
AL-G AZULI IN CYBERSPACE

Ter inleicling
Een zocktocht via het worldwide web' naar al-Gazlh's Dala'il
al-Khayrat levert globaal drie soorten van gegevens op. Op het
web zijn versies van de tekst te vinden, in hct Engels, maar ook
in het Arabisch en Urdu. Sommige van deze versies zijn vrij
downloadbaar, van andere wordt een trailer gegeven waarbij de
hele tekst als boek moet worden gekocht. Audiovisuele media
met reciet uit de Dala'il al-Khayral zijn ook te krijgen in web-
boekhandels, soms ook met muziek en met andere devotionele
teksten.
Daarnaast kan men op het web vermcldingen vinden van bij-
zondere handgeschreve4 exemplaren van de Dalct'il al-Khayrat.
Ik geef een kleine selectie uit sites van bibliotheken en particu-
liere verzamelingen in de wereld.
Het web vertelt ook veel over het gebruik van de Dala'il al-
Khayrat in de moderne wereld. Al zoekend naar al-Óazuh's
Dala'il al-Khayrat kreeg ik de indruk dat er een duidelijke
scheiding van geesten bestaat in de islam, tussen hen die een
puur godsgeloofvoorstaan enerzijds, en anderzijds hen die hun
vorïnen van eredienst laten bepalen door hun streven om voor-
spraak bij God te zoeken door middel van de Profeet Muham-
mad en de heiligen. De felheid van de discussies (eigenlijk zijn
het meer gepassioneerde monologen) leert dat de kwestie
springlevend is.De Dala'il al-Khayrat, zelf een belangrijke
exponent van devotie voor de Profeet Muhammad, heeft
daarvan ook de invloed ondergaan. lk verwijs daarvoor naar
mijn opmerkingen hicrboven over de verschuiving die in de
tweede helft van de achttiende eeuw onder invlocd van hct

I Zoekacties uitgevoerd met Google, Altavista en Lycos op
trefwoorden zoals Jazuli, Dalail, Khayrat, tasliya, rawda, e.d., in hun
verschi  I  lendc spcl  I  ingsvar iantcn.
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opkomende Wahhábismc hceft plaats gevonden in de keuze van
de illustraties van dit gebedenboek. De discussies op het web
betreÍïen vaak de onmogclijkheid om in Saoedi-Arabië gestalte
te geven aan de door veel gelovigen zo belangrijk geachte
devotie voor de Profect Muhammad. Het wordt hun onmogelijk
gemaakt om het bock het land in te krijgen en in Medina
worden zij de moskee uitgeslagen als hun gedrag van eerbied cn
liefde voor de Profeet Muhammad de Wahhábitische normen
overschrijdt. Eigenlijk mogen zij nog blij zijn dat de Wahhábl's
het graf van de Profèet niet vcrwoest hebben, zoals zij alle
andere graven en locaties verwoest hebben die object van
verering of pelgrimage zouden kunnen worden. Maar daarnaast
laat het web ook zien dat de Dala'il ctl-Khayrar in allerlei
wereldwijde sufibewegingcn ecn zeer gezien boek is. Met name
de Naqshbandi's gebruiken het en schrijven er over. Daarbij
valt nog te constateren dat de Dctla'il ctl-Khayrat een aarzelende
doorbraak maakt in het veld van altematieve therapieën en het
zoeken naar Oosterse wijsheid door niet-moslims. ln deze
context wordt, denk ik, door niet-kenners van het Arabisch
vooral geluisterd en gekeken naar dc eufonische en repetitieve
aspccten van de Dala'il al-Khayrat, alsof de zcgenspreuken
over de Profeet Muhammad een soort mantra's zijn.
Als bron gecf ik voortdurend de URL, het adres van een web-
site, wel wetende dat deze van het ene moment op het andere
kunnen verdwijnen. Dat is, helaas, inherent aan het web.

De tekst van de Dalá'il al-Khayrát op het weh
Er is een aantal sites waar de tekst van de Dala'il al-Khayrat
aan belangstellenden electronisch ter beschikking wordt gesteld.
Diverse veftalingen van de tekst zijn cr beschikbaar. De
vertaling waarnaar de surfer meer dan eens wordt vcrwczen is
die van Aisha Abdurrahman Bcwly (geb. 1948.;.r Deze

I Deze vertaling is te vinden op URL:



Arncrikaansc bekeerde zich in 1968 tot dc islam. Haar beide
wcbsitcs staan vol met, vaak door haar zelf in samcnwcrking
met haar echtgenoot Hajj Abdul Haqq Bewley vervaardigde,
Engelse vertalingen van teksten uit de islamitische mystiek of
andere teksten van devotionele aard. Het echtpaar heeft ook een
vertaling van de Qur'an op zljn naam staan.' En wie verder
zoekt op verwante links ziet dat de web-boekhandel en andere
activiteiten deel uitmaken van de Murabitun Worldwide
Movement, met vestigingen in de US, Nigeria, Zuid-Afrika cn
Groot Brittannië.
Deze en dergelijke tekstfiles worden meestal aangeboden om
gratis te downloaden, terwijl voor h-et verkrijgen van een ge-
drukte versie betaald moet worden.'In verschillende webwin-
kels worden audio- en videotapes te koop aangeboden met
daarop opnamen van sessies van het reciteren van de Dalu'il al-
Khayrat.'Gewone, gedrukte, exemplaren zijn natuurlijk ook via
het web te koop.a Op andere URL's zij_n delen van de tekst te le-
zen, niet zelden anonicm vervaardigd.' Een Engelse vertaling

http://bewley.virtualave.net/dalai I I .html
1 The Noble Qur'an. A new rendering o.f its meaning in English,by
Hajj Abdalhaqq and Aisha Bcwley. Black Stone Press & DMC Books,
London 2001 (?).
2 Het gratis downloaden gaat wel gepaard met opdringerig gedrag van
allerlei vorÍnen van web-reclame, door pop-up schernen, het vast
laten lopen van de golf waarop men surft en andcrc technickcn, waar-
door het rustig bckijken van zo'n site vrijwel onmogelijk gemaakt
wordt.
3 Z ie:
http ://www. ihyaproductions. com/tape_catalogue/dcscriptions/vd-
l04.html
4 Zie: http : I / www. halalco. com/ibadah_d. html, waar een rui me
sortering devotionele teksten voor handen is. Zic ook:
http ://www. almiraj sufi books. com. au/inarabic. htm
5 Bij voorbeeld: http://www.suÍ1. iísufi smo/Dalail/dalail.html, in een
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op basis van de versies van de Dala'il al-Khayrat die in Turkijc
cn het Indiase Subcontincnt worden gebruikt, wordt gepresen-
tccrd door Muhammad Sajad'Ali Qadiri-Noshahi.' Deze laatste
vcrf eent, gchccl in de oude trant ook i{azct's, diploma's die de
houder het recht gevcn om als autoriteit voor de verdere trans-
rnissie van dc Dala'il al-Khaltrat op te treden. In dit geval is de
igdza zo algemecn gesteld dat hij geldig wordt voor iedcre
gcbruiker van het internet.r
Ecn meertalige versie van dc Dal(t'il al-Khaltrat is te vinden op
ccn Pakistaanse site.3 Dit bcstand bevat een Arabische tekst in
fàcsimile (zowel in Arabisch als in Latijns schrift, om ook die
gclovigen die het Arabisch niet machtig zijn toch in staat te stel-
lcn om het reciet te verrichten in de oorspronkelijke taal), een
interlineaire Urdu-vertaling, en een Engelse tekst.* De organisa-
tic die zich van de domeinnaam Salawat.com bedient is kenne-
lijk gevestigd in Pakistan of heeft banden met moslims uit
Pakistan, te oordelen naar het exemplaar van de Dala'il al-

vcrtaling uit Umm Durman (Socdan), maar hier gepresenteerd door
Naqshbandi's uit Italië.
I Hij is kennelijk niet de vertaler, want die wordt, zij het niet steeds,
genoemd als Siddi Hassan Rosowsky:
<http://www.angelfire.com/pa2ldurood/Translator.html>. Deze site is
niet altrjd even gemakkehjk toegankelijk.
2 Op zijn site lezen we bij voorbeeld: 'l Muhammad Sajad Ali Qadiri-
Noshahi was given the Gift, Ejaaz-Permission to Read the Dalo'il ul-
Khayrat by Shaykh Ahmed Zakkariyah a Big Wali in Mcdina Shareef
who has many Secrets (may Allah bless and give him good hcalth)
Also to give Ejaaz-Permission to all who want to read it. '
3 Zie http : I I www. salawat.com/index_dks. htm. Over a | -Gaz I lT geeÍi
ccn ander deel van deze site biografische informatie:
hltp://www.salawat.com/sahibe_dks.htm, waarin ook het watcrwonder
wordt vermeld, dat al-Gazuli gebracht zou hcbben tot het sclrrijven
vtn de Dala'i l  al-Khayrur.
4 Maar die is nog niet helemaal gereed: 'needs help'.



Kha,-rat dat op dc site wordt getoond, maar cr is, zoals zo vaak,
gccn enkele aanwijzing waar deze site is gcvestigd en wie de
site inricht. De inlcidende teksten zijn nuttig omdat deze vecl
veÍellcn over de wijze van recict en rituele details van de
Dala'il ol-Khayrut. Pir Karam Ali Shah Sahib wordt er
gecitccrd uit zrjn handboek loor ritueel gebruik van de Dala'il
al-Khayrot, wat ook op een subcontinentale herkomst van de
site duidt.' Zqn manier van reciet van de acht Ahzab van de
Data'il al-Khayrat kan men cveneens op hct web vinden.r Ecn
andcre subcontincntale Engelsc versie van dc Dulu'il al-
Khayrat is ook van het web te halen.'
Een Spaanse vertaling van de Dala'il al-Khayrat wordt
genoemd op de site van de Marokkaanse vertaler, 'Ali Ellaraqi
al-Sharif al-Husayni." Navraag bij de vertaler en uitgever leefi
dat de vertaling wel bestaat, maar nog niet is gcpubliceerd.

B|jzondere exemplaren van de Dalá'il al-Khayrát op het weh
Soms worden bijzondere exemplaren van de Dala'il al-Khayrat
op de sitcs genoemd. Dit gebeurde met twee exemplaren van de
tekst in de bibliotheek van de Chishti Moskee in Riverside en
Kenville (Zuid-Afrika). Het gaat daarbij om exemplaren van dc
tekst met ccn bijzondere herkomst, gegevcn door een bijzondere
sufi-Sheikh, en nu onderdeel van een kleine handschriften-
bibliotheek in een pas gerestaureerd gebou*.t On-lin" catalogi
van bibliotheken, islamitisch of algemeen, zijn ook een bron

1 Majnruah wazaif wíth Dalailul Khairaat ShareeJ'. Geen verdere
bibl iografi sche details voorhanden-
2 Zie: hrtp. I lwww.salawat.com/recitation.htm
3 Zie: hrtp'. l/www.geocities.com,idurood,/dalail.doc.
4 Zie: hÍtp.l I www.guidinghelper.com/ellaraqi.html.
5 Zie: hïtp: I I www.soofi e.saheb.org.zal reconstructiongogram.htm.
Zie voor een andere Zuidafrikaanse vermelding:
http ://www. soofi e. saheb. o r g.za/ mariïzburg. htm
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van informatie. Wie inlogt op de site van de nieuwe Biblio-
thèque Nationale de France komt daar illustraties van Mekka en
Medina tegen uit de Dala'it at-Khayral.r De Khudabakhsh
Bibliotheek in Bankipore, Patna (India), bezit enige exemplaren
van het boek, en ook een exemplaar van al-FásT's commentaar.
De net-versie van de catalogus van deze belangrijke bibliotheek
bestaat uit irnages van bladzijden van de gedrukte catalogus,
zoals tegenwoordig ook de handschriften van dc bibliotheek in
Princeton door electronische beelden van de bladzijden uit de
catalogus kunnen worden opgezocht.2 Ook de in Chicago
bijgehouden site over de Nationale Bibliotheek in Jakarta geeft
vier exemplaren van de Dala'il al-Khayral en een handschrift
met een commentaar op de tekst. De site van de Library of
Congress toont de illustraties van Mekka en Medina uit een
vroeg-achttiende eeuws handschrift van de Data'il al-Khayrat.3
Een particulier museum in Marokko heeft cen website met een
geïllustrecrde Dala'il al-Khayral (met de beide Medina illustra-
ties). Het Tariq Rajab Museum in Kuweit is het onderwerp van
een virtuele tentoonstelling die in Hongarije wordt bijgehouden.
Een handschrift uit 1796 met de Mekka-Medina illustratie
wordt op de site getoond.a De University of Pennsylvania
Library veftoont ook een handschrift met de Mekka-Medina
illustratie, met de onwaarschijnlijke datering in de l7e-l8e
eeuw.t Het Ackland Art Museum in Chapel Hill (North
Carolina) heeft een handschrift vit 1767, waarvan een illustratie

l  Z ie:
http ://expositions.bnf. frllivrarab/grosllan/decores/maghreb/07.htm
2 Zie : http : I llibweb2.princeton.edu/rbsc2/arabiciHitti.pdf
3 Zie: http: I lwww. loc. gov/exhibits/world/world-object.html
4 Zie: http: / lwww.trmkt.com/exhibition_in_hungary.htm
5 Zie:
http://www. I ibrary. upenn.edu/special/gal lery/schoenberg/pob3 9_l ink
html



van Mekka wordt afgcbceld.r Het Los Angeles County Museum
vertoont in zijn cducatieve site een illustratie van Mekka in
vlakke projectie uit een Data'it al-Khayrat van 1787.2 Een
vergelijkbaar exemplaar wordt getoond in de educatievc sitc
van het Asian Civilisations Muscum in Singaporc, met net als
de Los Angeles Site, een verhaal over de pelgrimage.'' Van twee
exemplaren van de Dala'il al-Khayrat in de Cleveland Public
Library wordt op het web melding gemaakt, maar over dc aard
van de illustraties wordt nicts vcrteld." Het Noor Microfilm
Center in New Delhi, ccn rcccntclijk opgcrichte microÍllm
bibliotheek, noemt een excmplaar van de Dala'il al-Khayrat tn
zi jn holdings.5
Ook particuliere collecties dringen soms door tot het web. De in
Londen gevestigde megalomane verzamelaar Nasscr D. Khalili
laat in de site over zijn collectie een exemplaar vermelden van
de Dalct'il al-Khayral dat de tughra, het zegel, van de Osmaan-
se sultan Mahmud II (regeerde 1808-1839) draagt, op zich een
bewijs dat in de negentiende eeuw de Dala'il al-Khayrat een
zeer deftig boek was geworden.6 Een antiquaar in Boston biedt
een handschrift van d.e Dala'il al-Khayrat uit 1830 met de
Mekka-Medina illustratie te koop aan.' Een kleine canard wordt
nog gebracht door een Londcnse antiquaar, die een exemplaar

I Zie: http: I lwww.ackland.org/fi vefaiths/06_04_03.htm
2 Zie:
http ://www. lacma. org/Places/general/download/mecca_resourcc.pdf
3 Zie'.
http://www.nhb.gov.sg/ACM/permanent_collections/west_asia 2.sht
ml
4 Zie: http : I I js-catalog.cpl. org : 60 I 00/MARION/AGJ- I 947
5 Zie: http : I I www.noormicrofi lmindia. corr,/ L1%20T%20c%o20d.htm
en http ://www.noormicrofi lmindia. com/catal I . htm
6 Zie: http: I I www.khali li.or gl2 nour 12 PUBLIC volT.htm
7 Zie : http : I I www. po lyb i b I i o. com/brome rbk/ 1 7 421 .html
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van de Dala'il al-Khayrat dat uit Harar, Ethiopië, afkomstig
zou zijn te koop aanbood. Ik wilde het meteen voor de Leidse
bibliotheek kopen. Daar hcbben we wcl wat handschriften uit
Harar, dat een heel eigen islamitische handschriftentraditie
heeft, maar er is geen exemplaar van dc Dala'il al-Khayrat fit
Harar. Bij navraag kon deze antiquaar echtcr niet waarmaken
dat het stuk werkelijk uit Harar afkornstig *at.' Een historisch
exemplaar van de Dala'il al-Khayrat dat was gekalligrafeerd
door de moeder van de Osmaanse sultan 

'Abd al-Ma[Td
(regccrde 1839-1861) en latcr in de Mahmldiyya t ] ib l iotheek in
Medina terecht kwam, wordt genoemd in cen electronische
versie van et:n tekst van Salah al-Din al-Mtrnajjid.r Ecn litho-
grafische editie uit Lucknow uit I887, met de Arabische en
Perzische veftaling, wordt door een Amerikaanse antiquaar
aangeboden.' Een Marokkaanse antiquaar biedt een maghribijns
handschrift van dc Dala'il al-Khayrat, met een illustratie van de
Rawda te koop aan.t Een grondige zoektocht langs bibliothekcn
en antiquariaten op het internet brengt ongetwijfeld nog veel
meer van dit soort informatie naar boven.

Gebruik van de Dalá'il al-Khayrát
Over het gebruik van de Dala'il al-Khayrat geeft het web over-
vloedig informatie. Een modcrne sufi-leider, Sheikh Nazim al-
Haqqánr al-Qubrusr (geb. Larnaca, Cyprus, 1922), die de
Naqshbandiyya broederschap een nieuwe, mondiale dimensie
heeft gegeven, schrijft over zijn eigen gebed in extatische woor-

I Zie: http: I lwww.worldbookdealers.com./books/book.asp?id: 1 85876
2 'Women's Roles in the art of Arabic Calligraphy' . Zie:
http ://homepage.ntlworld.com/farruklr./i a/warabic.htm
3 Zie'.
http ://www.history. ilstu.edu/mtavakolipersian imprints/rare,A{ewal7o2
0Kishore.htm
4 Zie: http: I lwww.maisonmaroc.com/dalil.html



den: '... I only emerged from my room for the five praycrs.
Other than that I spent my wholc time in that room. I was able
to reach such a state that I could recite the whole Qur'an in nine
hours. In addition I recited 124,000 Dhikr of the Kalima (la
ilaha illallalr) and 124,000 salawat (prayers on the Prophct
[pbuh]) in addition to reading the entire Dala'il al-Khaltrat.
Added to that I was regularly reciting 313,000 'Allah Áll1h'
every day, as well as all the prayers that were assigned to me.
Vision after vision appeared to me every day. These visions
took me from one state to another until I was Annihilated in the
Divine Presence." Voor wie verder zoekt naar Sheikh Nazim
opent het internet vele deuren, de Naqshbandiyya taríqaheeft
het web werkelijk ontdekt.'Het net geeft ook informatie over
de keten van spirituele voorouders, silsila of sha{ara, van
Sheikh Nazim. Zo lezen we dat hii de veertigste schakel in een
ketenl is die tot de Profect Muhammad teruf gaat, en waarvan
schakel l7 de stichter is van de Naqshbandiyya, Bahá' al-Drn
Naqshband (gest. in Bukhárá, 1388 AD). Ook het zoeken in het
web op deze laatste naam geeft weer een overyloed van
informatie." Het is dit associatieve zoeken, het zogeheten
surfen, dat het internet tot zo'n interessante bron maakt. Op 28
april 2001 bracht Sheikh Nazim een bezoek aan Indonesië,
waarbij hij ook Pekalongan aandeed. Deze plaats aan Midden-
Java's noordkust is bekend door het onafgebroken reciet van de
Dela'il al-Khayrat door duizenden gelovigen dat er al ander-
halve eeuw plaats vindt. Een dag later benoemde Sheikh Nazim
Shcikh Hisham Kabbani, die in l99l de Naqshbandiyya in

I Zie: htÍp, I I naqshbandi.org/chain/40. htm
2 Zie'. http : I I www. synergynet. co.uk/alhaqq/whoissheikhnazi m.htm
3 Zie: http: I lwww.synergynet.co.uk-/alhaqqigoldenchain.htm
4 Zie bij voorbeeld:
http://www.dartmouth.edu/-alnur/ISLAM/GRMUSLIMS/Shah_Naqs
hband.htm
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Amerika heeft gcïntroduceerd, ï"oÍ ztjn khalí/à 'waarnemer',

voor Midden-Java. Sheikh Hisham had al in 1997 en 2000
bezoeken aan Indonesië en Pekalongan gcbracht, waarbij hij
aan het recict van al-Gazulí's boek door duizenden Javanen had
deelgenomen.' Ook van die eerdere bezocken zijn verslagcn op
verschillende internet sites te lezen. Hierboven heb ik cen pas-
sage over hct Pekalonganse reciet uit het verslag van de Naqsh-
bandi reis uit 1997 al in extenso wecrgcgeven. De Naqshbandi's
zijn wereldwijd acticf, en op het net is ook cen site te vinden
van de Argentijnsc vcstiging van de broedcrschap.'Op een
Mawlid georganiscerd door Shaykh Hisham Kabbani in Villa
Park, bij Chicago, wordt door een kleine duizend mensen de
Burda en de Dsla'il al-Khayral gereciteerd.r Anti-WahhábT en
pro-tosliyo is ook een soennitische site in Zuid-Afrika.a
De kwestie van de tasliya, het uiten van zegcnspreuken voor de
Profeet Muhammad, gecÍt aanleiding tot veel webtekst. Het
zoeke n op de term tasliya is wel ccn grof middel, want tussen
homonicmen wordt op het web door de zoekmachine geen
onderscheid gemaakt. Wie bij voorbeeld deze term, die voor het
onderzoek naar de Dalu'il al-Khayrat van belang is, laat opzoe-
ken door een zoekmachine, krijgt behalve een paar verwijzin-
gen naar sitcs die werkelijk over dat onderwerp gaan, waar-
onder buitengewoon nuttige,' cen groot aantal verwijzingen

l  Z ie:
http ://www. i slamicsupremecounci l. org/country_reports/World_Tour_
200 1 /lndones ral apr28 I default. htm
2 Zie: http: I I www.naqshbandi.com.arlcontenidos/nuestrosheik.shtml
3 Zie:
http ://www.naqshbandi.net/haqqani/events/mawlid_chicago. html
4 Zie:
http ://www. r aza. c o.za/ AqeedaoÁ2} oP/o20 AhleoÁ2}SunnahoÁ2}W aoÁ2
0Jamaah Definition.htm
5 Bijvoorbeeld Frits Meiers ongepubliceerde studies oveÍ Íasliya die
in de Universiteitsbibliotheck van Basel worden bewaard:



nuur sitcs van Engclse, Amcrikaanse en Australische paarden-
racers. "l 'asliya' blijkt ook de naam van een beroemde merrie te
zi.jn rnet veel prijswinnend nageslacht. Voor de zoekmachine is
hc t  a l lemaa l  he tze l fdc .
Maar uit de wel rclevante sites blijkt dat op het net veel tasliya
teksten te vinden zijn, en er zijn er echt heel veel.' Een tekst die
vaak in Osmaans Turkse edities van de Dala'il al-Khayrat mee
wordt opgenomen is al-Hizb al-A'zam, door 

'AlT b. Sultán
Muhammad al-Qári' al-Harawl (gest. 1606). Ook over deze au-

tcur zijn websites, en soms zelfs mede in verband met al-
Gaz[h's boek. In dit verband is er een voorbeeld van hoe een
website er weliswaar aantrekkelijk uitziet, maar toch evident
inaccuraat is, want al-Harawr's al-Hizb al-A'zam kan niet een
integraal deel zijn van de Dala'il al-Khayrat, omdat dat boek
anderhalve ecuw eerder werd geschreven. Het gemak waarmee
teksten van het internet gecopieerd kunnen worden of in mirror-
sites kunnen worden neergezet veroorzaakt dan dat zulke
evidente fouten gemakkelijk worden verspreid.r Een soort
Droste-effect vindt plaats door een tasliya gemaakt door de
Indiase sufi-sheikh 'Abdur Rahman Chohravi (gest. 1924),
ditmaal niet op de Profeet Muhammad, maar op de Dala'il al-
Khayrat zelf .3
Hct vele vermelden van de Dala'il al-Khayrat en andere teksten
van hct genre tasliya is niet alleen maar informatief bedoeld, het

http://www.ub. unibas.ch/s pezl meier I tasliya-im ritus-der-sufi yya.htm

I Zie http.l lwww. iqra.neVS alawaatJ
2 Zic : http'. I / www. islamic-
paths.org/Home/English/lssues/Tassawwufl33-Qari.htm, zie ook:
http ://www. sunnah. org/tasawwufl scholr3 5.htm. En zie voor al-Harawr
ook: http:/iwww.alrashad.com./books/dua.htm. De Burda met als
auteur Jazuli (!) wordt genoemd op de site:
http ://www. i mamalinet.net/vigenam/ I Trabiiienglmec. htm

3 Zie: http: I I www.iqra.net/SalawaaVmajmuah/majmuah 1 0.html
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gaat immers niet om een academische kwestie. Veel sites
hebben een polemische reden van bestaan. We hcbben hier-
boven al gezien dat tasliya een complexe en gcvoelige kwestie
is. De hiervoor al eerder genoemde Shaykh Hisham verspreidt
via de Naqshbandi site over tal van onderwerpen rcchtsgeleerde
adviezen,Jalwa's dus, ook over kwesties van tasli))a.ln een van
deze adviezen komt hij met een citaat uit de werken van
Muhammad b. 

'Abd 
al-Wahháb, de stichter van de WahhábT

beweging, waarin deze onder meer zegt dat hrj nooit excmpla-
ren van de Dala'il al-Khayrar heeft verbrand, en komt hij ook
tot de conclusie dat het vieren van de verjaardag van de Profeet
Mawlid, ook al zo'n gevoelig punt, toegestaan is.r Ook in
andere websites wordt de polemiek tussen sufi's en orthodoxen
over tasliya voortgezet, bij voorbeeld een serie van sites die
afkomstig is van de boekhandel Hakikat Kitabevi in Istanbul.r
Associatief zoeken op het net op deze en dergelijke onderwer-
pen brengt een cnoÍrne hoeveelheid informatie naar boven.r Een
dergelijk doel wordt kennelijk ook door dr. G.F. Haddad be-
oogd in een van zijn vele internet artikelen over onderwerpen
met betrekking tot de moderne islamitische mystiek.+ In een
andere site doet Haddad een boekje open over Ibn Baz, de in

I Zie: http: I lwww. islamicsupremecouncil.org/legal_rulings/Mawlid/2-
explanation.htm
2 Zie:
http ://www.hizmetbooks. org/Endless_B li ss_Second_Fasci c le,/bl iss2-
5.htm, en: http://www.hakikatkitabevi.com, en voor een Salali site
met een lijst met verboden boeken:
http ://earth.beseen. com./guestbook/j/ I 68 504/guestbook. html
3 Zie : http : I I www.h izmetbooks. org/Advice_for the Musl im/wah-
32.htm
4'The Best  of  Creat ion ' .  z ie :
http://www.mawlid.net/best_of creation.htm, waarin hij ecn li jst met
werken geeft waarin bewezen wordt dat de Profcet Muharnmad hct
beste van de schepping is. De Dala'il al-Kha.vrat staat cr ook bij.



1999 ovcrleden groot-moeÍti van Saoedi-Arabië die in de laatste
25 jaar van zijn lange leven de voornaamste ideoloog van het
Saocdische regimc was. ln de lijst van gruwelijkheden van het
Saoedische regime lezen we ondcr meer: 'het sluiten van de
moskee in Medina in de nacht', 'het plaatsen van gewelddadige
bewakers bij het graf van de Profèet', 'het lastig vallen van
vrouwen in Medina'. 'het verhinderen van vrouwen om dc
begraafplaats van Baqi' al-Gharqad te bezoeken', 'het verbod
op Mawlid-bijecnkomsten' en ook het instellen van een verbod
op al-Óazulr's Dala'il al-Khayral.r Een andere anti-Wahhábiy-
ya site, waarin het verbod op de Dala'il al-Khayral wordt
gehekeld, wordt bijgehouden door de Association of Islamic
Chari table Projects in Phi ladelphia.2
ln Marokko ligt hct anders. Daar wordt de Dala'il al-Khayrat in
de hoogste milieus in ere gehouden. In 1996 hield de
wetgeleerde Prof. Al Hassan Ben Seddiq (geb. 1928) een van de
causeries Hassanienne.i, een serie lezingen waar de Marok-
kaanse koning altrld b1 aanwezig was - de Marokkaanse variant
van de Nederlandse 'Paleissymposia'. Het Marokkaanse
ministerie van godsdienstzaken verspreidt op grote schaal
audiovisuele registraties van deze lezingen. De spreker behan-
delde de tasliya, aan de hand van Qur'an 33:56, de schriftuur-
lijke basis voor deze wijze van zegenspreken over de Profeet
Muhammad . De Dala'il al-Khayral besprak hij als volgt: '...

Le plus célèbre est bien sÍrr <Dala'il al Khayrat> du cheikh Sidi
Sliman al Jazouli dont le tombeau se trouve à Marrakech. Nous
savons aujourd'hui que dans toutes les villes marocaincs, il se
trouve toujours unc assemblée qui apprend lc contenu de cc
livre et le récitc comme on le fait pour lc Livre Saint, séquence

I Zre'. hÍrp: I I www. abc. se/-m97 8 3/ibaz e.html
2 Zie:
http ://www.aicp.org/Islamiclnformation /WahhabiyyahHistoryFi ghting
.htm, een site die toen intussen opgehevcn lijkt te zijn.
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par séquence. Ce Livre, avec le livre de grammaire de Ibn
Ajeroum' sont les deux <vade mecum)) marocains par excel-
lence et les écrits de ce pays les plus connus dans le Monde
islamique.'2 Let ook op de interessante juxtapositie van Qur'an
en Dala'il al-Khayral. Over muzikale uitvoeringen door sufi's
in de zawiya van al-Óazih in Marrakech, en elders in Marokko,
wordt ook op het net geschreven.t Meer muzikale mogelijk-
heden worden genoemd etnomusicologische sites, waar soms
ook gegevens over de rituele context van de Dala'il al-Khaltrat
aan ont lecnd kunnen worden.o
Dat een exemplaar van de Dala'il al-Khayrat, soms samen met
de Qur'an, tot de vaste persoonlijke uitrusting van de welge-
stelde Peul in het voormalige Frans West-Afrika behoort blijkt
uit een etnologische site.'Een ander gebruik van de Dala'il ql-
Khayrat wordt vermeld in samenhang met de Senegalese
Sheikh Ahmadu Bamba (ca. I 854- 1921). Hlj schreef zelf devo-
tionele teksten waaryan hij vond dat die het charismatische ef-
fèct van de Dala'il al-Khayral nog overtrofÍèn.o
De Dala'il aLKhevril zijn soms ook voorwerp van aandacht in
ecn heel ander milieu. Kennclijk leent het boek zich voor mo-
derne meditatiecursussen en het internet biedt. zii het inciden-

I Bedoeld is de grammalica al-Muqaddima al-Agurrumi.vya door Ibn
Alurrfim (gest. 723ll 323), GAL G Il, 237.
2 Zie: http: / I www.habous. gov.maldorrou sl frl 19961 fdars0g.htm
3 Zie: http. I lwww.maroctunes.com./mclhoun.htm
4 Zie: http: I I www.medicval. org/emfaq/cds/pnu I 3 0. htm, waarin ook
al-Salat al-Mus híshiyya wordt vermeld.
5 Gilbert Vieillard, Notes sur les Coutumes des Peuls au Fouta
Dialon. Paris, 1939. Te vinden op URL:
http://nymphes.ifrance.com/nymphes/culture/ethnologie/lesdossiers/pc
ul s/foutadj al lon/foutadj allon. htm
6 Zte: http: I I www.angelÍire.com./wa"/yermande/jazauchakoor. html, en
zie in algemene zin over de Muridiyya beweging die hij stichtte:
http ://freespace.virgin. net/ismael. essop/bamba. htm



teel, dc gelegenheid om scssies met de Dale'il al-Khayrat tn
zo'n context te vinden.r Cursussen in Oosterse wijsheid worden
voor naar spiritualiteit zoekende we-sterlingen ook met behulp
van de Dala'il ul-Khuyrut gegeven.'
De rituele context van dc Dula'il al-Khaltrat komt ook in tal
van sites tot uitdrukking. In een virtuele moskee die in een site
vanuit Wolverhampton in stand wordt gehouden worden de
gebeden genoemd die men in Laylat al-Qadr, de heiligste nacht
van de maand Ramadan, uit moet sprekcn. Naast recict van de
Qur'an worden nog tal van gebeden genoemd, waaronder,
uiteraard, de Dala'il al-Khayral.' In een van de netwerk-artike-
len over brieven van G.F. Haddad wordt een geleerde uit
Medina genoemd met deze functieomschrijving: 'Shaykh of the
Malikis and servant of Dala'il al-Khayrat' . Zou dat betekenen
dat deze Malikitische sheikh een vaste functie bekleedde in het
ritueel of reciet met de Dalq'il al-Khayrat bij het graf van de
Profeet Muhammad?a De Senegalese sufi-sheikh Hassan Cisse
(geb. 1945, leider van een afdeling van de Tigániyya broeder-
schap) beschrijft hoe iemand tijdens een bezoek aan het graf
van de Profeet Muharnmad in Medina tussen de Rawda en de
Minbar in slaap valt en daar een visioen van de Profeet krijgt.5
Associatief zoeken op het web naar gebruiken bij het bezoek
aan het graf van de Profcet Muhammad levert een enorme hoe-
veelheid aan sites op. De talrijke verslagen van en opinies over

l  Z ie:
http://www.isthme.org/Calendrier/Ateliers/resumero%20ateliers/Atprat.
htm
2 Zichet verslag van een workshop in Aleppo:
http ://cas. uchi cago. edu/workshops/meht/PauloPi nto.pdf
3 Zie: http: I I www.central-mosque.com/fi qh/Fasting.htm#
4 Zie een brief van I l april 200 I in: http://www.mail-
archive. com/msa_ec@listbot. com/msg 02992.html
5 Zie: http: I lhome.earthlink.net/-halimcisse/atlantaspeech3.html
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de ziyara, het bezock aan hct graf van dc Profeet Muhammad
geven een goed bccld van dc grote ccrbied van moslims voor
dcze heiligc plaats.' Daarnaast komt niet zelden dc hachclijkc
positie van Medina's heiligheid in de ogen van dc WahhábT
machthebbers in zulke websites naar voren. De vclc hulpactics
van het type 'red Medina' zijn in feite bedocld om cen tegen-
wicht te bieden tegen de permanente dreiging die van de
Saoedische machthebbers uitgaat. In een moderne 'phantasy'

die niets meer met islam te maken heeft speelt de moskee van
Medina wel een heel bijzondere rol, met berichten over onder-
aardse gangen (via een trap onder de mínbar) die regelrecht
leiden tot de mijnen van koning Salomon.'Maar zoeken op
Medina levert ook, bij voorbeeld, gegevens op over de Britse
architect Jay Bonner, die ba de recente uitbreiding van de
moskee van de Profeet in Medina gezorgd heeft voor het ont-
werp van de 27 beweegbare koepels. Ook heeft hij het ontwerp
voor sommige onderdelen van de grote moskee in Mekka op
ztln naam staan.-

I Zie b11 voorbeeld : http ://www. sunnah. orglibadaat/ziyara.htm, en
http ://www. ummah. net/hajj/perform/
2 Zie:
http:i/www.columbia.edu/-mfs I 0/Pulp,Earth/interior world.html
3 Zie over hem: http://www.bakerlaporte.com/tcam.htrn, en voor de
beweegbare koepels van Medina: http://www.bonncr-
design. com/proj ects/sl iding_domes.htm



Ornslag van ccn CD mct Qawwalí muziek, onder meer tnct
lofdichtcn op de Profeet Muhammad cn op Mcdina, door de

gcbroeders Násir 'AlT cn Dhákir 
'AlI, Pakistan, ca. 2000.

Op de achtergrond dc moskec van de Profeet in Medina.
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DE RITUELE CONTEXT VAN DE DALA'IL AL-
KHAYRÁT

Het is hiervoor al duidelijk geworden dat de Dttla'il al-Khayrat
niet een geïsoleerde positie inneemt binnen het ritueel van reciet
en zegenspraak. Lang vóór al-Gaz[h werdcn ritucle tckstcn in
de mystieke brocdcrschap gcbruikt voor allcrlci vormcn van
rituecl, van hct ccnvoudigc gcdcnkcn van God, de Dhikr, tot
complcxc rituclen die niet zelden met muziek werden begeleid.
De derwisjen in de roman van 'Abd al-Hakírn Qásim hadden
behalve de Dula'il al-Khayrat nog allerlei andere boeken in hun
kist, en in dezelfde recietsessie waarin zij een Hizb uit de
Dala'il al-Khayrat reciteerden werd ook de Qctstdat al-Burdct,
de 'Ode van dc Mantel', van al-BusTrl gezongen. Islamitische
religieuze muziek wordt tegenwoordig veel vcrhandcld en mct
name voor lofzangen op de Profeet Muhammad is er een
enoÍrne markt. Zulke lofzangen zijn ook deel van het repertoire
van zangers op feesten en partijen. tegenwoordig ook in Nedcr-
land.r Van Marokko tot Indonesië wordt dit soort muziek op
CD of muziek-cassctte verkocht, cn vaak zit daar ook reciet uit
de Dala'il al-Khayrar bij. Van het repertoire van oudcre rcciet-
sessies is niet veel bekend, maar uit de handschriftelijke traditie
van de Dala'il al-Khayrat kunnen we toch wel iets opmaken
wat dit betreft. Ik ga daarbij uit van de gedachte dat, als in een
cn dezelfde band verschillende teksten worden bewaard, deze
teksten meestal wel iets met elkaar te maken hebben. De makcr
van zo'n verzamelband schrijft zijn collectic tcksten immers
niet zonder reden bij elkaar. Deze teksten kunnen bij voorbccld
tesamen een curriculum vormen, of cen persoonlijke encyclo-
pedie, maar het is ook mogelijk dat rituele context dc rcden is

1 Bij voorbeeld het ensemble van 'Abdulláh al-RibàtT, gehoord en
gezien op l8 oktober 2002 ti jdens een Marokkaans huwelijksÍèest in
het Sade Business Centre in Zaandam.



waarom zrj bij elkaar worden gcbracht cn bewaard. Het is op-
vallcnd hoc vaak in handschriften en drukkcn van dc Dala'il al-
Khal;rat ook een exemplaar van al-BusTrr's Ode zit. Het gebruik
van deze tekst in recietsessies is gedocumenteerd, bij voorbeeld
in de hierboven geciteerde passages uit de roman van 

'Abd 
al-

Hakrm Qásim. In de handschriftelijke convoluten waarin de
exemplaren van de Dala'il al-Khaltrat gevonden worden vindt
men ook nog andere rituele teksten. Allerlei soorten gebeden
komt men er tegen, handige lijstjes met verplichtingen omtrent
rituele reinheid en het verrichten van het rituele gebed, de Salat,
en nog meer.
De vraag mag worden gesteld of de Dala'il al-Khayrar altijd
begeleid is door andere teksten. Het oudste en mecst authen-
tieke handschrift van de Dala'il al-Khctyral is het handschrift
dat bekend staat als al-Nuskha ctl-Scthliyya. Een afschrift van
een afschrift van al-Nuskha al-Sahlil,ya van de Dala'il al-
Khctyrat lijkt bewaard te zijn gebleven. Ik bedoel handschrift
317 in de Yusufiyya-bibliotheek in Marrakech.' Op hct origi-
neel van al-Nuskha ctl-Scthliyl,a zouden nog handschriftelijke
aantekeningen hebben gestaan van al-Gazulr zelf. Het origineel
waarvan het handschriÍt dat nu in Marrakech wordt bewaard is
afgeschreven zou in de bibliotheek van de Zaw,iya, het klooster,
van de Gazuliyya broederschap in Fes bewaard worden, maar
nadere gegevcns ontbrckcn mij daarover. En evenmin ken ik de
bcwaarplaats van al-Jttruskha al-Sahliyya zelf . Het afschrift in
Marrakech blijkt een verzamelhandschrift te zijn, maar de cata-
logus van dc Ylsufiyya zegl" niets over de datering van de

I Comell, Realm of the Sainr, pp. 171,337 (noot I30) met de verwij-
zing naar hct oorspronkelijke handschriÍt in Fes. Dc catalogus van
Marrakech (p. 3a0) zegt alleen: min riwayat Abí 

'Abdallah

Muhommad al-Sugha15,ir,'tekst in de overlevering van Ab[
'Abdalláh 

Muhammad al-Sughayyir (al-SahlT)', en gaat er overigens
vanuit dat het Manakech handschrift al-Nuskha ol-Sahliwa zelf is.
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Het begin van de Qasídat al-Burda, het beroernde loÍdicht op
de Profeet Muhammad door al-BusïrT, dat in rituele contcxt
staat met de Dala'il al-Khayrur van a[-ÓazDlï. HandschriÍi

u i t  Jemen, ca. 79111389 (Or.23.412, f .  28lb).



andere teksten in deze bundcl, en al evenmin verschaft de cata-
logus duidelijkheid over dc vraag of de aan de Dalu'ilal-
Khaltrat toegevocgde teksten ook al in al-Nuskha al-Sahliyya
aanwezig waren. Ik houd het er voorlopig op dat de tekstcn die
in handschrift 311 in de Ylsufiyya-bibliothcck in Marrakech
aan de Dula'il al-Khavrat zijn toegevoegd mogeltjk een oude
combinatie van teksten voor ritueel gebruik, al dan niet in
samenhang met de Dala'il al-Khayrat, voorstcllen. Een rccon-
structie van de inhoud van dc verzamelband in Manakcch op
basis van de catalogusr levert het volgendc beeld op:

(\ Dala'í l al-Khaltrat'min Riwayat Abi 
'Ahdallah 

Muhommud al-
Sughayyir' (Fihris, p. 340, nr. 1244)
(2) Mutrt al-Burda (pp. 370-371, nr. 1352)
(3) al-Hamziyl,a (Fihris,p.373, nr. 1358)
(4) al-Halabi, Nuniyya /ï Madh al-Rasil (Fihris, p. 367 , nr. 1345)
(5) Sharh Dala'i l  al-Khayrat (Fihris,p.34l, nr. 1250)
(6) Istigharhal Srdr 

'AlT 
b. WaÍà (Fihris, p. 380, nr. 13tt5)

(7) Hizb al-|,{asr (Fihris, p. 337, nr. 1233)
(8) Ragaz Asnta' Allah al-Dimyatiyya (Fihris,p. 17l. nr. 59lt)
(9) Du'a Ahmad b. Nasir (Fihris, p. 336, nr. 1227)
(10) al-Munfaríga (Fihris, p. 37 5, nr. I 367)
(11) Qasïdat al-lmám al-Sháfi 'r (Fihris, p. 354, nr. 1293)
(12) Zagr al-Latrf al-Sughrá (verschillende korte gebcden, Fihris, p.
380,  nr .  1387)

De cerste tekst is de Dala'i l  al-Khayral zelf. Teksten2 en3 zijn

dc twee bekcnde lofdichten van al-BlsTrí. Tekst 4 is ook een

lofdicht op dc Profeet Muhammad. Tekst 5 is een niet nader

gespecificcerde commentaar ('al-Sharh al-Kabïr') op de

Dala'íl al-Khayrat. Daarna volgen verschcidene kortc teksten

in proza en poëzie die magische en/of verlossende werkingen

I al-siddrq b. al-'Arabi (Saddiq Ben Larbi), Fihris makhtutat
K híz an a t I h n Yu s uJ' b i - M arr akus h. Bayrut | 4 | 4 I 1 99 4.
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Het begin van al-Salat al-Mashtshiyya, het gebed door 
'Abd al-

Salám Ibn Mashlsh, dat in rituelc context staat met de Dala'íl
al-Kltayrat van al-Óazllï. Handschrift uit de Maghrib,

waarschi jnl i jk I  8e- 19e eeuw (Or. 14. I  19, f f .  l34b- I  35a).



hebbcn. Opvallend is tekst 10, een poëtisch gcbed tcr afwering
van diefstal, dat nog steeds in veel gedrukte edities van de
D ala' il al- Khay rat voorkomt.'
Hct hieronder volgende colpus van handschriften van de
Data'il al-Khayrat bevat ook nog tal van toegevoegde teksten.

Op basis van een cerste indruk van de inhoud van de daar
summier vcrmelde verzamelbanden blijkt dat de Qasrdat al'

Burda van al-BusTn (gest. 1294) wel de meest voorkomcnde
tekst is in bundels waarin ook een exemplaar van de Dala'it at-

Khayrat gcvonden wordt. Deze 'Ode van de Mantef is altijd

zeer geliefd gewecst, dat is in dc rituele context van de Muham-
mad devotie niet crg verrassend. Andere tekstcn die vcel in
verzamelbandcn in combinatic met dc Dala'il al-Khayrat voor-

komcn zljn al-Salat al-Mashíshltya,het gcbed van Ibn Mashïsh
(gest. 1228), de verschillende Hizb's van al-Shádhili (gest.

1258), en een Hizb van al-Nawawr (gest. 1278). Allerlei teksten

voor Dhikr-sessies kan men ook in deze verzamelbanden tegen-
komen. Niet zeldcn vindt men er ook ecn opsommingvan al-

Asma' al-Husna, de negenenncgentig 'Schone Namen' van

God, die ter aanvulling op dc 201 namen van de Profeet
Muhammad in de Dala'il al-Kha1'ral gegevcn worden, maar die

ook veel gcbruikt worden in allcrlei gebed- en rccietscssies.
Behalve teksten die ouder dan de Dala'il al-Khayrat zijn vindt

men in verzamelbanden ook wel teksten die wat jonger zijn, bij

voorbeeld de lhazífa, het 'Rituale', van Ahmad Ibn Zarruq (een
jongere tijdgenoot van al-óazulT, gest. 1493), een tekst dus die

door latere afschrijvers in hun verzamelbanden moet zijn op-
genomen.
Het hieronder volgende corpus van gedrukte edities van de

Data'il al-Khayrat identificeert veel teksten die in dezelfdc
band worden opgenomen. Toch kan men hier, in tegenstelling

1 Verschillende auteurs worden voor deze korte Qasrda genoemd, vgl.
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tot het corpus van de handgeschreven versies van de Dala'il al-
Khayrat, nict zo maar aannemen dat al die vele toegevocgde
teksten ook deel uitrnaken van de rituele context van de Dctla'il
al-Khctyrat, alleen omdat zij in dezelfde band zijn opgenomen.
Bij een beschouwing van de inhoud van de gedrukte verzamcl-
banden moet steeds wordcn bedacht dat de toegevoegde teksten
ook, en misschien vooral, om commerciële redenen zijn
opgenomen. Zulke nieuwc combinaties kunnen wel ritueel
gebruik van weer nieuwe combinaties van teksten tot gcvolg
hebben. Er is ook ccn duidelijk verschil naar land van herkomst
waar te nemen. Dc aan de Dala'il al-Khayral toegevoegde
teksten zijn in Marokko, Turkije, Egypte, India/Pakistan en
Indonesië niet zelden verschillend. Het is opvallend dat in het
maken van allerlei soorten van combinaties van teksten kenne-
lijk zowel traditie als innovatie mogelijk is.

EEN CORPUS VAN HANDSCHRIFTEN

Hier volgt een vollcdige opgave van de handschriften van dc
Dala'il ul-Khayrat die zich in de collcctics van dc Leidse
Univcrsiteitsbibliotheek of dc daar aanwezige bruikleencollec-
ties bevinden. Eerst wordt een lijst in volgorde van signatuur
gegeven. Dan volgen een chronologischc index en een register
van de plaatsen van herkomst.
Er bestaat geen kritische editie van de Dala'il al-Khayrat,' en
de onderstaande lijst mag hoogstens gelezen worden als het
allereerstc begin van een eerste aanzet tot het verzamelen van
bibliografische matcriaal voor tekstkritiek van dit gebedenboek.
Maar het onderstaande corpus moet vooral een inzicht geven in
de verschillende verschijningsvormen van de handschriftelijke

I Sommige edities geven variante lezingen, met name de editie van de
tekst van de Dala'il al-Khayrat die volgt op de commentaar door
Y[suf b. Isma'rl al-NabhànT (Limassol/Rabat 142212001).


