
van God worden de namen van de Profeet Muhammad bij voor-
keur uit de Qur'an gehaald. Het aantal varieert echter. Het is
rnogelijk dat al-Gazuh de eerste is geweest die de hjst rnet de
l0l namen van de Profeet Muhammad heeft samengesteld. Er
bestaat op het internet een lijst van de 201 namen van de
Profeet Muhammad, die is vervaardigd door Siddiq Osmàn
\oormuhammad, een moslims geleerde uit Toronto, in
Ramadan 1420 I December 1999. Voor de meeste van de 201
namen geeft hij de Koranische bewijsplaats.r Deze moderne
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'
In het inleidende gedeelte van de Dala'il al-Khayrar beschrijft
al-Óazulï de plaats waar de Profeet Muhammad in Medina is
begraven. Het is een passage die zeker authentiek is, maar waar-
r an de factuele stijl duidelijk verschilt van de strjl 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
pí lssage luidt  als volgt:

-Dit is de beschrijving van de "Gezegende Tuin" waarin de Gezant
van God is begraven, tesamen met zijn rwee metgezellen, Ab[ Bakr
en'Umar.
Aldus wordt verhaald door'Urwa Ibn al-Zubayr: De Gezant Gods is
begraven in de alkoof (al-sahv,a). Ab[ Bakr is achter de Gezant
Gods begraven en 'Umar Ibn al-Khattàb is begraven aan de voeten
r an Abu Bakr. De oostelijke alkoof is leeg gebleven en er wordt
eczegd, maar God weet het het best, dat 'Isá de zoon van Maryam
daar wordt begraven.
Over de Gezant Gods wordt verhaaid door 'À'isha: In mijn droom

I Zie de website: http://iqra.net/articles/20 I names.html, ahvaar ook
L'rbliografische verwijzingen naar werken over het genre Asmá' al-
\lbr. en ook links naar websites met de 201 namen te vinden zijn.
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zag ik drie mancn vallcn in mijn kamer. Ik vertelde mijn droorn aan
Ab0 Bakr en dczc zci :  " 'À' isha, dr ie mensen zul len in jouw huis
worden bcgraven, die de beste mensen op aarde zijn." Toen de
Gezant Gods stierf en in mrjn huis wcrd begraven zei Abu Bakr
tegen mij: "Dit is een van jouw manen, cn hij is de beste van hen."'

Dezc korte passage vereist cnigc nadere analyse.

Het graf van 'lsa 
h. Maryam in Medina

De aanwezigheid van het graf van Jezus wordt in de Dala'il al-
Kha.vrat nict verder uitgewerkt. Het is een bcricht dat aansluit
bij allerlei cschatologische voorstellingen over de terugkeer van
Jezus op aarde.l Moslims geloven niet dat Jczus aan het krujs is
gestorven. In dc islam is Jczus nict meer dan een profcct in dc
rij van profeten die aan de Profeet Muhammad vooraf is
gegaan. Hij is voor moslims niet de zoon van God. Jezus werd
op het 'cruciale' moment door de engel Gabricl van de kruis-
dood gered. En zclfs zijn substituut (want er is wel iemand dic
op miraculeuze wijze Jezus' gedaante had aangenornen aan het
kruis gestorven) wordt niet hangend-aan het kruis maar meestal
opgehangen aan een galg afgebeeld.' God heeft Jezus met
lichaam en al een veilige plaats in de hemcl gcgeven, waar hij is
blijvcn leven. Zijn aanwezighcid daar is ook gesignaleerd door
de Profeet Muhammad tijdens diens eigen hemelreis. Het graf
van Jczus in Medina, in de grafkamer van de Profeet
Muhammad, is het graf waar hij zal liggen als hij, na zijn
terugkomst op aardc, gestorven zal zijn. Bij de opstanding van
de doden op de Jongste Dag zalhij tesamen met de Profeet

1 Zie Michcl Hayek, Le Christ de I ' lslam, pp. 215 e.v.
2 Dit kan ook duiden op een weerzin van islamitischc miniaturisten
om ecn kruis af te beelden in cen islamitisch boek. Zie de miniaturen
aÍgebeeld in Rachel Milstein, Karin Riihrdanz &Barbara Schmitz,
Stories of the Prophets. Illustrated manuscripts o/Qisas al-anbiyà'.
Costa Mcsa 1999,  pp.  159-160 en p laten 8 cn 62.
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Muhammad opstaan. Hct bcricht van al-GazÍll moet zo ver-
staan wordcn dat Jczus pas na zijn terugkomst op aarde, in de
cindtijd, bij dc Profcct Muhammad begraven zal worden, maar
er is wel al een plaatsje voor hcm gereserveerd in de grafkamer
van dc Profcct Muhammad. Al-GazulT heeft hier kennelijk een
element van volksgeloof in dc Dala'il al-Khayral opgenomen.
Hct is nict onmogclijk dat al-Gaz[lf de alkoof voor het graf van
Jczus tijdcns zijn e igcn vcrblijf in Medina ook zelf heeft gezien,
of er minstens over heeft horen spreken. Het is hierbij interes-
sant om te zicn hoe het christelijke topoi als het lege grafen de
tenhemelopneming van Jezus in een islamitische context is ver-
gaan.
Dat aan bezoekers van de 'Gezegendc Tuin' indcrdaad werd ver-
teld dat daar ook cen graf voor Jezus was gereserveerd wordt uit
een onverwachte bron bevestigd. In 1503 bezocht de Bolognesc
reiziger Ludovico di Varthema (of Barthema) vermomd als mam-
meluk Medina en bracht daar ook een bezoek aan het graf van de
Profeet Muhammad. De hoofdman van zijn groep raakte in ge-
sprek met de bchccrdcr van het graf of de imam van de moskee,
en belooÍde hem drieduizend dukaten als deze hern het lichaam
van de Profèet zou laten zien.t Deze functior-raris weigcrdc echter
het geld en legde vervolgens het gezelschap omstandig uit wat zij
daar te zien kregen. Varthema verlclt als volgt:'

'... Doen hy nu veel dier-ghelijcke saecken voort gebracht had, soo
vraeghdc onst: Hooft-man, die, gelijck geseyt is, een Mammeluck of
verloochent Christen was, hem aldus: "Eysc hebcnc Mariam
phion' i"  "Waer is dan dc Soon Mariae", namentl i jck Iesus Christus?

I In Europa werd destijds gedacht dat Muharnmads doodskist in de
moskee vrij boven cle grond zwccÍde, vandaar waarschijnlijk de enonne
som gclds die deze marnmeluk eryoor over had om dit te mogcn zicn.
2 Varthema schreef oorspronkelijk in het Latijn. lk citeer hier uit een
oude Nederlandse vertaling, Ludowich di Barthema, De uvtnemende en
seer wonderlijcke Zee-en-landt-Reysc. Utrccht 1654, p. 16.
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Waer op hy antwoorde: "Wabel al nabi." In Nederlandts "By de
voctcn Mahomcts". Doen sprack onse Hooft-man: "Bessbes hicfi",
soo veel als: "'t Is genoegh, ik begeer niet meer te weten." En tot
ons komende, sey hy: "Siet nu, hoe lichtehjck had ick drie duysent
Seraffi of Ducaten onnuttelijck wegh gcworpen."''

Uit deze anekdote, dic ongevecr een halve eeuw na al-óazutl's
lcven speelt, is duidelijk dat destijds het bestaan van een graf
van Jezus in Medina werd aangenomen, iets dat ook door al-
ÓazulT in zijn gebedenboek wordt gczegd, zijhet dat hij er niet
ccht zeker van is, hij maakt immers het voorbehoud 'maar God
weet het het best'. De betrekkelijk late auteur al-SamhldTr
brengt in zijn omvangrijke compilatie over de plaatsen waar de
Profeet Muhammad heeft verbleven de verschillende berichten
over Jezus' graf in Medina nog eens bij elkaar. Zij vullen elkaar
aan en overlappen elkaar gedeeltelijk:'

- 'Isá b. Maryam wordt begraven brj de Profeet Muhammad en zijn
twee metgezellen.
- In de Thora is ecn beschrijving van de Profeet Muhamrnad, bij wie
'Isá 

b. Maryam wordt begraven.
- 'Isá 

b. Maryam ligt in het vierde graf.
- De Profeet Muhammad zegt: "lsá b. Maryam zal neerdalen op
aarde, hij zal trouwen en kinderen krijgen, en hij verblijft hier
vijfenveertig jaar, dan sterft hij en hij wordt bij mij in mijn graf

begraven, en ik cn 
'Isá 

b. Maryam staan op uit één graf, tusscn Abu
Bakr en 

'Umar.'*

- In het huis is plaats voor een graf in de Oosteli jke alkoof [.. .],

1 De Arabische citaten: 
' 
Isu ibn Maryam Jayn? Muqclhíl al-Nabí. Bas

has, l,akJï.
2 Gestorven in 911/1506,  vgl .  GAL G l l ,  114.
3 l ltaJà' al-lt/at'à' bi-Akhbar Dar al-Mustafa, II, p. 318. Zic het
register in deel 5 voor een verwijzing naar alle plaatscn waar 

' lsá 
b.

Maryam wordt genoemd.
4 Zie ook Hayek, Le Chríst, pp.224 e.v., waar nog vele dergcltjke
berichten worden gegeven.



\\ riu ur Isrr b. Maryam wordt begraven.

l) i t  l l l tstc bcr icht is ook door al-Gazul i  in zr jn bcschri jv ing van
tlc '( iczc_rlcnde Tuin' opgcnomen. 

'Isá 
b. Maryam speelt in de

l)ulu'il ul-Khuyrut verder geen rol, maar dit eschatologische de-
tail over het vierde, lege, graf in de grafkamer van dc Profeet
Muhammad geeft de lokatic wcl cxtra gewicht.

De graven van de Profeet Muhammad en zijn opvolger.s
Het eerste decl van de korte bcschrijving die al-Gaz[h van de
'Gczegende Tuin' geeft bevat nict meer dan een opsomming
van de drie gravcn en een aanduiding van hun onderlinge posi-
tie. Wic deze beschrijving leest begrijpt ook onmiddellijk dat de
Dqla'ilal-Khayrat nooit in de wereld van de Shi'a populair kon
worden. Immers, hoewel de Dala'il al-Khaltral tot hct genre
van de Muhammad-devotie behoort, waartegen in de Shi'a op
zich geen bezwaar is, de zo prominente verrnelding van de eer-
ste twee khaliefen, die volgcns de Shi'a de rechtrnatige opvol-
ging door Muhammads schoonzoon 'AlT hebben gefrustreerd,
maakt het boek direct tot cen uitgesproken sunnitisch boek.
De Dala'il al-Khayral is niet de bron van onze kennis over de
indeling van de grafkamer in Medina. Aangenomen mag
worden dat al-óazulT bij een bezock aan Medina de graven in
de grafkamer gezien hccft, dat hij er zeker ook over ge lezen
heeft en dat hij deze inÍbrmatie in zijn boek heeft samengevat.
De onderlingc positie van elk van de drie graven is nog onder-
werp van uitgebreidc cxegetische discussies gcweest. Al-
SamhDdT laat dc verschillende mogelijkheden voor de posities
van de graven uitgebreid dc revue passeren.'

1 Wa/à' al-Wofà ', II, pp. 309-314. Een zelÍde soort discussie komt
voor in het wcrk Matali' al-Ma.sarrclt bí-Óuttt' Data'it al-Khuyrat, de
commentaar door Muhammad al-Mahdi b: Ahmad b. 

'AlÍ 
b. Ylsuf al-

Fásr (1063/1653) op de Dald'i l  al-Khayrclt. Zie handschrift Leiden Or.
l2 . l2 l .  fL  67b c.v .
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Commcntaar van al-Fásr op de Dalo'íl al-Kltayrat van al-
Gaz[ll. De passage over het graf van de Profeet Muhammad en

zijn twee khaliefcn. Geïllumineerd handschrift uit Egypte,
I  I  I  l /1700 (Or. 12.121, f .  67b).



Het andere element in dc beschrijving van dc 'Gczegende Tuin'
in de Dala'il al-Khayral is de vervulling van de voorspellende
droom, dic 

'Á'isha, 
de lievelingsvrouw van de Profeet Muham-

mad. vcrtelt aan haar vader. de latere eerste khalief Ab[ Bakr.
Of men hct bericht nu beschouwt als een voorspellende droom,
of licvcr bcschouwen wil als ccn latere projectie op de geschic-
denis om dc positie van de ecrstc twee khaliefen nog eens extra
gcwicht tc gcven, maakt weinig vcrschil. Het bericht kan
gecliencl hebben als lcgitimatie voor dc kcuzc van de lokatie van
het graf van de Profcct Muhammad . Zoveel is duidelijk uit de
context van deze passage in de Dala'il al-Khavral dat de graf-
kamer van de Profeet Muhammad in het vroegere huis van
'À'isha ccn belangrijke plaats is.

De stri.jd tegen de ongelovigen
Dat de Dala'il al-Khayrat thuis hoorl in de uitgebreide litera-
tuur van dc Muhammad-devotie is duidelijk. Zoals bekend is de
levcnsgcschiedenis van de Profect Muhamrnad het beste voor-
beeld voor dc gclovigen hoe zij hun levcn moeten inrichten. Het
leven van de Profeet Muhammad werd vooral door zijn profeet-
schap bepaald, maar daarin is hij onnavolgbaar. Een belangrijk
dogma in de islam is dat dc Profcct Muhammad het zegel dcr
profeten is. Hij sluit de langc rij van profeten af. Wie na hem
het profcctschap claimt is een bedricgcr, cn diens volgelingen
zijn geen moslim mccr. Dat merken de Ahmadiyya, de
volgelingen van Mirzá Ghulam Ahmad uit Qadyan (1835-
1908), nog steeds. Zij beschouwen zichzelf als moslims, maar
dc moslims beschouwen hen niet als geloofsgenoten, juist
vanwege dczc kwestie. Dat hun leider, Mirza Ghulám Ahmad,
zichzelf 'alleen maar' dc beloofde messias en de imam mahdí
noernde, en zich niet met de titel 'profeet' tooide, deed daar
niets aan af. Dat hij vele profetieën gegeven heeft, onder meer
over de gewelddadige dood van ztjn hindoe-tegenstander Lekh

Ram, en dat hij zijn profeticën net als de ProÍèet Muhammad
gcbruikte om de waarhcid van zijn missie te bewijzen, maakte
hem in de ogen van zijn moslimsc tijdgcnoten buitengewoon
verdacht.
Als dan het profeetschap nict voor navolging door de gelovige
in aanmerking komt, wat dan wcl? Het lcvcn van de Profeet
Muhammad wordt behalve door hct profcctschap nog door een
ander aspect gekarakteriseerd, dc strijd tcgcn de ongelovigen.
Gedurende vrijwcl zijn gehele leven heeft Muhammad gevoch-
tcn tegen de ongelovigc bewoners van Mekka, en de weerslag
van zijn strijd tegcn hcn en ook tegen de bedoeïenen van het
Arabisch schiereiland heeft zijn weerslag gekregen in de oudste
biografieën van de Profeet. ln zijn niet aÍlatende strijd tcgcn dc
ongelovigen geeft dc ProÍèet de gelovigen het goede voorbeeld.
Nu was een belangrijk aspect van het leven van al-ÓazÍh ook
de strijd tcgcn de ongelovigen, in zijn geval tegen de
Portugezen, en ook tegen het moreel verval van het wcrcldlijkc
bestuur van Marokko. Het is niet onmogehjk dat deze parallcl
in de levens van de Profeet Muhammad en van al-Gazull ook
het gebedenboek de Dala'il al-Khayrat heeft geassocieerd met
de strijd tegen de ongelovigen. Het is opvallend dat er in het
hierna volgende corpus van handschriften van de Dala'íl ctl-
Khayrat verscheidene handschriften zijn die als oorlogsbuit
verworven zijn tijdens de Nederlandse onderwerping van Atjeh
( 1 8 7 3 - 1 9 r 0 ) .

De illustraties in de Dalá'il al-Khayrát
Een van de meest in het oog lopendc aspecten van bijna allc
handschriften, cn trouwens ook de gedrukte versies, van de
Dala'il al-Khayrat is de set van illustraties die de passage waar-
in de beschrijving van 'de Gezegende Tuin' voorkomt versiert.
Als de modeme uitgaven uit de Maghrib afkomstig zijn hebben
zii meestal een set van twee illustraties die de Rawda en de
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Ongeïllustreerde passage ovcr het graf in Medina, in de Dala'il
al-Khayrat van al-Gazlh. Handschrift uit Kampong Penayung

in At jch, vóór 1871 (Or.4826, Í .  l3b).

jF. #J P*:

lllinbar van de moskee van de Profeet Muhammad in Medina
vcrtonen. Komen de edities uit Turks gebied of uit de Mashriq,
dan geeft het boek vaak een illustratie van Mekka en van
Medina. Hier wil ik ecn antwoord geven op de vraag waar deze
verschillende sets van illustraties uit voortkomen. en wil ik een
ontwikkeling schetsen die zich naar mijn overtuiging heeft
voorgedaan in de wijzc van illustrcren van handschriften en
cdities van de Dala'íl al-Khayrat. Daarbij wil ik laten zien hoe
deze ontwikkeling samenhangt n-ret orlhodoxe reacties op de
Muhammad-devotic in de islam.
Er zijn aanwijzingen dat oorspronkelijk de handschriften van de
Dala'il al-Khayrat niet geïllustreerd waren. De traditie van het
vervaardigen van niet-geïllustreerde exemplaren van de tekst
van de Dala'il al-Khayrat heeft voorlbestaan tot aan het eind
van het handschriftentijdperk, halverwege de negentiende eeuw.
Hierbij moet wel duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
een handschrift dat wellicht ooit geillustreerd is geweest, maar
dat nu door beschadiging of slijtage zijn il lustraties moet
missen, en handschriften die geen illustratie hebben en evenmin
een lacune in de tekst veftonen. Die laatste groep is dus met
opzet nooit geïllustreerd geweest. Dat er ongeïllustreerde
handschriften hebben bestaan volgt, behalve uit de ongeïllu-
streerde handschriften van de tekst, ook uit Matali' al-Masarrat
bi-Gala' Dala'il al-Khayral, de commentaar door Muhammad
al-Mahdi b. Ahmad b. 

'Ah b. YLisuf al-Fási (1063/1653) op de
Dula'it al-Khayrat van al-Óazllr. Op f. 6Jb van het Leidse
handschrift' staat het commentaar op de passage over de graven
in de moskee van de Profeet in Medina, met enkele tekeningen
die relevant zijn voor dc discussie over de positie van de drie
graven ten opzichte van elkaar. Maar al-Fásï becommentarieert
geen illustraties, en ik denk dat dat is omdat zij in de tekst dic
hii authentiek achtte niet voorkwamen.

I Leiden Or.12.121, waarschi-inlijk uit Egypte, 171 ff., na.sÀft schrifl.
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Illustratie van de grafkamer in de moskee van Medina, in een
enkelvoudig geïllustreerd handschrift van de Dala'il al-Khayral

van al-ÓaztlT. Maghrib, l133l112l (Acad. 33, p. 45).

14 15

l)r' bcschrijving van de 'Gezegende Tuin' wordt in de hand-
rt lrr il icn die behoren tot dc ongeïllustreerde traditie van de tekst
,lrrckt gcvolgd door het volgende onderdeel van het gebeden-
lrtrck. rlc eersle Hizb, rituele sectie. Het woord Sifa,'be-
'r' lrr i.jving', dat in de tekst wordt gebruikt, betekent dus niet
;rllrcclding, dan was waarschijnlijk het woord Sura, Shctkl of
Irtnthdlgebruikt. Het gebruik van het woord Si/a is een extra
rrr.{rrrncnt om aan te nemen dat de vroege handschriften van de
| )tt li' i I al-Khayrat niet geïllustreerd waren.
Nlrrar dan verandert er iets. Het is waarschijnlijk de tekst van de
'lrcschrijving van de Gezegende Tuin', Sifat al-Rawda al-
,llttharaka, aan het einde van het inleidende gedeelte van de
l)uld'il al-Khayrat, die copiïsten of miniaturisten cr toe heeft
qcbracht om aan de kale tekst van het boek een of meer illustra-
ties toe te voegen. Dit is waarschijnlijk vrij vroeg in de ontwik-
kclingsgeschiedenis van de Dula'il al-Khayrat gebeurd enzal
lanvankelijk niet meer geweest zijn dan een grafische explicite-
ring van de beschrijving van de grafkamer en dan uitgevoerd in
dc stij l van illuminaties waarmee het handschrift wellicht toch
al was versierd.
I)e korte passage in de Dala'il al-Khayral over de beschrijving
van hct graf van dc Profcct Muhammad cn dc ccrstc twee
khaliefen in Medina heeft dus copiïsten en boekversierders er
toc gebracht om een aÍbeelding van dat cluster van graven aan
de tekst van de Dala'il al-Khayrat toe te voegen. Er zijn hand-
schriften bekend die alleen het cluster van de drie graven, of
soms verïneerderd met een vierde graf, dat van de dochter van
de Profeet Muhammad, Fatima, vertonen. Deze illustraties zijn
zelden meer dan een schematische weergave van de drie doods-
kisten, gezet onder een nis die gekenmerkt wordt door enige
architectonische elementen en die soms ook een lamp heeft,
alles kennelijk een eenvoudige manier om de grafkamer in de
moskee van Medina af te beelden. Het is duideliik niet een



poging om een naturalistische aÍbcclding van de grafkamcr te
maken.
Dan vcrandert er in iconografischc zin opnieuw iets: aan de en-
kele illustratie van de Rav,da, de grafkamer, wordt een tweedc
illustratic toegevoegd, namelijk van de Minbar, de preekstoel
van de Profeet Muhammad in de grote moskee van Medina. Dit
is in termcn van illustratietechniek ccn aantrekkelijke toevoc-
ging omdat daardoor cen geïllustrecrde dubbelpagina ontstaat.
Het toevoegen van deze tweedc illustratie kan echter nict vanuit
de tckst van de Dala'il al-Khayrat verklaard worden. De
Minbar komt daarin zo niet voor. De dubbelillustratie van
Rawda en Minbar moet eerder worden gezien als ccn grafische
explicitering van de bekcnde uitspraak van de Profeet Muham-
mad: 'Wat tussen mijn graf is en mijn preekstoel behoort tot de
tuinen van het Paradijs, en mijn preekstoel is bij mijn bassin.'
Deze uitspraak wordt door de islamitische traditionariërs
beschouwd als authentiek en komt voor in de Musnad van
Ahmad b. Hanbal, en, met enige textucle. variantcn, ook in de
andere canonieke traditieverzamelingen.' Dat dit een
belangrijke tckst was voor allen die de Ziyara, het bezoek aan
het graf van de Profeet Muhammad in Medina voor of na de
pelgrimage naar Mckka, bl4kt uit vccl bronnen.
In een pelgrimsgids die heeft toebehoord aan de Egyptische sul-
tan Chaqmaq (regeerde 1438-1452) - dus een bron contem-
porain aan al-Óaz[lï - staat de volgende instructie voor de
koninklijke bezoeker aan de moskee van de Profcet in Medina:

'Veruolgcns keert de bezoeker (van de moskee van de Profeet in
Medina) zich naar de preekstoel van de Boodschapper van God cn
hij verricht twec rituele buigingcn dichtbij de prcekstoel, en wel zo,
dat hij kijkt naar de zuil die naast de kist (al-Sanduq) staat, terwijl

1 A.J. Wensinck (e.a.), Concordance, Vl, p. 345 (s.v. minbar).
Musnad lI, p. 534, geeft hujratí, mijn (graf)kamer, in plaats van qahrt,
mijn graf, maar de betckenis is dezelfde.
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De bcdcvaartsgids van de Egyptischc sultan Chaqmaq, met de
passagc over hoe men het graf van dc Profeet Muharnmad in

Medina moet bezoekcn. Handschrift, Egypte, midden- l5e eeuw
(Or .  458,  p .  133) .
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de ronde lijn die in de gebedsnis van de moskee is, recht voor hcm
is. Dat moet zo gebeuren dat dc pilaar van de preekstoel zich tcgen-
over zijn rechter schouder bevindt, want dat was de positie waarin
ook dc Profeet heeft gestaan. Hij staat dan tussen het grafen de
preekstoel, en dat is conform de woorden van de Profeet: "Wat
tussen mijn graf is en mijn preckstoel behoort tot de tuinen van het
Paradijs, en mijn preekstoel is bij mijn bassin."l

Deze enigszins raadsclachtige toevoeging 'en mijn preekstoel is
bij mijn bassin' vcrwijst naar een eschatologisch conccpt. Hct
bassin van de Profeet Muhammad is volgens sommigen de
ontmoetingsplaats op de Jongste Dag, volgens anderen vcr-
wijzen deze woorden naar een waterbassin in het Paradijs.t Aan
de ideeën over het graf van Jezus in Medina hadden we al
gezien dat rond de grafkamer van de Profeet Muhammad aller-
lei eschatologische concepten waren geformuleerd, en de plek
vraagt er ook om. Immers, op de Jongste Dag en ook al eerder
in de eindtijd, zullen daar zeker zcer belangwekkende gebeur-
tenissen plaats vinden. Ook de benaming van deze plek, al-
Rawda al-Mubareka, de 'Gezegende Tuin', kan men met het
Paradijs, immers ook een tuin, associëren.
Delezer van een handschrift van al-ÓazÍlT's Data'il al-Khayrat
met de dubbele illustratie van Rawde en Minbar die met een
stereoscopische blik naar de twee illustraties kijkt, bevindt zich
zodoende precies op de plek waarnaar in de profetische traditie
wordt verwezen als 'wat tussen mijn graf is en mijn preekstoel
behooft tot de tuinen van het Paradiis.'Een sebedenboek dat

I Handschrifï Leiden, Or. 458, pp. 132-133. Manasik al-Hagg 'ala

Arha'at Madhahib, door cen anonieme Hanafi rechtsgeleerde. Sultán
Chaqmaq's versierde ex-libris staat op de titelpagina van het Leidsc
handschrift. Zie ook Voorhoeve, Handlíst, p. 184.
2 Zie G.H.A. Juynboll, 'Shu'ba', pp.213-218, en de daar geciteerde
bronnen. Het gebruik van het woord tur'a,'kunstmatige waterloop', in
sommmige van de tradities, in plaats van het woord rawda, 'tuin',

garden, zou ook wijzen op dit idee van een bassin in het paradijs.
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Dubbel-illustratie van de gratkamer (rechts) en de preekstoel
(links) in een geïllumineerd handschrift van de Dala'il al-

Khal,rat van al-Gazlh. Maghrib, achttiende eeuw
(Or. 1220. f f  .25b-26a\.



zijn lezcrs zo op een gezegende plaats kan zetten is duidelijk
een bock van grote waarde. Van de eerstc il lustrator die deze
dubbel-il lustratie heeft bedacht is het een vondst van dc cerstc
orde.
De afbeeldingen van de Rawda en de Mínbar zijn, zoals
gezegd, meestal op schcmatische wijze weergegeven: voor de
Rawda een nis waarin ccn lamp hangt, en waaronder men
weergaven van de kisten kan zicn van de Profeet Muhammad en
zijn eerste opvolgers, en op de tegenoverliggende bladzijde een
dergelijke nis voor dc Minbar, waarbij soms ook de Mihrab, de
nis voor de gebedsoriëntatie, wordt getoond. Deze Mihrab
wordt ook expliciet genoemd in de pelgrimsgids van sultan
Chaqmaq, waaruit ik al citeerde. Talrijke handschriften van dc
Dala'il al-Khayrat met deze twee illustraties zijn bekend, zowel
uit de Maghrib als de Mashriq. In de Maghribijnse traditie van
de handschriften van de Dula'il al-Khayral is dit de gebruike-
lijke dubbel-il lustratie gebleven. De afbeeldingen kunnen nooit
onder het islamitische afbeeldingsverbod gevallen hebben, want
zij tonen geen levende wezens. In de Mashriq, Turkije en meer
oostwaarts, is er een verdere ontwikkeling in de wijze van
illustreren van de Dala'il al-Khayrat vast te stellen.
Vanaf het eindc van de achttiende eeuw kan ccn nicuwc
verandering in de illustraties van de Dala'il al-Khayral worden
waargenomen. Het idee van een dubbel-illustratie blijft, maar de
voorstelling van de illustraties verandert. De eerste van de twee
afbeeldingen stelt nu de grote moskee van Mekka voor, met de
Ka'ba in hct midden. Dc twcodc aÍbeelding toont de moskee
van de Profeet in Medina. De afbeelding van dc moskcc van
Mekka is daarom opmerkelijk, omdat deze door niets in de tekst
van dc Dala'il al-Khayrat noodzakelijk wordt gemaakt. De
reden voor het opnemen van deze afbeeldir-rg moet dus ook
buiten de tekst worden gczocht.
Mijn verklaring voor deze verandering is dat de bijna ongelimi-
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Dubbel-il lustratie van de grafkamer (rechts) en de preekstoel
(links) in een geïlluminccrde lithografie van de Dala'il al-

Khayrat van al-GazllT. lstanbul, 121 5l185B-l 859
(Or. 12.016, pp. 104- I  05).  Zie corpus nr.  I  9.



teerde cn exclusicve vercring van de Profeet Muhammad, zoals
die sprcekt uit de Dala'il al-Khayral, in de loop der tijd de no-
dige kritiek hecÍt veroorzaakt. Het lijkt er op dat een aÍbeelding
van de moskce van dc Profeet Muhammad in Medina allcen
gehandhaafd kon blijven als daaraan voorafgaand een afbcel-
ding van het 'Huis van God', zoals de moskee in Mekka en
mcer in het bijzonder de Ka'ba, wordt genoemd, werd opgeno-
men. Wat door veel moslims als een uitwas werd beschouwd
moest worden teruggedraaid en het evenwicht moest hersteld
worden: eerst God, dan de Profeet, net als in de shahada, de
formule van de islamitische geloofsbelijdenis, die zegÍ dat er
geen God dan God is, en vervolgens verklaart dat Muhammad
de gezant van God is.
Deze dogmatische reactie op een uit de hand gelopen persoon-
lijke devotie voor de Profeet Muhammad had nog verdere
iconografische consequenties. De schematische, enigszins
architecturale aÍbeeldingen van de Rawda en de Minbal waren
zo van dichtbij getekend dat deze heilige plaatsen op bijna in-
tieme wijze tastbaar waren, en dat men zich werkelijk op de
voorgeschreven plek in de moskee in Medina kon wanen. Men
kon als het ware het hek voor de graÍkamer van de Profect met
dc hand aanraken. Tocn nu dc dubbel-il lustratie van Minbar cn
R(twda in Medina in de laterc handschriften uit de Mashriq
werd vervangcn door ccn anderc dubbel-illustratie, namelijk
van de moskeeën van Mekka en Mcdina, werd tegelijk ook een
grotere afstand tusscn kijker cn afbeelding gerealiseerd. Dc
Mekka-Medina illustraties tonen gcen nissen met lampcn meer,
maar gehele gebouwen. De Mcdinensischc graven zijn onder-
deel gcworden van een architecturale omgeving, hoewcl de
Ravda en Minbar als apartc elementcn binnen dat groterc
geheel meestal wel herkenbaar blijven.
De twee moskeeën worden in deze nicuwe, dogmatisch-
correcte, manier van illustreren, meestal weergegeven door ecn
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Dubbel-illustratie van de moskeeën van Mekka (rechts) en
Medina (links) in een geïllumineerd handschrift van de Dala'il
al-Khayrat van al-Gazfilï. Het gebedenboek van Imam Bonjol.

Afgeschreven te Bandar Natar, Sumatra, 122911814
(Or. 11 51, f f .  68b-69a).
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pro1cctie in ccn plat vlak. Vanaf dc vrocge negenticnde eeuw
wordcn zij soms ook in een voÍrn van pcrspectief getekend, wat
waarschijnlijk een Osmaans-Turkse innovatie is. De perspec-
tivischc afbeeldingen hebben ook een uitstraling naar andere
media gekrcgen.' Van beide soorten afbeeldingcn zijn velc
voorbcelden bekend. Dc dubbel-il lustratie blccf gehandhaafd,
want in termen van boekillustratie was deze cen gouden vondst,
maar het aanstootgevcnde element was er door de afbcelding
van Mckka aan ontnomen.
Dc projectie in een plat vlak is waarschijnlijk gebaseerd op ou-
dere iconografische voorbcclden, bij voorbeeld in geïllustreerde
pelgrimsgidsen zoals het Perzischc werk Futuh al-Haramayn by
MuhyT al-DTn LárT (gest.  9-13/1526- l5 27 ) j  en zoals de beidc
heilige plaatsen van de islam te zien zijn op tegeltablcau's uit
Iznik.s In een excursus over il lustraties van Mekka en Medina

I Zo bezit ik een porceleincn schotel met een door Serpil Ozttirk in
2000 geschilderde aÍbcelding van Mekka cn Mcdina in perspectief,
die duideli jk ontleend is aan een vrocg-ncgcntiende ecuws Osmaans
handschriÍl van dc Dala'íl al-Kho.vrtlt.
2 Zie handschrift Lciden Or. I 1.079, ccn fragmentarische kopie van
dcze tekst met l4 i l lustratics in vlakke projectie, met gebouwcn en
gczichten uit Mekka en Mcdina en omgeving, en ook van de Rotskoe-
pel in Jcruzalcm. Handschrift Lciden Or. 14.620,45 ff., is een andcrc
kopie van dcze tekst, rnet l5 dcrgchjke i l lustraties. Zie ook de afbccl-
ding van dc moskee van Medina op hct omslag van dit boek. De af-
bccldirrgen in The Unity o/ Islumíc Árt, pp.68-69, nr. 52, en op dc om-
slagcn, komen natuurli jk ook uit ccn exemplaar van Lári 's werk.
3 Zic voor een voorbeeld van dczc zeer populaire afbeclding Marilyn
Jenkins (ed.), Islanic Art, p. 122 (Mckka). Tcgen de nruur varl de zuide-
lijke doorgang van dc apsis van de Aya Sofia rnoskee in Istanbul, bijna
recht achter de minbar, is ccn Iznik-tegeltableau mct ccn dubbel-illustra-
tic van Mekka en Medina in vlakke projectie uit 1053 (1643-1644 AD).
Dc positie van dit tegeltableau gceÍt de gebedsrichting aan in dit van
oorsprong christelijke gebouw. Een beknopte verwijzing in Swift, p. l0l .

Dubbel-il lustratie van de moskeeën van Mekka (rechts) en

Medina (links) in een geïllumincerd handschrift van dc Dala'il

al-Khayrat van al-Óazuh. Perspectivische wcergavc. Istanbul,
12531 1831 .or. 12.455. ff. 1 5b-l 6a).
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in andere boeken dan de Dala'il al-Khayrat zal daar hierna nog
op worden ingegaan.
Hct is verleidelijk om de iconografische ontwikkelingen in de
keuze en uitvocring van de illustraties van al-GazDh's Data'il
al-Khayrat in een breder verband van ideeëngcschiedenis te
plaatsen. Wat mij daarbij direkt te binnen schiet is de opkomst
van het Wahhábisme. De term Wahhàbisme wordt meestal door
tegenstanders van de beweging gebruikt. De moderne term is
Sala/i1t.va, welke aanduiding niet verward moet worden mct de
Egyptische refonnistische SalaJiyl,a beweging. De stichter van
de Wahhábiyya beweging, Muhammad b. 'Abd 

al-Wahháb,
leefdc van 1703 tot 1J87.'Doordat de Arabische vorst Muham-
mad b. Sa'd (regeerdc in de Nejd van l ]46-1765) in 11571
1744 zljn leer van hervorming overnam kon de beweging ook
een politieke dimensie krijgen. Het strikt monotheïstischc
gedachtegoed van Muhammad b. 'Abd al-Wahháb is nu nog de
basis van de ideologic van het koninkrijk Saoedi-Arabië. Een
bclangrijk punt van bezorgdheid voor de WahhàbT's was de in
hun ogcn extreem geworden cultus van heiligen. Het verkrijgen
van voorspraak bij heiligcn door hun graven te bezoekcn en
door allerlei andere soortcn van gebed om voorspraak te
verwerven was hun een doorn in het oog.
Maar ook voor niet-Wahhàbitische orthodoxe moslims was en
is het praktizeren van vorïnen van volksgeloofeen krenking van
het recht dat God op dc mens heeft. De gelovige moet God
direct dienen, zonder tussenkomst van een clerus en zonder de
voorspraak van heiligen. Natuurlijk moet de gelovige ook het
grootst mogelijke respect toncn voor de Profeet Muhammad, dc
ontvanger van de goddelijke openbaring die is vastgclegd in de
Qur'án. HU blijft het beste voorbeeld voor de mens. In de
Qur'an zegt God ook: 'Voor u is in de Gezant Gods een goed

I Zie D.S. Margoliouth, art. 'Wahhàbiyya', in the Encyclopaedia of
Islam. first edition.

voorbeeld.'r Dit kan dan wel betekenen dat de Profeet Muham-
nrad een rolmodel is voor de gelovige,t maar het mag natuurlijk
nict ontaardcn in een devotie voor de Profeet die de gelovigc
aÍhoudt van de verering van God zelf. In de loop der tijd heeft
hct grote respect waaffnee de gelovigen de Profeet Muhammad
beschouwden zich ontwikkcld tot een cultus van onfeilbaarheid
cn heiligheid voor de Profcct, en afgeleid daarvan ook voor de
vele heiligen van de islam, die cr toe leidde dat de volledige
aandacht die de gelovigen aan hun Schepper moesten gevcn op
voor de ofthodoxie onaanvaardbare manier werd afgelcid.'
Dit dogmatische conÍ-lict, dat door de Wahhábr's welsprekcnd
en met felheid aan de orde werd gesteld - en op vele tereinen
van het leven in Saoedie-Arabië nu nog steeds actueel is - vond
voor wat betreÍt de Dala'il al-Khayrat zijn uitdrukking op
verschillende niveau's. Er is allereerst duidelijk sprake van een
zekere rivaliteit, tussen de verering van God enerzijds en de
devotie rond de persoon van de Profeet Muhammad anderzijds.
Meer concreet mag men zich zelfs afvragen of de Dala'il al-
Khayrat niet ooit een rivaal voor de Qur'an is geweest. Vanuit
een puur boekhistorisch standpunt zijn de gelijkenissen inder-
daad frappant. Het boek werd en wordt niet zelden op een haast

Qur'ánische manier uitgevoerd, gekalligrafeerd, met gouden
en/of gekleurde omlijsting om de tekst, met gouden en versierdc
rosetten om zinnen en frasen te scheiden, met een vergelijkbare
indeling in Áhzab (parten), in fraaie band of versierde tas gesto-

I  Qu r ' an  3321  .
2 De mid-l4e eeuwse Egyptische encyclopedist lbn al-AkÍànt, Irshud
al-Qasid (Leiden 1989, p.401), noemt de Sïra, de biografie van de
Profeet Muhammad, in het hoofdstuk over Tadbïr al-Manzil,het
runnen van het huishouden, dat regels bevat voor de sociale omgang.
3 Deze geleidelijke ontwikkeling van de cultus voor de persoon van de
Profeet Muhammad wordt beschreven door Tor Andrae, Die Person
Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemehrde. Stockholm 191 8.
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ken. Daarbij is het door zijn gcringere af-meting en de meer
rnenselijke dimensie van zijn inhoud een boekje met grote
aantrekkingskracht. De beloning voor het reciteren van al-
Gazuh's zegenspreuken over de Profeet kan nauwelijks minder
zijn geweest dan voor reciet van de Qur'un.De ritucle indcling
van dc tekst in acht even groïe Ahzab, voor de zeven dagen van
de weck (waarbij de achtste Hizh op de eerste dag van de
volgendc week gelezen moet worden, telkens van maandag tot
maandag) doet denken aan de dertig even grotc dclcn van de

Qur'an, die geschikt zijn voor reciet gedurende een maand.
Maar het reciet van de acht Ahzab was wel minder werk, en ook
dat verbetert de 'concurrentiepositic' van de Dala'il al-Khayrat
tegenover de Qur'an. Het moet ooit voor gelovigen in het alge-
meen en voor leden van mystieke broederschappen in het bij-
zonder ccn alternatieve recitabele tekst zijn geweest.' Er is
natuurlijk geen enkele blasfemische bedoeling bij het opmerken
van deze competitie tussen de Qur'an cn de Dala'il al-Khayrat.
In cen andere context kan ook van medcdingcn met de Qur'an
gesproken worden. lk verwijs bij voorbeeld naar de titel en
ondertitelvan sommigc Indiase lithografische edities van Galál
al-DTn Rlmr's Mathnawr-yi Ma'nawí waaraan niet zelden de
rijmende ondertitel is toegevoegd: Qur'an dar Zahon-i
Pehluwí,'de Qur'an in de Perzische taal'.
De vervanging van de ene set van illustraties (Rawda en Minbar
in Medina) door de andere set (Mekka cn Medina) duidt ook op
zekere rivaliteit. Dat kan mcn cen rivaliteit noemen tussen
Mekka, waar Gods huis staat, en Medina, waar de moskee van
de ProÍèct staat. In overdrachtelijke zin is het ook de rivaliteit
tusscn twee wijzen van godsdienstige belcving, ecn abstracte,
biina calvinistisch te noemen eredienst van God zonder enise

I Het heeft natuurli jk nooit in al-Gazfih's bedoeling gelegen om een
alternatieve Qur'an te schrijven. Het gaat erom om te zien hoe het
boek in de loop der trld gebruikt is gaan worden.
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Tekening van het gravencomplex in Mcdina. Het graf van de
Profect, van zijn opvolgers, mct het preekgestocltc, en gravcl-l

van heil igen ('orang baik'). Het gebedenbock van Imam Bonjol.
Handschrift uit Bandar Natar, Sumatra, 1229ll814
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Tekening van BaqT' al-Gharqad, het gravencomplex in Medina,
waar veel beroemdheden uit de vroege geschiedenis van de

islam liggen. Uit LárT, Futuhat al-Haramayn. Handschrift, Iran,
101211603 (Or. 11.079. f .  38b).

bemiddeling, gesteld tcgenover cen meer rnenselijke zocktocht
naar voorspraak door dc Profeet Muhammad en de vele islami-
tische heiligen bij God.
De implementatie door de WahhábT's van hun puristische doc-
trincs richtte zich tot hcel concrcte kwestics. Een van hun meest
bckende verboden is dat van het bezoekcn van graven. Het
bczoek aan graven mct de bedoeling om van de overledene
voorspraak te krijgen was een cultus geworden in grote delen
van de islamitisclie wcreld, van West-Afrika tot Zuid-Oost
Azië, van Chinees Turkestan tot diep in sub-saharaans Afrika,
cn het komt in veel islamitischc landen tot op de dag van van-
daag voor. Een van hun best herinnerde daden van de opruk-
kende Wahhàbr's is de verwoesting van de graven in Medina.
Toen zij de stad veroverden in I806, en daarna nogmaals in
1926, werd het veel bczochte gravencomplex bij de moskee in
Medina, dat bekend staat als Baqi' al-Gharqad en waar veel
beroemde personcn uit de vroege gcschiedenis van de islam
liggen begraven, met de grond gelijk gemaakt en voor devotie
ongeschikt gemaakt.
Dc Saoedische regering heeft cnigejaren geleden een grote ver-
bouwing van de moskee in Medina laten uitvoeren. De Saoedi-
sche koning laat zich niet voor niets Khàdim al-Harantayn noe-
rrren, 'dienaar van de beíde heilige plaatsen'. Het bebouwde
oppervlak van de moskee is vele malen groter geworden dan de
rnoskee die we zien in de Dqla'il al-Khayrar. Mogelijk is dat al
tcn koste gegaan van begraafplaatsen direct buiten de moskee.
I)c moderne bezoekers van de moskee in Medina worden ver-
gast op koele lucht uit krachtige systemen voor air conditioning
cn onder het gehele complex is een enorme parkeergarage aan-
gclcgd, het kan allemaal niet op. Maar als de gelovige te lang
bil de grafkamer van de Profeet Muhammad stil blijft staan, of
zclÍ.s aanstalten maakt om het hek van de grafkamer aan te
nrkcn of te kussen, wordt hem dit verhinderd door de met stok-
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kcn gewapende religieuze politie. ' lmshí ya kafir' , 'doorlopen,
ongelovigc', roepen deze bewakers dan en zij makcn dreigende
bewegingen met hun stokken.
De dubbel-il lustratie van de Rawda en Minbar in de vroege
handschriften van de Dala'il al-Khayrat kan duidelijk geasso-
cieerd worden met bezoek aan en verering van graven. Het is
evenwel niet eenvoudig om een duidelijk gedocumenteerd
verband te leggen tussen de opkomst van het Wahhábisme en
dc vcrvanging van de twce Medinensische illustraties in al-
Óazlh's populaire gebedenboek door de dubbel-il lustratic van
Mekka en Medina. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrck-
ken dat de iconografische veranderingen in de Dalo'il al-
KhavrcTt uit hetzelfde puristische theologische denken voort-
komt waardoor ook Muhammad b. 

'Abd al-Wahháb werd
geïnspireerd.

Islamitische kritiek op de Dala'il al-Khayrat
In november 1995 publiceerde de orthodox-islamitische, van
oorsprong Marokkaanse, theoloog en schriftgeleerde al-Shaykh
Muhammad b. 'Abd al-Rahmán al-MaghráwT een boek onder de
titel Waq/dt ma'a al-Kitab al-Musamma Dala'il al-Khayrat wa-
ma sahha 

'an 
al-NabíJï al-Salctt 

'alayhi min Dala'il al-
Khayrat,'Momenten van bezinning bij hct boek geheten
Dala'il al-Khayrat en bij de Tekenen der Weldadigheden die
werkelijk op gezag van de Profeet worden overgeleverd omtrent
het uitspreken van de zegensprcuk over hcm'. ' Zoals de titel al
duidelijk maakt is het hoofddoel van deze geleerde niet om een
destructie tot stand te brengen van al-Óaz[11's Dala'il al-
Khayrat, maar om te laten zien welke de orlhodoxe grondslagen

1 Cairo, Maktabat al-Turàth al-lslámï, 296 pp. Op de achterzijde van
de omslag wordt van dezelfde auteur een ander boek aangeprezen,
Hagatttna ila al-Sunna,'Onze behoefte aan het Voorbeeld van de
Profeet', dat uitgegeven wordt door Maktabat al-Tawfrq in Marrakech
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r rrn de tasliya, de zegenspreuk over de Profeet Muhammad,
rvcrkelijk zijn. Al-Maghráwï neemt daarbij al-Óazlli 's gebe-
tlenboek als uitgangspunt en de eerste zeventig bladzrjden van
zr.jn werk zijn een niet mrs tc verstane aanval daarop. Hij heeft
tlc hagiografische berichten, inclusief al-Gaz[h's biografie door
rrl-l 'ásï, goed gelezen, en geeft duidelijk aan wat hem daarin niet
bcvalt. De bedoeling van al-MaghráwT is om precies te laten
zicn hoe de tasliya wel moet verricht worden, maar eerst rekent
lri.j af mct de Dela'il al-Khayrat.
Al-Maghráwl kan in zijn kritiek natuurlijk niet om het Qur'áni-
schc woord heen waarmee al-Gazlh de Dala'il al-Khayratlaar"
lrcginnen en dat de schriftuurhjke basis is voor alle tasliya:
'(iod en Zijn engelen spreken de zegenspreuk uit over de
l)rofeet. O gij die gelooft, spreekt de zegenspreuk uit over hem
cn wenst hem vrede.' ' Het is de schrif-tuurlijke sanctionering
van het uitspreken van zegenspreuken in het algemeen. De
llongaarse oriëntalist lgnazGoldziher (1850-1921) heeft in een
crudiet artikel uit 1896 de historische ontwikkeling van de
tusliya geschetst en daarbij ook de twijfels besproken die orlho-
doxe schriftgeleerden hebben over de toepassing en uitbreiding
van de zegenspreuk.' Tot de zeer uitgesproken critici van het
gcbruik van de tasliya dat met name al-GazllT maakt van de
toepassing van dit Qur'ánische woord behoort ook al-
MaghráwT. Omdat ik elders niet zo'n uitgesproken en toege-
spitste kritiek op de Dala'il al-Khayrar heb gezien wil ik hier
ccn korte samenvatting geven van al-Maghráwr's standpunten.
lrcn methode die door orthodoxe auteurs vaak wordt gevolgd is
om vast te stellen dat een bepaald verschijnsel een innovatie
(hid'a) is. Dit gebruiken zij als toetssteen. Innovaties zrjn in

I Qur'an 33:56.
2 Zie voor een historisch overzicht over het gebruik van de Tasliya:
lgnaz Goldziher, 'Eulogien', en voor een synchroon overzicht ook
('onstance Padwick, Muslim devotions, pp. 152-166.



principe af te keuren want zij ontberen een fi;ndament in de

Qur'an en in de Traditie van de Profeet. Als het dus mogelijk is
om te bewijzcn dat een bepaald gebruik vroeger niet bestond en
nu wel, is daarmee aangetoond dat het om een innovatie gaat.
en innovatie is dwalins en iedcre dwaler hoort te branden in het
hellevuur.r Dat gezegJhebbend stelt al-Maghráwr het vervol-
gens als zljn taak om als moslim 'het goede te bevelen en hct
slechte te verbieden'.Deze oude formule, die afgeleid wordt
van verschillende min of meer gelijkluidende passagcs in de

Qur'an,2legt ieclere moslim de verplichting op om volgens de
regels van de geloofsleer te leven en, vooral, ook om zijn
medegelovigen daartoe te dwingen.' Dan spreekt al-Maghráwr
zijn ongerustheid uit over het feit dat de islamitische mystici
overal ter wereld, tot in de beide haram's, de moskeeën van
Mekka en Medina, het gebruik van de Dala'il al-Khayre|
propageren, en dat in vrijwel ieder huis een exemplaar van dit
verwerpelijke boek te vinden is. Hij wil hier tegen waar-
schuwen." Na een korte uiteenzetting over zijn eigen kritische
methode in deze (naq{ ten opzichte van de Dala'il al-Khayrat
en andere werken en onder verwijzing naar een van zijn eigen
boeken over 'De ware oorzaken voor het verbranden van het
boek "De herleving van de wetenschappen van de godsdienst"'
herhaalt al-Mashráwr in het kort de redenen waarom de
Almoravidens in Andalu sië de lhya' 

'Ulum 
al-Dtn, het grote

theologische werk van al-Ghazzáll(gest. 505i 111l), hebben
laten verbranden. Deze redenen ztjn: 1. Er ligt eenJatwa, een

1 Al-Maghráwr, Iladàt, p. 3.
2  Qur ' an  3 : l 10 ,9 :67 ,  9 :71 ,22 :41 ,31 :17 ,  en  b i j  omker ing  ook  u i t
7 :157  .
3 Al-MaghráwI,II/aq/àt, pp. 3-5.
4 Al-Maghráwr, l(aq/àt, p. 6.
5 De Berber-dynastie die in de l1-l2e eeuw in Noord-Afrika en
Andalusië aan de macht was

r cchtsgeleerd advies, aan ten grondslag; 2. Het boek staat vol
rrre t profetische Traditie waarvan de authenticiteit twijfelachtig
rs; j. Het werk vertoont aspecten van ongewenste innovatie, 4.
I'.r is sprake van complexe catastrofes (al-Tammat al-'Aqdiylta).
Met deze laatste term bedoelt al-Maghráwr een complex van
tlrcologische onzuiverheden. Voor de Dala'il al-Khavrat legt
lril daarvan de negen belangrijkste bloot.r Dc laatste van deze
ncgcn catastrofes is de kwestie van het vennccnde grafvan
.lezus in de grafkamer van de Profeet Muharnmad. A1-
MaghráwT doet dit af als pure onzin, niet op inhoudelijke
gronden of door naar de legenden daarover te kijken, maar
onrdat de keten van overleveraars voor dit bericht zwak of
incompleet is, en 'zo vullen de fantasten hun boeken met
zwakke en incompleet gewaarborgde berichten om voor de
gcmeente zijn godsdienst te bederven,' besluit hij zijn argu-
nrcnt.' Dit li jkt voor de Nederlandse lezer allemaal vrij abstract
cn onschuldig maar de terminologie die al-Maghráwr hier
gcbruikt heeft zeer serieuze implicaties: hatta yufsidu 'ala 

al-
Umma Dtnaha,'om voor de gemeente zijn godsdienst te
bcderven' is een term dic door moslims onmiddellijk wordt
gcassocieerd met de Qur'ánische term al-Fasad f l-Ard.' 'het

bcderf op aarde'. Werd men, om een recent voorbeeld te noe-
men, in de eerste jaren van de Islamitische revolutie in Iran van
zulk bederf beschuldigd, dan was dat meestal goed voor een
doodvonnis. Al-Maghráwr moet wel van oordeel zijn dat d,e
Dalct'il al-Khayrat rijp is voor verbranding, getuige ook het niet
rnis te verstane omslagontwerp van de \laq/àt waarop een vlam
wordt afgebeeld die kennelijk vanuit de hemel ornlaag wordt
gcworpen en al-Gazflï's gebedenboek treft. De analogie is
ccnvoudis: als de voorwaarden waaronder al-GhazzàLl's lhva'

I Al-Maghráwï, Waqlfàt,pp. 12-40.
2 Al-MaghráwÍ, I'|t/aq/dt, p. 40.
3 Qur'an 1 1 : I 16, 28:77, 30:41. 40'.26, enz.
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Omslag van al-Shaykh Muhammad b. 
'Abd al-Rahrnán al-

Maghráwï's fèllc aanval op de Dalu'il al-Khoyrat van
al-óazl l I .  Cairo 141 6/1 995.

l '|J-1;

't llim el-Dín negenhonderdjaar geleden verbrand kon worden
tlczclfde zijn als voor de Dala'il al-Khctyrat, dan is door het

lrrcccdent van de lhya' ook de Dala'il al-Khayral rijp voor het
r,'uur. Die negen eeuwcn verschil zijn voor de geldigheid van
tlczc redenering irrclevant. Het is natuurlijk niet al-GhazzálT's
rnogelijk overmatig respect voor dc Profeet Muhammad dat hier
ccn rol speelt. Wie bij voorbeeld de passage over het bezoek
ruan het graf van de ProÍèet Muhammad in Medina erop naslaat
in de lhya' 'Lltum al-Dtn treft daar niets aanstootgcvends.'
Al-Maghráwï behandelt vervolgens verschillende soorten van
ongewenste soorten van taslíya, en gaat dan, na een korte dia-
lribe over de verdeling van de tekst van de Dala'il al-Khayrat
in acht Ahzeh,2 over tot een uitgebreide analyse van oude en
authentieke berichten over hoe de tasliya er nu eigenlijk werke-
lijk uitziet.
Iren ander algemeen, en afkeurenswaardig, begrip dat al-
Maghráwr op al-Óaz[lt van toepassing wil verklaren is ghulu,
ccn beladen term uit de vroege islamitische heresiologie, die zo-
iets als 'overdrijving', 'fanatisme', of 'extremisme' betekent.
Zij die zich hieraan schuldig maken zijn sectes die het eeuwige
heil niet deelachtig zullen worden. Al-GazÍh's idee om tasliya
tc laten verrichten door de gelovigen is op zich niet verkeerd
rnaar in de uitwerking van dat idee is hij ontspoord. Al-
Maghràwr noemt in dat verband nog het voorbeeld van de
christcnen, die zich door Jezus tot God te verklaren aan zulke

I Aan hct eind van he| Kitah Asrar al-Hagg wordt korl de Ziyara
bchandcfd. Wat echter door al-Ghazzált even verder, inhet Kitab
Torttb al-Awrcld wa-Ta/stl lh.vu' al-Layl, wordt beweerd ovcr allerlei
vormen van nachtclijk gebed is al heel wat controversiëlcr. Maar het is
vooral al-Ghazzá11's ijveren in algemene zin voor het inbedden van dc
islamitische mystiek in dc islam dat hem de vijandschap van dc
orthodoxie heeft bezorgd.
2 Al-Maglrráw1, Vtradàt, p. 49.



'overdrijving' schuldig hebben gemaakt. De implicatie is dui-
delijk: al-MaghráwÏ beschuldigt door dat voorbeeld al-Gaz[li
van een poging tot vergoddelijking van de Profeet Muhammad.
Vcrschillende oudc autoritciten worden door al-MaghráwT aan-
gehaald om aan te geven dat de ghulat, de'overdrijvers',
gcdood moeten worden. Dit moet door verbranding gebeuren,
hoewel er ook authcnticke bronnen zijn die zeggen dat dit door
middclvan het zwaard dient te geschieden. 'Al-MaghráwT
vervolgt zijn betoog door de lieÍde die mystici voor God voelen
te behandelen. Hij heeft hier, als rechtgeaarde orthodox, geen
goed woord voor over, het is je reinste kuJr, 'ongeloof . Het
gebruik van de beeldspraak van de liefde is niets anders dan een
influistering van de Satan.'
Dan komen enige hagiografische elementen van de biografie
van al-Gazlh ter sprake. Met name het wonderverhaal over de
twee boeken, de Dala'il al-Khayral en de Tanbíh aLAnom die
op elkaar lagen, de Tenbïh boven op, en waarbij deze twee
zonder menselijke tussenkomst ten opzichte van elkaar van
positie verwisselen wekt al-Maghráwr's spotlust op.' Hi.l
verwijst het verhaal naar hct rijk der fabelen met een eenvou-
dige redenering: Als dit werkelijk kon gebeuren, zou het nog
veel vaker gebeurd moeten zijn met de Qur'an, die toch waar-
lijk een belangrijker boek is dan de Dala'il al-Khayrat. Maar
berichten daarover ontbreken, ergo het verhaal over de Dala'il
ul-Khayrut is evenmin waar.'
Vervolgens neemt al-Maghràwr de anecdote onder vuur, waarin
wordt verteld hoe al-Gazull tot hct schrijven van de Dala'il al-
Khayrat is gekomen. De legende wil dat al-óaz[lr onder de
indruk was van een waterwonder dat hii ccn vrouw in Fes zag

I Al-MaghráwT. l luq/i} r. pp. 53-54.
2 Al-Maghráwí, I4raq1ídt, p. 61.
3 Al-Fásr, Mumti', p. 24.
4 Al-Maghráw1, I|raqlàt, pp. 65-66.
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r crrichten. Dc vrouw vertelde hem dat zij hiertoe in staat was
tlotrr het verrichten van taslilta. Al-Maghráwl rnerkt op dat ccn
cclrtc moslim nict het verhaal van een volksvrouw maar het
llock van God als bron van inspiratie neemt.r Tenslotte wijst al-
N'laghráwï het verhaal over dc muskusgeur waarvan het graf van
rrl-Cazflí was gevuld af. Bij al-FásT is het een bewijs van al-
(-iuzulr's heiligheid, al-Maghráwí stelt daarop de eenvoudige
rctorische tegenvraag: 'En wie heeft die geur daar dan aan-
qcbracht? De engelen of de Satans?"
Mct een zekere hartstocht behandelt al-MaghráwT nog de
krvcstie van het rijmproza dat in de Dala'il al-Khayrat voor-
komt.3 lk kom daar hierna nog op terug. Al-Maghráwï vervolgt
zi.yn betoog door een buitengewoon technische verhandeling
rrvcr hoe de tasliya wel correct dient te geschieden. Al-GazulT's
gebcdenboek wordt hier niet meer bij aan de orde gesteld. Al-
MaghráwT doet dit door de tasliya minutieus in al zijn onder-
tlclen te ontleden, en voor al die onderdelen vast te stellen of zij
al dan niet een voldoende schriftuurlijke basis hebben. Het gaat
tlaarbij vooral om de juiste formules, de stgha, die men uit-
sprcckt. Al-Maghráwr omschrijft de opinies en argumenten van
tlc geleerden met wie hij het oneens is als: 'Deze bewijzen zijn
zwakker dan de draden van een spinnenweb. want zij steunen
nict op authentieke traditie en niet op een verstandelijk of
logisch argument dat gevolgd moet worden.o Uiteindelijk is al-
Maghráwr's argumentatie een zuiver schriftuurlijke. Verbieden
kan hij de tasliya niet, want deze is gegrondvest op Qur'an
.ll:56, maar hij wil wel dat de tasliya correct geschiedt, zonder

I Al-Fásï, Mumti' , pp.20-21. Zie ook de populaire vcrsie hiervan
opuctekend door Mariëtte van Beek, 'Verhalen en gebruiken', pp. 98-
(X). Hiertegen: al-Maghráwr, W/a(Líàt, p. 67.
2 Al-Maghráwí, Iltacl/at, p. 67, contra al-Fásï, Mumti' , p. 23.
I Al-Maghráwí, Waq/dt, p. 69.
-l Al-Maghráwï, Waddt, p. 89.
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Omslag van de kritiek op de Dalu'il at-Khayt'ar van al-óazull.
door Marzuq 

'Alr 
lbráhlrn. Cairo 1989.

M
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de uitwassen die men bij voorbeeld in de Dala'il al-Kha1,rat
aantreft.
Ik kwam nog een werkje tcgen dat kritiek bcvat op de DK, maar
dat in geheel andcre toon is gcsteld. Het is een werkjc uit 1989
clat ook Dala'il al-Khayrat heet, dat ook de tasliya als onder-
werp heeft, maar dat niet door al-Gazull is gescheven. Het boek
is bedoeld om, nct als het hierboven besproken boek van al-
Maghráwr, de gclovigen te latcn weten hoe de taslíya, de zegen-
spreuk ovcr de ProÍèet Muhammad, correct uitgcsproken moet
worden. En de auteur behandelt daarnaast nog allcrlei andere
aspecten van de zegeningsgcbed over de Profeet Muhammad,
zoals bij voorbeeld dc tijden waarop dezc zcgenspraak moet
worden verricht, en welke de motieven van de gelovigen moc-
ten zijn voor het uitspreken van de zegenspreuk. De auteur,
Marzlq 

'AlI Ibráhím, die tijdens het schrijven van dit boekje
verbondcn was als onderzoeker aan het 'Centrum voor het
Editeren van het Erfgoed' in de Egyptische Nationale Biblio-
theek, is niet polemisch op de wijze als al-Maghráwr. Hij noemt
al-Óaz[h's gebcdenboek slechts als een van de bronnen die hij
heeft gebruikt.' De keuze van de titel blijft overigens
veelbetckenend en het boek is imoliciet kritiek op al-GazulT.

Andere controversiële elementen in de Dalà'11 al-Khayrát
Al-MaghráwT's argumenten in zijn boek tegen de Dala'il el-
Khayrat behoren tot de vele kritische en negatieve reacties die
de islamitische mystici in het algemeen en al-Gazuh in het
bijzonder over hun wijze van geloofsbeleving ondervonden
hebben. Met zijn nadruk op de Muhammad-devotie is de
Dala'il al-Khayrat een controversieel boek geworden in dc
ogcn van de islamitischc orthodoxie. Een van dc aanstoot-
gevende elementen in het boek is dc vcrzameling van de 201

I Marz[q'Ah lbráhïm, Dala'il al-Khayrat al-Sahihat al-Muthiqat
Cairo 1989. Dár al-Fadïla, 96 pp.
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Bcgin van dc opsomming van de 201 namen van de Profeet
Muhammad, uit de inlciding van de Dala'il al-Khayrat van

al-GazllI. Handschrift, Banten, West-Java, l8e eeuw
(Or.7057a, f .29b).
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narren van de Profeet Muhammad. Het lijkt er op dat hetvcrza-
rnclen van deze namen, althans in dit aantal, een vondst van al-
dazllï zelf is. Er zijn verschillende websites waarin de 201
narren worden vermeld en vcrtaald, cn waarin de schriftuurlijke
lrasis voor deze namen wordt gegeven. Voor de legitimitcit van
dc 201 namen is dat natuurlijk van hct grootste belang.'
Ilcn ander controversieel punt in de Dala'il al-Kha.vral dat ik al
nocmde bij de studie over dc handschriften van de tekst is de set
van aÍbeeldingen, hetzij die van de Rawda en de Minbar van dc
I)rofeet in Medina, hetzij de dogmatisch meer corïecte dubbcl-
il lustratie van Mekka en Medina, zoals die sinds het einde van
dc achttiende eeuw in gebruik is geraakt. Over dczc ontwikke-
ling in de handschriften van de Dela'il al-Khayrat heb ik het
tuitgebreid gehad. Het is opvallend dat de webversies met dc
Arabische tekst van de Dala'il al-Khayral nooit afbeeldingen
scven, terwijl het web nu juist bij uitstek het medium is waarin
woord en beeld gccombineerd kunnen worden. Dit past ook bij
hct verschijnscl dat de modernste gedrukte Arabische edities
van de Dala'il al-Khayrat de afbceldingen vaak missen. Dat
snat soms zo ver dat ook de twee berichten over het graf van de
l)rofeet Muhammad, de beschrijving van de inrichting van de
grafkamer door'Urwa b. al-Ztbayr, en het bericht van 'A'isha

over haar droom, ook uit de tekst zijn weggelaten. In de editie
van de Dala'il al-Khavrat, die in de massale reciet-sessies in
l)ckalongan, Midden-Java, wordt gebruikt, zijn deze twee
passages wel bchouden in de tekst, overigens zondcr de gebrui-
kclijke illustraties, maar zíj zijn voorzien van de aanwijzing aan

I Zo'n lijst is samengcsteld door Siddïq Osmàn Noonnuhammad uit
'lirronto, 

in Ramadan 1420 lDecember 1999, en bevat de Qur'anische
vindplaats voor de meeste namen. Zie deze site
http://iqra.netiarticles/201 names.html, met daarin voor de meeste
r)l l lrcn een Qur'ànische basis.



de lezers dat deze passages niet gerecitecrd moctcn wordcn.l
De Dala'il al-Khayral wordt soms gebruikt bij de feesten ter
gelegenheid van de geboortcdag van de Profeet Muhammad, de
Mrmlid al-Nahí op l2 Rabi' I in de islamitische maankalender,
een dag die in de gehele islamitische wereld wordt gcvicrd. Dit
hceft, omdat deze feestelijkheden tot excessen kunnen leiden,
de kritick van de orthodoxie opgewqkt.'Een van de vele
vcrwijten die de ofthodoxen de feestvierders maken is dat teveel
aandacht voor de geboortedag van de Profeet Muhammad dc
gelovigen op christenen doet li jken voor wie Kerstmis ecn van
de belangrijkste religieuze feestdagen van het jaar is. HecÍt dc
Profeet immers niet gezegd: 'KhAUÍn al-Mushrikïn', 'weest

anders dan de polytheïstcn'?'
De teksten die brj het geboortefeest van de Profeet Muhammad
worden gereciteerd heten vaak, net als het feest zelf , Mawlid, of
ook wel Mawlud. Eén van deze Mawlid's ts zo populair gewor-
den dat de naam van de auteur, al-Barzanfi," als naam van de
tekst wordt gebruikt. Niet zelden wordt tijdens hct ritucel op de
geboortedag van de Profeet Muhammad ook de Dala'il al-
Khayrat gereciteerd. In een toeristische gids van Atjeh op het
intemet5 wordt gcsproken over feestelijkheden in veel mos-

I Zie in het corpus van de gedrukte edities: Nayl al-Masarrat fï
Ta,ghth Dctlu'il al-Khayrat. Tubi'a 

'alá 
Nafaqat al-Matba'a wal-Nashr

Manárá Qudus. Z.p. [Kudus], z.j.,p. 42.
2 Zie over het ontstaan en de vroege geschiedenis van dit feest N.J.G.
Kapte in, M u h a nt mad',t b i rt hduy fe s t iv a l. Lciden 1 993 .
3 A.J. Wensinck (e.a.), Concordance et Indices de la Tradition
nttrsulmane,ll, p. 65, met twee vcrwijzingen, cen naar Bukhán, de
ander naar Muslim. De christenen zijn met hun leer over de triniteit
ook als polytheïst te beschouwen.
4 Ga'far b. Hasan al-Barz.anlI(gest. I 766) was als prediker aan de
Moskee van de Profeet in Medina verbonden, GAL G lI, 384; S II, 517.
5 'Aceh is the veranda of Mecca', met vermelding van reciet van o.a.
de Dctla'il ctl-Khavrat, in: http://syukriali.freeservers.com,/aceh.htm.
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Bcgin van de Maw,lid-tekst Sharaf al-Anant. Editie Kudus, .f ava,
z. j .  (ca.1995).  De afbeeld ingcn van Mekka cn Medina zr jn

overgenomen uit een editie_van de Dctla'il al-Khu.v-rr7Í
van al-GazulI.



keeën, waarbij ook dc Dala'il al-Khayrat worden gereciteerd.
Dezc fccsten, die van oorsprong zuiver religieus zijn, worden
door de islamitische orthodoxie met groot wantrouwen beke-
ken, niet alleen vanwege de elementen van excessieve Muham-
mad-devotie die zij laten zien, maar ook vanwege allerlei onge-
wcnstc bijverschijnselen van populaire festivals. Het gevolg van
dczc vervlechting van de Dala'il al-Khayral rnet toch al sus-
pecte activiteiten is extra wantrouwen bij de orthodoxie. Al-
Gaz[lï's boek dat vanzichzelf al controversieel is wordt dus
ook nog in situaties gebruikt die de twijfels aan de rechtzinnig-
heid van het boek alleen maar vergroten. Het feit dat er niet
alleen in de literatuur maar ook op het web allerlei uitspraken
van islamitische schriftgeleerden te vinden zijn die /àtwa's
afgeven waaruit blijkt dat het houden van Mawlid-festiviteiten
geoorloofd is' geeft aan dat tot op vandaag veel kritiek bestaat
op zulke populaire feesten, anders zou het verschijnsel niet
voortdurend gelegitimeerd behoeven te worden.
Ik wijs in dit verband nog op een curieuze wisselwerking tussen
Mawlid en tasliya die wijst op de invloed van dc Dala'il al-
Khayrat op het uiterlijk van een Mawlíd-tekst. Van de in Zuid-
Oost Azië ontstane anonieme Arabische Mawlid-tekst, SharaJ'
al-Anam, bestaan talloze handschriften en edities. In een recente
editie zag ik dat de tekst was geïllustreerd met exact dezelfde
afbeeldingen van Mekka en Medina die ook in sommige edities
van de Dala'il al-Khayrat voorkomen. Kennelijk is de dubbel-
illustratie van Mekka en Medina hier een onderdeel geworden
van Muhammad-devotie in meer algemene zin. Het voorkomen
van deze illustraties inde Sharafal-Anam kan echter alleen
verklaard worden als men weet hoe deze illustratics lans

1 Ziebij voorbeeld defatwa's ter zake van de Italian Muslim Asso-
ciation, compleet met meer dan vijftig bewijzen voor de wettigheid
van de viering van de geboortedag van de Profeet Muhammad:
http ://vi llage. fl ashnet. itluse rsl fn03 4463 I mawlid2.html.
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daarvoor cn ver buiten Zuid-Oost Azië in de Dala'íl al-Khavrat
terecht zijn gekomen.l
Een andcr controversieel punt is het rijmende taalgebruik van
tlc Dalu'il al-Kha.rr(rr. Al-Gaz[lT hccft de literairc vonn van
rijmproza ongetwijfèld gebruikt om de rituele mogelijkheden
van zijn gebedstekst te vergroten, en hij was niet de enige die
zich van deze vorm bediende. In zijn tijd was het de meest
gcbruikte vorïn van kunstproza, een vorïn van literaire kunst
rnet zeer oude antecedenten, maar daar ligt nu juist hct pro-
bleem. Rijmproza (sag')' is in de Arabische proza-litcrafuur tot
het midden van de negentiendc eeuw in gebruik geweest. Het
heeft een lange geschiedenis die tot diep in de pre-islamitische
periode reikt. Sag'bcstaat uit korte rijmende frasen met een
ritmische cadans, met gebruik van een curieus en vaak onver-
wacht vocabulaire. ln de pre-islamitischc periode gaf het
gebruik van saf' het begin aan van het in trance raken van de
priester die als medium fungeerde (kahin). Doordat in de
Qur'an ook enig rijmproza voorkomt is het als literaire vorm
gelegitimeerd. Toch gebruikte de Profeet Muhammad rijmproza
met de nodige terughoudendheid, beducht als hij was dat hij
cloor zijn ongelovige tijdgenoten zou worden uitgemaakt als de
zoveefste kahin. Al was rijmproza dan gelegitimeerd als
literaire vorm, het dogma van de onnavolgbaarheid van de
Qur'an maakte aanvankelijk dat het niet veel gebruikt werd.
Pas enige eeuwen na de dood van Profeet Muhammad kwam
rijrnproza als literaire vorm tot bloei, met zijn hoogtepunten in
dc elfde en twaalfde eeuw. Die hoogtepunten kregen gestalte in
dc Maqamar, de 'Sessics' van al-Hamadànï en al-HanrT, werken
clic voor de Arabieren nu nog steeds als het beste selden dat het

I Pp.2-3 in een ongedateerde verzamelbundel van Mawlid-teksten en
rrndere gebeden, Magmu'at Mawlud Sharaf al-Ancim, Kudus
( Matba' at Manárá Qudus).
I  Z ic  Af i f  Bcn Abdesselem. ar t .  'Sadi"  in  á1r .
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Een tasliya-amulet op papier, uit Zuid-Celebcs, met de
zegensprcuk over de Profeet Muhammad en de andere profeten.

Boeginese en Arabische handgcschreven tekst. De Boeginese
tekst luidt: Ianaé salawa I ribaca ri munrinna barísalannge /
wekka tellu ('dit is een gebed te reciteren nadat men driemaal

de "groet" heeft gebracht').
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klassick-Arabische prozate bieden heeft. Ook in de briefstij l
vun de klassieke pcrioder werd rijmproza ecn veelgebruikte
\'orm.
( )p den duur werd rijmproza zelfs zo populair dat goed proza
zonder rijm eigcnlijk niet meer denkbaar was, en die toestand
hccft tot het cind van de negentiendc eeuw voortgeduurd. Rijm-
proza is tegcnwoordig in de literatuur geheel in onbruik geraakt
cn heeft allecn nog maar een archaïserend en enigszins lach-
r.vekkend effect. Al is het kunstproza met rijmende frasen nu
nict meer in gebruik, sommige oudere religieuze werken, waar-
rrrrder al-óazull's Dala'it at-Khayral, worden in vrome kringen
nog steeds gebruikt, en in die context is het nog functioneel,
nict in het minst vanwege de mogelijkheden van euÍbnie bij het
voordragen of zingen van zulke teksten tijdens de verschillende
soorten van mystiek ritueel- Maar het is juist dat oude dogma
van de onnavolgbaarheid van de Qur'an dat nu weer opgeld
doet.'Ook de tegenstanders van de in hun ogen excessieve
Íosliya, zegenspraak over de Profeet Muhammad, die in feite
lret voomaamste bestanddeel van de Dala'il al-Khayrat is,
kcuren het gebruik van rijmprozaten strengste af. Was al-
Óaz[lT's gebedenboek naar de vorm niet al een concuffent van
de Qur'an, zoals we bij de behandeling van de geschreven en
gedrukte versies van de tekst al hebben opgemerkt, nu zou het
boek voor wat betreft de literaire vorm de Qur'an naar de kroon
kunncn steken.

De Dala'll al-Khayrát in de moderne wereld
On verschillende wcbsitcs is snrake van handschriften van de

I Waaronder hier wordt verstaan de periode die eindigt met de val van
Ilaghdad in I 258.
2 Er is op het web een 'Islamic Awareness' team actief dat uitspraken
van oriëntalisten hierover verzamelt en weerlegt, zie: http'.llanswering-
i s I am. org/Responses/Saiful lah,iij az.htm.



Dala'il al-Khayrat, en ook van recietsessies. Eén van de
vragen, die ik mij stelde toen ik begon mij te verdiepen in het
ondcr-wcrp van al-Gaz[h's gebedcnbock was hoe het toch kon
komen dat het boek zo immens populair gcworden is, en die
populariteit is kennelijk van alle tijden. Tijdens het leven van
al-GazulI is hct boek waarschijnlijk al metecn ecn belangrijke
rituele tekst gcworden. In dat verband doet zich de vraag voor
hoe die populariteit mogehjk is geweest. Deze zal deels te
maken hcbben gehad met het charisma dat de auteur ongetwij-
feld had, gelet op het grotc aantal volgelingen van zijn Ta'iía.
Maar het kan niet anders dan dat de Dala'il al-Khayrat van
zichzelf een gouden formule was. Het was een geniaal idee om
de namen van de Profeet Muhammad te verzamelen en op basis
daarvan een ritueel te bedenken waarbij men God vraagt de
Profeet te zegenen, en zo te bewerkstelligen dat de gelovige die
het gebed reciteert de voorspraak van de Profeet verwerft. En
zoals zo vaak met geniale ideeën: ze liggen zo voor de hand,
maar niemand komt erop, behalve nu net dat ene genie. Het lijkt
erop dat al-Óazllï de eerste was die een dergelijk boek in deze
omvang heeft gecompileerd, en dat hij daarin is nagevolgd door
de auteurs van sommige Mawlíd-teksten.r Over de verdienste
die ligt in het uitspreken van zegenspreuken over de Profeet
Muhammad zijn talrijke werken geschreven, maar geen van die
werken heeft de bijzondere eigenschappen van de Dqla'íl al-
Khayrat in zich verenigd: de compilatie van de 201 narnen voor
de Profeet, de zegcnspreuken zo gcschreven dat ze geschikt zijn
voor ritueel gebruik, en de wetenswaardigheden ovcr de
grafkamcr in Medina.

I De openingszin van Sharaf al-Anarr is een tasliya, die gevolgd
wordt door een litanie met een verzameling van epitheta van de
Profeet Muhammad.
2 Een overzicht van de kennelijk de meest populaire gebeden gericht
tot en gezegd voor de Profeet Muhammad is in W. Ahlwardt,

l t 0 l l l

Toch lijkt mij dit alles niet voldoende om een afdoende verkla-
ring te bieden voor het succes van het boek. E,en belangrijk ele-
ment van succes ligt in de receptie van het bock. Al vroeg moet
de Dala'il al-Khayral in Marokko een wijdverspreid werk
geworden zijnvia de lijnen van de Shadhiliyya broederschap,
waarvan al-Óazuh zo'n prominent lid geweest was. De strijd
om het fysieke bezitvan zijn lichaam na zljn dood, eerst door'Umar 

al-Sayyáf al-ShayzamT, daama afwisselend door de
bewoners van AÍilghál en die van Tasrut, daarna door de
Sa'diyya dynastie dic zich van zijn lichaam meester maakte,
vervolgens nog zijn promotie tot het lidmaatschap van de groep
van de zeven beschermheiligen van Marrakech, dat alles
gebeurde aan de ene kant vanwege zijn heiligheid, anderzijds
bestendigde het juist die heiligheid.
Het moet wel zo gegaan zijn dat al-Gazllr's faam via de
Shádhiliyya lijnen ook in de Mashriq is doorgedrongen. De
Dala'il al-Khayrat is daar beroemd geworden en ook bij de an-
dere broederschappen, bij de Qádiriyya en bij de Naqshban-
diyya. Al deze broederschappen hadden hooggeplaatste
beschermers, zij het niet altijd. Er zljn berichten dat de
Naqshbandiyya broederschap soms onder de Osmaanse sultans
werd vervolgd, maar vaak ook waren belangrijke functionaris-
sen aan het Turkse hofjuist lid van die taríqa.t Dit verklaart
ook waarom er zulke prachtig uitgevoerde exemplaren van de

Verzeichniss der arabischen Hand.schrilien [der kóniglichen
Bibliothek zu BerlinJ,3 (1891), pp. 421-433 (nrs. 391 1-3934). De
lrjsten die door Constance E. Padwick zijn vervaardigd in haar Muslim
devotíons, pp. 289-297,298-303, zijn in dit opzicht ook nuttig.
I Ziebij voorbeeld Raymond Lifchez, in The Dervish Lodge, p. 5.
John Robert Barnes, 'The Dervish Orders', in The Dervish Lodge, pp.
43-45, over hoe Sultan Abdul Hamid zich omringde met Sufi shcikhs.
Zie ook Carter Vaughn Findley, 'Social Dimensions', in The Dervish
Lodge, p. I 75: Minister van Defensie Ibrahim Hali l ( I 828- I 9 1 0) was
lid van de Mevleviyye en ook van de Naqshbandiyya.



Vrouwen en kindcren die deelncmen aan de recictsessies van de
Data'il al-Khayrat van al-Óaz[li, in het heiligdom van SrdI

Ab[ al-'Abbás al-Sabtï in Marrakech, Sha'bán 1997
(Fotocollectic Mariette van Beek, Leiden, nr.259412).
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Dala'il al-Khaltrat uit dc negentiende eeuw uit Turkije bekend
zijn. Ook de Osmaanse gelithografeerde edities zijn vaak van
superbe kalligrafische kwaliteit. De conclusie dringt zich op dat
de Dala'il al-Khayral intussen een chiquc gcbedenboek was
gcworden, een 'Rituale' dat in de mode was gcraakt. Vanuit
Istanbul, misschien Mekka, en vooral ook Medina, moet het
zich over de gehele islamitische wereld hebben verspreid. De
invoering van de boekdrukkunst heeft dic verspreiding nog
vcrduizendvoudigd, en de wereldwijde verspreiding daar weer
van op het web is er allcen maar het bijna logische gevolg van.
De persoon van de auteur, de heilige uit Marrakech, is daarbij
geheel op de achtergrond geraakt. Of toch niet helemaal? In
Indonesië is Jazuli een niet ongebruikelijke achternaam, en ik
kan mij niet voorstellen dat de dragers van die naam allemaal
afstammelingen zijn van Berber voorouders uit al-S[s al-Aqsá
in Zuid-West Marokko. Zrj moeten de naam Jazuli hebben
gekozen om dezelfde reden als waarom sommige Indonesiërs
andere Arabische auteursnamcn voor zichzelf als familienaam
hebben gekozen, zoals die van de bekende Qur'an-exegeten
Zamakhsharr en Baydáwï, evenmin ongcbruikelijke familie-
namen. Hun bedoeling daarmee kan nauwelijks veel verschillen
van dc reden waarom al-GazllT's trjdgenoten zoveel moeite
deden om zijn lichaam Íysiek inbezit te krijgen: baraka, zegen.
Het gaat nog cen stap verder: als zij zelf notabelen zijn gewor-
den worden soms straten naar hen genoemd, zodat de naam
Jazuli telkens wiider verbrcid raakt.r

I Ook dat blijkt uit een zoektocht op het web, want de zoekmachine
maakt immers geen vcrschil tussen de vermclding van de auteur van
de Dala'il al-Kha1,rat en de homepages en andere vermeldingcn van
zijn vele naamgenotcn.


