', pp. 52-53
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heet ook wel, rnede naar heu-r, al-Tcl'ifà al-Gazilli,ry,a al-
Tabba'iyya, kcnnelijk om dezc te onderscheidcn van afsplitsin-
gen van de Tu'ífa. Al-FásT's geschiedenis van de Tc7'i/aheeft
ook nadrukkelijk zijn naam in de titel.
De derde grote naam uit de vroege geschiedenis van de Ta'ifa is
Ab[ al-'Abbás Ahmad b. 'Umar 

al-Hàrithr uit Meknes. waar hii
rond het begin van de zestiende stierf. Ook hij had nog in het
gezelschap van al-Óaz[h verkeerd en had zichbeziggehouden
met propaganda voor de stichter van de groep, en ook zijn graf
werd ccn bedcvaartsoord. De vierde belangrijke volgeling van
al-Gazul| was al-Hasan b. 'Umar 

A[àná, over de plaats van
wiens graf onzckerheid is en over wie verder evenmin veel bc-
kcnd is, behalvc dan dat hij ecn groot heilige was en dat de
rrenscn vecl van hcm geprofiteerd hebben . Deze vier sheikhs
zíjn de best bekende volgelingen van al-óaz[lT, en zij hebben
op hun beurt weer belangrijke sheikhs voorlgcbracht. Na hen
hebben verschillende afsplitsingen in de Ta'íà plaatsgevonden,
maar dc volgclingen van al-Tabbà' zijn in de meerderheid
gebleven.r
Er is nog ecn vrocge volgeling van de Ta'i/à die hicr genoemd
moet wordcn. SrdT Ab[ 'Abdalláh 

Muhammad al-Amïn was de
bediende van al-GazulT, hccft dus vcel van het vroege functio-
neren van dc groep gezien, maar daar hclaas niets van opge-
schreven en ook bijna niets van ovcrgelevcrd. Hij is zegsman
voor één uitspraak van de stichter van de Tá'ifa, namelijk wie de
tasliya aan het einde van het eerste kwart van de Data'il al-
Khayrat (waarin Gods zegen over de verschillendc profetcn
wordt afgesrneekt) driemaal recitecrt, dat voor hem geldt alsof
hij het gchele boek hceÍï gereciteerd. Het is rnogclrjk de vroegste
verwijzing naar ccn reciet-sessic met de Dala'it al-Khayrat.2
Ik heb met opzet enige aandacht geschonkcn aan de vrocge per-

1 Al-Fàsr ,  Mumtí ' ,  pp.  53-55.
2 Al -FásT.  Munt t i ' .  p .  55.

soonlijkheden van de Gazllyya groep omdat lcdcn van een
rnystieke broedcrschap het bclangrijk vinden om te weten van
lvic zij spiritueel afstammen. Dat maakt deel uit van hun identi-
tcit, tcrwijl wij juist cen groepsidcntiteit deflniëren op grond
van ideologische criteria. Dc persoon van dc stichtcr van een
uroep is van veel minder belang.

.1 t - G azulí's s pi ri tu e I e vo o roude rs e n nazo t e n
t)c spirituele voorouders van een mysticus wordcn genoemd in
zi.jn spirituele starnboom, en zulke stambomen staan vetmeld in
clc diploma's dic aan hem of aan zijn volgelingcn worden uitgc-
rcikt. In dc Leidse collectie bevinden zich twee diploma's, ook
wel i{aza,'machtiging', geheten, dic voor het reciet van de
Dala'il al-Khayrat zijn afgegeven. De bedoeling van zo'n i{aza
is om te verklaren dat de houder formeel het recht heeft om de
specifieke lccr van een broederschap ofgrocp zelfdoor te geven
aan nieuwe volgelingen. Ook buiten de mystiek zijn dezc diplo-
rna's in de afgelopen eeuwen veel afgcgeven. Als bron voor het
traditionele onderwijs zijn zlj van grote waarde.
[)e stmctuur van deze documenten is in de loop der tijd vrij uni-
fbnn geworden. Vaste elementen in zulke diplon-ra's zijn: l. een
inleiding waarin dc voorlreffelijkheden van de wetenschap
waarvoor het diploma wordt uitgereikt worden vermeld, 2. een
vcrwijzing naar de bijzondere kwaliteiten van de persoon aan
wie het diploma wordt uitgereikt, 3. een lijst van de spirituele
voorouders in het vakgebied waarvoor het diploma wordt uitge-
rcikt, 4. de precieze machtiging die het diploma inhoudt, bij
voorbeeld voor hct onderwijs in welke teksten de houdcr van
Irct diploma wordt gemachtigd, en tenslotte, de authentificatie
van dit alles door ondcrlekening of door cen afdruk van het
zcgcl van de leraar of mystiek leider. De naam van de leraar of
lcidcr staat vaak ook in het begin van hct diploma vetmeld.
Zulke diploma's rnoet men zich voorstellen als kleine boekjes,
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Deel van de sílsila, spirituele stamboom, in een diplorna dat het
recht geeft om de Dala'il al-Khayrat van al-Gaz[h te rcciteren.

Handschrift, Turkijc 121811861-1862 (Or. 12.016,p. a9\.

rnet zclden mccr dan ccn bladzrjde of tien standaardtekst, vaak
rnooi gekalligraÍèerd, soms ook geïllumincerd, en op aantrck-
kclijke wijze ingebondcn. Soms ook zijn zij opgenornen in
ciczelfde band waarin ook het bock is ingebonden waarin blij-
kens hct diploma verdcr onderwczcn mag worden.
l)c twee Lcidse diploma's voor de Dala'il ul-Kha,,-rat zijn van
bctrekkelijk late datum. Eén is een handgeschrcven tekst in een
gcdrukt convoluut ( lstanbul 1858- 1859) waarin ook dc Dala' i l
tul-Khayrat is opgenomcn.' De tekst is kennclijk standaard, en
clc naam van de houder van het diploma is latcr toegcvoegd, of
misschicn over t:cn eerdcre naam hcen geschreven.' In dit docu-
ment gcven twce lerarcn, KhalTl al-WahbT al-Naqshbandl al-
Khál idT en Murád Hi lmi b. 'Ah in 127811861-1862 macht iging
om het reciet van de Dala'il al-KhaltraÍ te latcn verrichten door
ccn leerling wiens voornaam in het document rnoeilijk leesbaar
is. maar die verdcr Ibn Murád hect en afkomstig is uit de Qasba
van Dobre Bala, mogclijk een plaats op de Balkan. Deze lcraren
geven vervolgcns de kcten (sílsila) van hun eigen spirituelc
voorouders op, in omgekeerde chronologische volgorde. De
aÍgever van het diploma noemt de volgende autoriteitcn:

l. al-Shaykh Ahmad Diyzr' al-Dín b. al-Hagg ' Abd al-Rahmánzada
Mustafa al-Terabzunr;
2. Háfi2.'Ah, bekend als lbn-i SabTl al-QubrusT;
3. al-Shaykh Muharnmad b. Muhammad b. Myhammad b. Ahmad
al-Dimyátr al-Naqshbandr, bekend als lbn al-Mayyit;
4. al-Shaykh Muhammad b. Ahmad al-MaghribT;
5. al-Shaykh Ab[ al-Qásim al-Sufyànt;
(r. al-Shaykh Muhammad al-Sharqi;
7. al-Shaykh'Abdalláh b. al-Shàsht;
tt. al-Shaykh'Abdalláh al-Ghazwánr;
9. al-Shaykh 'Abd al-'Azrz al-Tabbá';

I  l .c iden Or.  12.016,  pp.489-499.
I  I -c iden Or.  12.016,  p.  490.
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Omslag van een voorgedrukt diploma dat het recht geeft om de
Dala'il al-Khaltrat van al-Gazlfi te recitercn. Cairo 1329l19I1

(8105 F 9).  Zie corDus nr.  9.

10. de auteur van de Dala'il al-Kha1'rat, al-GazÍh' Daama volgt
dicns eigen spir i tucle afstamtning:
I l. al-Shaykh al-Sayyid 'Abd al-Rahmán;
12. Shaykh'Uthmán;
13. Shaykh 'Abd al-Rahmán al-Ragrágt;
14. Shaykh 'Aynus al-Badawí;
15. de Shaykh al-Islám bekend als al-Qur'áni;
16. Shaykh 'Abdalláh al-MaghribT;
17. Abu al-Hasan al-Shádhilí, de stichtcr van de Shádhiliyya ordc,
en via zijn silsila naar de Profeet Muhammad zelf, die in dit
diploma n iet wordt geëxpliciteerd.

Uit dezc sílsila is te zien hoe de Óazlliyya in hct Turkse gebied

is gekonren. Leraar I komt uit Trebizonde aan de ZwarÏe Zee,

leraar 2 is kennelijk een rondtrekkendc (lbn-i Sabil) mysticus

uit Cypr-Lrs, leraar 3 komt uit Damiettc in Egypte, leraar 4 komt

uit de Maghrib. Compacter kan de migratic van de tekst haast

niet worden weergegevcn. Leraren B en 9 worden als vroegc

volgelingen genoemd in al-FásT's Mumti' .1
Het tweáe diploma in de Leidse collectie is een drukwerkje

van 26 bladzijden met een eigen titel: Mazïd al-Masarrat bi-

Sanad Dala'il al-Khayrat. De voorgedrukte tekst bevat op pp.

9-11 de autorisatie (Sanad, 'ondersteunend document') door de

leraar, al-Shaykh 
'Uthmán al-QádirT al-Khálisï, geboren in

121411857- 1858 tc Urfa (Anatolië), later woonachtig te Cairo.

Het diploma is afgegeven aan Mahmud b. Muhammad (naam in

handschrift toegevoegd, p. l0) om de tekst van de Dala'il al-

Khayrat verder over te mogen levcren en te reciteren. De leraar

is Shaykh van de Tekke, hoofd van het sufi-klooster, van Y[suf

al-Kurdr in de Darb al-GamámÍz-straat in Cairo. Op bladzijden

I en 8 is een afdruk van het zegel van de autcur bij wijze van

authentificatie. Het boekje is op maandag 23 Gumádal1329
(191l) in Cairo gedrukt en het diploma is dus in elk geval na
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Voorgedrukt diploma dat het recht geeft om de Dala'il al-Khay-
rqt van al-óazulí te reciteren. Met afdruk van het zegel van de

sheikh. Cairo l329l19l I  (8105 F 9, p.  8).  Zie corpus nr.  9.

t l ic  c latum afgegeven. 'Op pp.  l0-16 staat  dc complete spi r i tue le

strrrrrboom, de silsi le van al-Shaykh 
'Uthrnán 

al-Qadirl al-

Klrtl isï, de verlener van het diploma. Deze omvat de volgendc

uccstcli j  ke autoriteiten:

L Muharnmad Fá'iq Ab[ al-Fadil al-Àmidi b. al-Shaykh
Muhanrmad al -ÁmidT;
i .  u l -Shaykh 

'Abbás 
a l -SabrT a l -ÀmidT:

t .  r l -Shaykh 
'Abdal láh 

a l -ÁmidT:
'1. al-Shaykh Muhammad b. Sibghat Alláh al-Ámidi;
5. al-Shaykh Fath Alláh b. al-Shaykh al-Maridrnï;
(r. al-Shaykh Muhammad al-Sádát al-MisrT al-Sháfi'r al-Shádhilt;

7. al-Shaykh Muhammad al-Halabr al-Sháfi'T;
tt. al-Shaykh Muhammad Zakariy a' al-HalabT;
9. al-Shaykh Muhammad al-Mawáhibr al-Halabr;
10. al-Shaykh al-Mawáhibr al-Halabr, de vader van voorgaande;
I l. al-Sayyid 

'Abd al-Rahmán;
12. al-Sayyid Ahmad, de vader van voorgaande;
13. al-sayyid Muhammad, de vader van voorgaande;
14. al-Sayyid Ahmad al-HusaynÏ al-Miknásr al-Málikr, bekend als

al-Mah[[b, de vader van voorgaande, woonachtig in Mekka;
15. de auteur van de Data'it ul-Khayrat, al-Óaz[h, met al zijn
patronymica, tot 

'Alï 
b. Abï Tálib; dan volgt al-Gaz[lT's eigen

Shádhil it ische spirituele afstamming:'
16. al-shaykh Ab[ 

'Abdalláh Muhammad b. 
'Abdalláh Amghàr al-

Saghtr;
17. al-Shaykh Sa'Td al-HantátT;
18. al-Shaykh 

'Abd al-Rahmán al-RagrágÍ;
19. al-Shaykh Abu al-Fadl al-Hindr;
20. al-Shaykh 

'Aynls al-Badawr, de kamelenhoeder;
21. Shaykh al-Islám al-Qaràfi;
22. al-Shaykh AbÍ 

'Abdalláh al-Maghribr al-Sà'ih, begraven in

Damanhur in al-Buhayra (EgYPte);

I Leiden 8105 F 9. Colofon oP P. 25.
2 Vrijwel identiek aan de Sl/sila in V.J. Cornell, Realm of power,p.

n2.
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23. Abu al-Hasan al-Shàdhih, de stichtcr van de Shádhil iyya orde.
Dan volgt diens complete spirituele afstamming:
24. al-Shaykh al-Sayyid 'Abd 

al-Salám al-Hnsani al-ldnsr;
25. al-Shaykh al-Sayyid 

'Abd 
al-Rahmán al-Madanr;

26. al-Shaykh al-Sayyid'Abdalláh al-TanáyirT;
27. al-Shaykh Ab[ Bakr al-Shibh;
28.  Ab[  a l -Qásim al -óunayd a l -Baghdadi :
29. al-Shaykh al-San al-SaqatT;
30. al-Shaykh al-Karkhr;
31. al-Shaykh Dáwud al-Tá'r;
32. al-Shaykh Habïb al- 'Agamï;
33. al-Shaykh Hasan al-BasrT;
34. Abu Muhammad al-Hasan, de kleinzoon van de Profeet Muham-
mad;
35. al-Imám 

'Ah 
b. Abl Tálib, de schoonzoon van de Profeet

Muhammad.
36. De Profeet Muhammad.
37. De engel Óibrá'l l .
38. De engel Isráli l .
39. En tenslotte God zelf.

Ook deze, vecl uitgebreidcre, silsila is informatief voor de
geschiedenis van de verspreiding van dc Dala'i l  al-Khayrat.De
verlener van het diploma komt uit Urfa, Anatolië, en heeft zich
in Cairo gevestigd. Hij is kennelijk van Koerdische herkomst.
Leraren l-4 komen uit Àmid, het huidige Diyarbakrr in
Anatolië, nu bekend als Koerdisch gebied. Lcraar 5 komt uit
Mardrn, ook in Anatolië, en leraren 6-10 komen uit Aleppo, dat
niet ver ten zuiden van Àmid en Mardrn l igt. Dan zijn er enige
niet nader localiseerbare namen in de silsila (leraren I I - l3),
maar zij zijn ook in fysieke zin afstammelingen van elkaar en
van leraar 14. Met leraar l4 zijn we in Mekka, tcrwijl hij blij-
kens zijn naam oorspronkeli jk uit Meknès in Marokko komt.
Al-Óaz[h, tenslotte, is leraar 15 in dc reeks. ln hct deel van dc
silsi la tussen al-Óazll i en al-Shádhih (lcraar 23) zijn enige
namen dic ook in hct Istanbulsc diploma gcnoemd werdcn,

nraar dat laatste is beknopter. De reeks namen tussen al-

!hàdhilT cn de Profeet Muhammad (nr. 36) is stereotiep en
bcvat de vermeldingen van beroemde rnystici. De invoeging
van de engel Isráfïl is opmerkelijk. Dit is misschicn een reflcc-
tic van het legendarische gegcven dat deze engcl de Profcct
Muhammad geïnitieerd heeft in het profcctschap, terwijl pas

dricjaar latcr de engel GabriëI, zoals bckend, dc eerste opcn-
baring naar de Profeet Muhammad heeft gebracht.r

trl-Gazulr tot op de dag van vandaag vereerd
Sidi Ben Slimane, zoals al-Gazulï tegenwoordig in Marokko
rvordt genoemd, is een van de zeven beschermheiligen van
Marrakech. Deze zeven hciligen zijn tot op de dag van vandaag
lrct object van pelgrimage. De pelgrims bezoeken elke dag van
dc week een heilige, van dinsdag tot en met maandag daarop-
volgend. De dagen beginnen bij zonsondergang. Deze rite is
bctrekkelijk recent, de organisatie ervan staat op naam van de
bckende suf i  al-Hasan b. Mas'ud al-YDsï (1630-1691).  Koning
Moulay Ismai l  (regeerde 16l l -1726) had hem daarom ge-
vraagd. De zeven heiligen van Mamakech moesten de zcven
Ircilige mannen van de Regraga stam in Essaouira overtreffen.
( )p de vierde dag van de rituele wcek, op de vrijdag, is al-
ÓazulT aan de beurt voor een visite door de pelgrims. De tocht
gaat dan de oude stad uit, naar de Zawiya van Sidi Ben Slimane
al-GazulT. In de moderne tijd zijn nog allerlei toevoegingcn aan
lrct ritueel gegeven, met ecn curieus mengelmoes van mystieke
clcrncnten uit oost cn west. Dc kleur van de dag is wit. De ge-
bcclcrr dic moetcn worden gereciteerd komen onder meer uit hct
corpus van lbn al-'Arabr (gest. 638/1240). De twee gebcdcn,
.lwrid, die voor dit ritueel gcnoemd worden hebben cen ver-
birrrd rnct de profeet Y[suf (JozeÍ). De planeet Venus heerst
ovcr dc vrijdag. Dc geometrische figuur die hiermce wordt

L/o r  o lucns A.J.  Wensinck.  'ar1.  lsr l l ï l ' .  in  EI-
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geassocieerd is het vierkant, symbool van stabiliteit. De gere-
latcerde tarot is nr. 3. de keizcrin. Moderne suÍ'i 's ontlencn voor
hct bezoek op deze dag ook nog een motto aan de verzen van de
Perzisch-talige poëct R[rnT (gest. 67211213), wiens invloed in
Marokko van oudshcr miniem is gcweest, maar die nu toch door
vertalingcn in het Frans en Engels bekend is. Reciet moet
geschiedcn ui t  sf i ra 's 4, 81,90,99 en 108 van de Koran. Het
gedenken van God geschicdt op die dag door Dhikr van zijn
naam al-HádT.r
Hoe in Marokkaansc populair-godsdienstige voorstcllingen Sidi
Bcn Slimane al-Gazllï nog steeds een belangrijke rol speelt is
ondcrzocht door Mariëtte van Beek.r Zrj combineert in haar
scriptie gegevens uit de biografische literatuur met opnames
van verhalen van de zeven heilige mannen van Marrakech. Het
materiaal uit de oudere biografische literatuur, de wonderen van
al-ÓazllI en de wonderbaarlijke verïnogens van zijn gebedcn-
boek, de reden waarom hij het boek geschreven heeft, en nog
andcre wondcrverhalcn, het is allemaal springlevend.
Maar niet alleen in Noord-Afrika is dc Dala'il al-Khayrat een
veelgereciteerd boek, de populariteit reikt tot vrijwel het andere
eind van de islamitische wereld. Het reisverslag van een lid van
de delegatie van de Islamic Supreme Council of America
(ISCA), de organisatie van de Amerikaanse Naqshbandi mys-
tieke broederschap, die een bezoek aan Indonesië bracht, ver-
haalt ovcr een reciet-sessie op l0 december 1997 in Pekalongan

I Al deze zeer concrete gegeven hcb ik in augustus 2002 ontleend aan
dc website van RashTd al-Tahq dic een Cybergallery beheert,
gcpubliceerd in Marrakesh 2000, in het kadcr van ecn 'proyecto

Turuq Intercultural':
http ://www. skyboom.com/T86rashidaltaliq/index7.html, een website
die overigens kort daama alweer onbereikbaar bleek.
2 Verhalcn en gebruiken rond de zeven heil igen van Manakech.
Hoofïvakscriptie, Lciden, augustus 199,1.

( )rrrslag van een editic van de Dctla'il al-Kha1'rat van al-óaziilï
uit Kudus, Java, herdruk van editie uit 141211991.

Waarschijnlijk de editie die gebruikt wordt in de continuc
rcciet-sessies in Pekalons.an. Zie corpus nr. 33.

* ï:ka : g * ::ruk# dffi*l#gdq
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aan dc noordkust van Midden-Java., waarbij de Dala'i l  al-
Khayrut cen belangrijke rol speelt. '  Na een citaat uit de inlei-
ding van de Dala'i l  al-Khayrar, namelijk dat de zegeningslita-
nieën over de Profect Muhammad aan hen die daaraan declne-
men een tienvoudige zcgcning geven', 'ervolgt de (anonieme)
schrijver van het verslag dat de Dala'il al-Khayrat het mccst
gevulde werk is met deze zegenspreukcn:

'Moslims met wereldse ambitics hcbben het boek tegenwoordig
vergeten. En er zijn zelfs landen waar geen waardering bestaat voor
de Profeet Muhammad, en waar de Dala'il al-Khayrat verboden is.'
Ondanks dat wordt het boek in de gehele islamitische wereld gele-
zen. en is het in de Indonesische boekhandels gewoon te koop.' Wc
hadden gehoord dat er in Pekalongan een moskee is waar de Dala'il
al-Khayrat zonder onderbreking gedurende meer dan
honderdvijftig jaar door meer dan duizend mensen tesamen wordt
gereciteerd, iedere dag na het 

'Asr gebed. Zelfs tijdens de Tweede
Wereldoorlog, gedurendc de Japanse bezetting, is het reciet niet
onderbroken.
Toen de groep aankwam bij de Masjid ul-Rahman was het reciet
van de Dala'il al-Khayrat al begonnen. Terwijl we uitstapten uit
onzc auto's hoorden we dc stcmmen in unisono als een zweÍn
goed-gedisciplineerde vogels. De tekst werd zeer snel en zeer luid
gelezen, met een passic en vuur die men meegemaakt moet hebben
om te kunnen waarderen. Toen we de moskee binnenkwamen ston-

I Zic URL: http://www.naqshbandi.org/events/globe97/day,five.htm
2 Ecn bcdektc verwijzing naar het Wahhabitische regime in Saoedi-
Arabië, waar een importvcrbod geldt voor de DalcT'il al-Kha1,rat, en
waar, in het algemeen, uitingen van Muhammad-devotie ten strengste
worden aÍgekeurd.
3 Maar hct werk is toch niet zo wijd vcrspreid te verkrijgen als hier
wordt gcsuggcrcerd. Tussen i 99 I - 1996 heb ik met grote regclmaat
boekhandels op Java bczocht op zoek naar islamitische teksten. De
Dala'il al-Khayrat was daar nooit te verkrijgen. Door dc vriendelijke
hulp van Jaap Erkelens in Jakarta ontving ik toch enkele exemplaren
uit Indonesië en Singaporc van de tekst.

Muzicksessie met hct loflied op de Profcct Muhammad Tale'a
ul-Badru 

'alayna. Muurschildering in Silwa Bahari, Egypte.
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den de hoÍïehjkc maar vromc Indonesiërs voor ons op, groctten ons
en lieten ons passeren zonder overigens hun voortdurendc reciet te
onderbreken. Deze vcrbluffende dagelijkse praktijk in deze moskee
was honderdvrjÍiig jaar geleden gcïnitieerd door Syaikh Taher
Abdul Fattah, die bckend was als Waliullah.'
De lucht lcck wel gevuld met spirituele energie. Gedurende een paaÍ
minutcn was ik als verdoofd terwijl ik de stralende gezichten zag
van mensen die geheel en al opgingen in het reciet. We pakten
exemplaren van de Dala'il ctl-Khaltrat en deden mee.
Het reciet kwam tcn einde en wc werden naar cen conÍèrentiezaal
gebracht. Shaykh Hishamr werd verzocht de gemeente daar toe te
sprekcn. Terwijl wij daarheen liepen kwam opeens een grocp drum-
mcrs te voorschijn die op hun trommels sloegen terwijl de menigte
zong'Tula' al-Badru 

'aluyttà'. '  
ecn herhaling van de voorstell ing

van dic ochtend, maar uitgcvoerd door een geheel andere groep. De
voordracht over het belang van en de zegening te verkrijgen door
hct reciet van de Dala'il al-Khayrat duurde tot aan het avondgebed,
de maghrib, waama het moskeebestuur ons op weer zo'n heerlijk
lndonesisch diner vergastte.'

Drie jaar later bezocht de Naqshbandi sheikh Hisham Kabbani

I Waliullah zal hicr wel niet als eigcnnaam maar in de betekenis van
'heil ige' zijn bedoeld.
2 Bedoeld is Shaykh Hisham Kabbani, een chemicus van Libanesc
oorsprong, sinds 1991 leider van de Naqshbandi missie in de VS en
Canada, waar hij onder een welgesteld publiek bekeerlingen werft.
3 Ecn licd ter ere van de Profeet Muhammad. dat vaak onder
begeleiding van trommels wordt gezongen. Dc cerste regel luidt: 'Dc

volle maan is boven ons opgegaan / vanaf de bcrgen van al-Wadá'/
Wij zijn verplicht dank te zeggcn I zolang als er nog icmand tot God
bidt. ' Een il lustratie van zo'n uitvocring in populaire Egyptische
schilderkunst wordt gegcven door Ann Parkcr & Avon Neal, Ha/
paintings. Fo lk art of the great pilgriinage. Washington, etc. I 995, p.
[v]. Twee muzikanten (met fluit en tamboerijn) treden op voor een
zittcnd gehoor.

l 'ckalongan opnieuw. Uit het korte verslag van dit bezoekr
blijkt dat de reciet-sessies in Pekalongan worden geleid door
Shaykh al-Habíb Ahmed Lutfr. Deze laatste had in het
voorgaandc jaar de Naqshbandi initiatie ondergaan. 'Van

Ycmcnitische afkomst en ccn aÍ-stammeling van de Profeet
Muhammad, lcidt hij dc HabibiyyaZàwiya en Moskee, met de
dagelijkse scssics waarbij meer dan drieduizend sufi leerlingen
tlc Dala'il al-Kha1,ral unisono reciteren, elke namiddag tussen
hct namiddag- en het avondgebed.'
l)it zijn slcchts twee voorbeelden, maar in vrijwel de gehele we-
rcf d van dc soenna wordt de Dala'il al-Khayrat in ere
gchouden. Dit blijkt onder meer uit de talloze gedrukte edities
dic overal te koop zijn, en over hct vcelvuldig genoemd worden
van al-Gazull en zijn gcbedenboek in andere media, in hct bij-
zonder op hct internet. Over beide aspecten van de verspreiding
van de Dala'íl al-Khayrat kom ik hierna nog uitgebreider te
spreken.

l'.cn wc.ster.;t' .studie over a!-Gazulr
ll i jna de helft van Vincent J. Cornell's recente studic, Realm of
the Saint. Power and authoríQ in Moroccan sttfism.l is gewijd
aan de invloed van al-Óazulr op dc Marokkaanse mystiek. Cor-
ncll draagt zijn boek zelfs op aan deze Marokkaanse heiligc,
claarmee het belang benadrukkend dat hij aan de rol van al-
Gazuh in de Marokkaanse mystiek geeft. Cornell heeft, net als
rk, veel matcriaal geput uit al-FásT's biografie, waaruit hier-
hoven de voornaamste elementen over al-Gazulr's leven zijn
opgcnomen, en hij zet vooral de spaarzame gegevens uit dc

I Tc lezen in hct verslag van de Zuid-Oost Aziatische toumóc van de
shcikh in 2000 op de Naqshbandi website:
lrttp ://www.naqshbandi.org/events/SEAsia2000/indonesia6.htm
2 Austin 1998. Voor een deel over de consolidatie van de ÓazÍliyya is
hct boek een reprise van Cornells artikel uit 1992, 'Mystical doctrine'.
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formatieve periode van al-Gazulï's leven naast gegevens uit
andere historischc bronnen. Hij probeert ook na te gaan wat de
bronnen kunnen zijn gewecst voor de Dala'il al-Khayrat, die
door al-óaz[ll rnogclijk tijdens zijn reis naar Arabië zijn ge-
bruikt. Cornell tracht bij dic reconstructic ideeen uit het Mid-
denoosterse sufischc gedachtengoed in verband te brengen mct
de Dala'il al-Khayrut, maar komt dparbij niet tot duide lijke
conclusies.
Comell gaat uitgebrcid in op problemen van leidcrschap in de
mysticke brocderschappen en bedt deze in in de modeme
wetenschappclrjke theorievorming over dit ondcrwerp. Dit
levert ccn zekere matc van onleesbaarheid op, waarbrj de lezer
soms het onaangenamc gevoel krijgt dat het Amerikaansc
anthropologcn zoals Cornell meer om het wetenschappelijk
discours gaat dan om de feitelijke beschrijving van hun studie-
objekt. De historische overzichten die Cornell geeft zijn helder
en nuttig, maar zodra hij begint te theoretiseren wordt zijn
betoog ontoegankelijk.'
Cornells wel erg spaarzame gebruik van dc anderc werkcn van
al-Gaz[lr is onthullend. Je zou toch zcggen dat die veel over het
gedachtengoed van deze Marokkaansc heiligc kunnen vertellen.
Kcnnelijk niet volgens Vincent J. Cornell, die deze bronnen niet
of nauwelijks inventariscert. Tocn ik zag hoe weinig de bronnen

I Zie in het bijzonder de door Cornell met instemming geciteerde
model van Thomas E. Wartenbcrgs van 'sifuated social power',
Realm, p. 274, dat ik de lezer niet wil onthouden:'F-or Wartenberg
power is a potentiality that is actualized through a network of social
alignments that both restrict and empower the agent as he or she seeks
to attain identif ied goals. The relationships that make up these
alignmcnts may be eithcr dominant or subordinate, intentional or
unintentional. Although these relations are oppositional by definition,
in actual practice power can be exercised bidirectionally; even
subordinates may affect the behavior of a dominant power holder
because of their place in the network of powcr relations.'

waarop hij zijn conclusies zou kunncn bascrcn in feite door hem
r.:urtxplorcerd worden nam mijn vcnrouwcn in zi jn venoon van
crudit ie af.r
Mrjn eigen oriëntatie op de Dala'il nl-Kha.vral is van bock-
historischc aard, en mijn persoonlijke bclangstclling gaat meer
uit naar de spirituele fascinatie van de volgclingcn van ul-Tu'i.íà
tul-Gazuliyy,n dan dat ik problemen van macht cn gczag binncn
rlc Tartqa wil analyseren. Ik weet wel dat er in dit vcrband voor
dc islamoloog geen ontkomen aan is. In dc rnystickc
broederschappen is irnmers de verering van dc Profcct Muham-
nrad en, in verband daarmee, het leiderschapsprincipe zo stcrk
ontwikkeld, terwijl de broederschappen vaak ook nog een
bclangrijke factor zijn in het politieke lcven, dat een studie van
dc spiritualiteit van de islamitische mystiek alleen geen recht
zou doen aan hct verschijnsel van mystieke vervoering.
I'olitieke dimensies zijn altijd mede in het geding en íie kan
rncn niet zomaar scheiden van de inhoud van de leer.' Maar ik
probeer mijn conclusies wel te vinden door ccn analyse van
rnijn bronnen, en niet door paradigma's toe te passen op mrjn
onderwerp die aan het eind van de redenering voor een sluitend
rcsultaat zorgen. Uiteindelijk levert Cornells fraai vertoog de
Binsenwahrheit op dat al-Cazulf het beste voorbceld was van
een Qutb, een axiale heilige, in de Marokkaanse mystiek 'since

both his (dat wil zeggen al-Gazuh's, jjw) historical presence
and his doctrines mark a clear break bctween what preceded
him and what came aftcrwards.' En Cornell eindigt zijn boek
nrct de woorden dat al-óazllr 'thus marks the boundary
hctween premodern and modern Sufism in Morocco, and
runiquely cxemplifies the concept of sainthood in Moroccan

I Zie bij voorbeeld het grootste deel van Cornells slot-essay in Realm
ttI r he Saint, pp. 272-284.
2 Vincent J. Cornell, 'Mystical doctrine and polit ical action in
Moroccan Sufism'.
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soc ic ty . ' '
tk wil mij in deze studie vooral concentrcrcn op hct gebeden-
boek van al-óazulT, en minder op de persoon van de auteur.
Wat Cornell eigenlijk in het geheel niet behandelt is de wercld-
wijde populariteit van de Dala'il al-Khayrar, die die van al-
GazulÍ vollcdig in de schaduw heeft gezet. Cornell behandclt in
zijn studie alleen de rol die al-Óaz[[ in Marokko heeft
gespeeld, maar orn dan de wercldwijde doorbraak van 'zijn'

heilige tc negeren gaat wel wat erg ver. Deze doorbraak gcldt
echter vooral de Dala'il ol-Khayral en dat heeft tot gevolg dat
de titel van hct boek bij iedereen bekend is, terwijl de auteur
buiten Marokko nauwelijks bij naam bekend is. De citaten uit
de twcc Egyptische romans, in het inleidende deel van dit boek,
geven dit ook aan, de Dala'il al-Khayrat is bekend genoeg,
maar dat dit boek ook een auteur hceft is in feite niet relevant.
Cornell heeft wcinig of geen oog voor de dogmatische proble-
matiek die voorlkomt uit de tasliya, het zegensprekcn over de
Profeet Muhammad, wat toch het voornaamste onderwcrp van
de Dala'il al-Kha1,ral is. Ovcr de invloed die de dogmatische
discussies over de persoon van de Profeet Muharnmad gehad
hebben op de verschillcnde vorïnen van dc Dala'il al-Khaltrat
spreekt hij mct geen woord. Hij citeert ook maar éen gcdruktc
editie van het werk, ecn editie die hij overigens nalaat te be-
schrijven.2 De Sifat al-Rawda ul-Mubaraka, de 'Beschrijving

van de Gezegende Tuin' en dc transformaties die dit deel van de
Dela'il al-Khayrat heeft ondergaan in de handschriften en
gedrukte edities komen bij Cornell niet aan de orde.

al- G azulí's geb ede nb oek
De letterlijke betekenis van dc complete titel van al-Óazlli 's

7 Realm, p. 285.
2 Realm, p. 368: dat hct een ongedatecrde Caireense editic is is alles
wat we te weten komen.

l e lr cdcnboek D a I a' i I a I - K h a,r- r a t w a- S h a w ar i q a l - A n n- a r .fi
l)lrikr ul-Salet 

'ala 
al-Nabí al-Mukhtar is 'Aanwijzingcn voor

tle rvcldadigheden en de stralen van de lichten, terzake van hct
rritsprckcn van zegenspreukcn over de uitvcrkorcn ProÍèet'. In
Irct dagclijks gebruik is hct boek korlwcg bckend als Dala'il al-
khtrvr(tt en in Marokko wordt het gewoonlijk met de nog surn-
rrricrder titel Dalil aangeduid.' Het werk lecst als een reeks
lrrnroepingcn en gebeden gcricht tot Cod, mct de bedoeling zc-
qcn af tc roepen over dc Profeet Muhamrnad . Deze vorm van
qcbed heet taslilta, en in zijn meest simpele vorm luidt dc
ttr.sliva: Salli 

'alq 
al-lt ' labí,'zegen de Profeet', waarbij de gclo-

vigc God aansprcekt. Er is wel eens gezegd dat deze fbnnule,
tlic veel moslims in de mond bestorven ligt, vergclijkbaar is met
hct christelijke 'hosanna', of het meer wercldse 'Cod save the
k  ing ' .2
Voor Nederlandse voorbeelden schietcn mij alleen onccrbiedige
tuitdrukkingen te binnen waarin God wordt genocmd en die op
icdcrs l ip l iggen.
Dc Dala'il al-Khayral is duidelijk georganisecrd als een hand-
boek voor Muhammad-dcvotie. Tussen dc verschillende hand-
schriftelijke versies onderling en ook tusscn de handschriftcn cn
clc gedrukte vcrsies zijn aanzicnlijke verschillcn, in hct bijzon-
cler voor wat betreft de gebeden aan begin en eind van de tekst,
cn zeker ook voor wat betreft dc vergezellende teksten. De
rneeste versies bevatten in het begin in elk geval de volgende
korte clementen: een inleidend gebcd, een afdeling over de
verdienste van het afioepcn van zegeningen over de Profect
Muhammad, een lijst van de namen en epitheta van de profeet
cn vervolgcns de beschrijving van de 'Gczegende Tuin' in

I Een van de Noordafrikaanse handschriften hceft ook Dulíl al-
Khayrat op de titelpagina (Acad. 32).
2 Zie over de tasliya Constance E. Padwick, Muslim devoÍions.pp.
t 5 2 - 1 6 6 .
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Mcdina, waarbij dc illustraties worden gegeven. Deze betrck-
kelijk korte stukken worden gevolgd door het voornaamste deel
van de tekst, die bcstaat uit tasliya, zegen-gebeden voor dc
Profeet Muhammad.
Tegenwoordig wordt, vooral buiten Marokko, deze afdeling
onderverdeeld in acht afdelingen, Ahzah gehcten, rituele secties
dic rrret de dagen van de week zijn verbonden, van maandag t/m
de rnaandag daaropvolgend. Een oudere onderverdeling van de
tekst, in kwaften, dcrden en de helÍl kan in veel van de
handschriÍten en drukken van de Dala'il al-Khayrat daarnaast
nog wordcn aangetroffen. De meeste andere elementen die men
in het werk kan vinden zijn daar kennelijk later aan toegevoegd
cn hoeven niet noodzakelijkerwijs als authentiek, d.w.z. als zo
door al-Óazllï geschreven, te worden beschouwd.
De Dala'il al-Khayral is in de loop der tijd zo populair gewor-
den dat 'de eigendom' van de tekst langzaam wat verwaterd is
geraakt, en dat iedere gebruiker of groep van gebruikers de tekst
als zijn eigen domein is gaan beschouwen.
Door toevoegingen en weglatingen is de tekst naar wens
van de gebruiker of naar de nieuwste religieus-correcte
inzichten uitgebreid of verkort. Dat heeft wel tot gevolg dat het
voor deze zo populaire tekst die in grote delen van de isla-
mitische wereld wordt gebruikt, haast onmogelijk is gcworden
om alle onderlinge verschillen in de handschriften en edities te
noteren.

Regels voor het reciteren van de Dalá'il al-Khayrát
In de Leidse bibliotheek ligt een handschrift waarin een gedruk-
te tekst van dc Dala'il al-Khayrat (Istanbul 127511858-18591)
voorkomt. Deze bundel bevat ook het diploma (igaza) voor het
recict van het werk met silsila, dat hiervoor reeds wcrd weer-
gegevcn. Dit diploma omvat ook een set van regels ovcr hoe
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Instructies in het Turks voor het reciteren van de Dala'il ol-

Khayrat van al-ÓazÍh. Handschrift, Turkije 12181 186 l -1 862
(Or. 12.016, p a95).  Zie corpus nr.  I  9.



met dit gcbcdenboek moet worden omgcgaan.' Deze in het
Turks gestelde gedragsrcgels luiden als volgt:2

'Volgcns de wensen van de eerwaardc schrijver zrjn dc voorwaar-
dcn voor een goed gebruik van de tckst fzoals] uiteengczet door
mensen van perfectie, de volgendc:
- Men moet er goed verzorgd uitzien;
- Men moet verboden cten en drinken cn dergelijke vermijden;
- Men moet in een staat van volledige rituele reinheid zijn;
- De plaats waar men rccitcert moet even rein zijn als de plaats waar
men ook zou mogen biddcn;
- De kleding moet rein cn welriekend zijn;
- Voordat men met reciet van de Dala'il begint moet mcn eerst
Qur'an reciteren, minstens een luz 

'of dric bladen tekst;
- Bij het reciet moet men zorg besteden aan dc volledige en juiste
vocalisering cn uitspraak;
- Men moet zijn uiterste best doen om de betekenis van de gereci-
teerde tekst ook te begrijpen:
- Men moet een oprecht geloof hebben, want dan is de beloning
voor het recict groot;
- Voordat men met het reciet begint moet men de intentiefomules
uitspreken opdat Onze Hcer geëerd worde;
- Voor het dagelijkse reciet moet men acht maal de Íbrmules Subhan
A I lah en AstaghJirul laft uitspreken;
- Bij het reciet dient men aandacht te schenken aan de pausa en dc
woorduitgangen;
- Men dient ook vol ontzag cn liefde voor onze Heer te zijn;
- Men dient te rcciteren in nedcrigheid en aanbidding, in rust cn van
ganser harte;
- Men dient tijdens de dagelijkse hoeveelheid reciet de woorden

1 MS Leiden Or. 12.016. De tckst van de Dala'il al-Khayrat op pp.
76-264; de regels voor gebruik op pp. 495-497; een igaza met silsila
op pp. 489-499. Zie ook hieronder, zowel in het corpus van de
handschriften als van de gedrukten.
2 Voor het vervaardigen van de hier gepresenteerde vertaling ontving
ik hulp van Jan Schmidt en Arnoud Vroli lk.
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gocd te articuleren.'

I)czc voorwaarden wordcn in het diploma gevolgd door regels

tl ic men bij hct reciet van de tekst in acht moet nemen, ook in

Irct Turks:

'tr1ier volgen regels omtrcnt de eerwaarde Dala'il, acht in getal:
L Tijdens de lectuur dient mcn op de knieën te zitten;
2. Het reciet dient te geschieden op geheime' plaatsen;
3. Trjdcns het reciet moet men zich van ganseÍ harte blijvcn geven;
.1. Iedcre week moet men de gehele tekst recitere-n;
5. Men moet met het reciet beginnen op zondag;'
(r. Men dient ook hct afsluitende gebed te reciteren.
7. Men moet zoeken, smachten en hopen om de beloning voor het
reciet te verwerven.
8. Men moet zicht krijgen op de bijzondere eigenschappen van Gods
welbehagen.'

I)an volgen in het diploma nog regels voor het gewone rituele

gcbed, dc Sqlat.

l)e namen van de ProJbet Muhammad

I lct inleidend gedeelte van de Dala'i l  al-Khayrat bevat ecn

onderdeel waarin de bijnarnen of erenamen van de Profeet wor-

rlcn opgesomd. In het kader van de Muhammad-devotie,

waartoe de Dala'il al-Khayrar behoort is dat niets verwonder-

l i. iks. Het verzamelen van de namen van Muhammad(Asma' al '

,Naói) is cchter betrekkelijk recent. Het moet begonnen ztjn naar

irnalogie van de set van al-Asmo' al-Husna, de negencnncgcntig

schone namen van God. Evenals deze negenennegentig nalrlen

I Waarschijnli jk bedoeld als discrete plaatsen, of niet-publieke
yr luatscn.
I I )it hoeft niet in tege nspraak te zijn met het feit dat volgens de
l)tli'il al-Khayrat zelf de eersïe Hizb op maandag gereciteerd moet
rvordcn. Het zou er op kunnen duiden dat op zondag het inleidendc
tlccl dat aan de Ahzab vooraf gaat gclezen moet worden.
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ÓazttT. Lahore 142112000,p. 191. Zie corpus nr.  31.
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van God worden de namen van de Profeet Muhammad bij voor-
keur uit dc Qur'an gehaald. Het aantal variecrt echter. Het is
rnogclijk dat al-Gaz[lT de eerste is geweest die dc lijst met de
201 namen van de Profeet Muhammad heeft samengcsteld. Er
bestaat op het internet een lijst van dc 201 narnen van de
Profeet Muhammad, die is vervaardigd door Siddiq Osmàn
Noormuhammad, een moslims geleerde uit Toronto, in
Ramadan 1420 lDecember 1999. Voor de mecstc van de 201
namen gceft hij de Koranische bewijsplaats.' Deze modernc
lijsten zijn vrijwel altijd gebaseerd op de lijst in de Dala'il al-
Khayrat, ook al wordt dat er zelden bij vermeld.

De 'Gezegende Tuin'
ln het inlcidende gedeelte van de Dala'il al-Khayral beschrijft
al-Óaz[h de plaats waar de Profeet Muhammad in Medina is
begravcn. Het is een passage die zeker authentiek is, maar waar-
van de factuele stijl duidelijk verschilt van de stijl van tasliya
die men in de rest van het boek aantreft. De beschrijving van
het graf van de Profeet Muhammad valt in twee delen uiteen; de
passage luidt als volgt:

'Dit is de beschrijving van de "Gezegende Tuin" waarin de Gezant
van God is begraven, tesatnen met zijn twee metgezellen, Ab[ Bakr
en 'Umar .
Aldus wordt verhaald door'Urwa Ibn al-Zubayr: De Gezant Gods is
begraven in de alkoof (al-sahwa). Abu Bakr is achter de Gezant
Gods begraven en 'Umar lbn al-Khattáb is begraven aan de voetcn
van Ab[ Bakr. De oostelijkc alkoof is leeg gebleven en er wordt
gezegd, maar God weet hct het best, dat 'Isá de zoon van Maryam
daar wordt begrar en.
Over de Gezant Gods wordt verhaald door 'A'isha: In mijn droom

I Zie de website: http://iqra.net/articlcs/20 lnames.html, alwaar ook
bibliografische verwijzingen naar werken over het genre Asmtr' al-
Nabr. en ook l inks naar websites met de 201 namen te vinden zi-jn'


