
tot het corpus van de handgeschreven versies van de Dala'il al-
Khayrat,nieïzo maar aannemen dat al die vele toegevoegde
teksten ook deel uitmaken van de riruele context van de Dala'il
al-Khayrat, alleen omdat zij in dezelfde band zrjn opgenomen.
Bij een beschouwing van de inhoud van de gedrukte verzamel-
banden moet steeds worden bedacht dat de toegevoegde teksten
ook, en misschien vooral, om commerciële redenen zijn
opgenomen. Zulke nieuwe combinaties kunnen wel ritueel
gebruik van weer nieuwe combinaties van teksten tot gevolg
hebben. Er is ook een duidehjk verschil naar land van herkomst
waar te nemen. De aan de Dala'il al-Khayral toegevoegde
teksten zrjn in Marokko, Turkije, Egypte, India/Pakistan en
Indonesië niet zelden verschillend. Het is opvallend dat in het
maken van allerlei soofien van combinaties van teksten kenne-
hjk zowel traditie als innovatie mogelijk is.

EEN CORPUS VAN HANDSCHRIFTEN

Hier volgt een volledige opgave van de handschriften van de
Dala'il al-Khayrat die zich in de collecties van de Leidse
Universiteitsbibliotheek of de daar aanwezige bruikleencollec-
ties bevinden. Eerst wordt een lijst in volgorde van signatuur
gegeven. Dan volgen een chronologische index en een register
van de plaatsen van herkomst.
Er bestaat geen kritische editie van de Data'il al-Khayrat,t en
de onderstaande hjst mag hoogstens gelezen worden als het
allereerste begin van een eerste aanzet tot het verzamelen van
bibiiografische materiaal voor tekstkritiek van dit gebedenboek.
Maar het onderstaande corpus moet vooral een inzicht geven in
de verschillende verschijningsvormen van de handschriftelijkc

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
Yfisuf b. Isma'ïl al-Nabhànr (Limassol,/Rabat | 422 I 200 1 ).
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traditie van de Dala'il al-Khaltrat mct variatie in tijd en vooral
in plaats. Sommige commentaren en edities noemen al-Nuskha
al-Sahliyya als het exemplaar van de Dala'il al-Khayrat, dat
nog door al-Gazllí zelf zou zijn gecorrigeerd. Deze benaming
verwijst naar het handschrift van de Dala'íl al-Khayrat dat in
het bezit was van een van de eerste volge lingen van al-Cazull.
al-Shaykh Ab[ 'Abdallàh Muhammad al-Sughayyir al-Sahli,
die volgens de commentaar van bij voorbeeld Kara Davud in
86211451, dus nog vóor de dood van al-GazÍh zelf, gestorvcn
is. Het is overigens opmerkelijk dat de biograaf van de eerstc
volgelingen van al-óazuh, Muhammad al-MahdT al-FásT (gcst.
ll09l1697-1698), bij zijn behandeling van de levensloop van
al-Sughayyir niets zegt over dit zo belangrijke handschrift. ' In
de overlevering van de tekst geldt dit handschrift als het archc-
type, dat het laatste woord heeft bij de oplossing van problemen
die door twijfelachtige passages worden veroorzaakt.- De
gedachte dringt zich op dat dit handschrift pas later, en mogelijk
buiten Marokko, belangrijk is geworden. E,en derde-generatie
afschrift van het 'Sahliyya handschrift' wordt op dit moment
bewaard in de Ylsufiyya bibliotheek in Marrakech.' Dit hand-
schrift is volgens Cornell echter gedateerd als I I e/ l7e ceuw.a
Een analyse van de verwijzingen naar al-Nuskha al-Sahliyya in

I Mumti'al-Asma', p. 35, nr. l. Hij noemt het wel in de inleiding van
het werk Matali' al-Masctrrut bi-Gala' Dala'il al-Khayrat, zijn com-
mentaar op de Dalu'i l  ul-Khayrat van al-Gaz[lT.
2 Zie de commentaar van Kara Dalud, ed. Abdulkadir Akgigek,
lstanbul 197 5, pp. I 4- 1 5. De tekst in de commentaar door 

'Abd 
al-

Magrd al-Sharn[br, Cairo 141411994, is volgens de titelpagina
'gecontroleerd met het Sahliyya handschrift dat door al-óazlh is
gecorrigeerd' Hctzelfde bericht op de titelpagina van de commentaar
door Ylsuf b. lsmà'rl al-NabhànÍ, Limassol/Rabat 142212001 .
3 al-Siddiq b. al-'Arabi, Fihris makhtutat Khizanat lbn YusuJ bi-
Marrakus h. Bayrut 1 41 41 199 4, p. 340, nr. 1244 (Ma[m[' 3] 7 (l)).
4 Vincent J. Cornell, Realm of the Saint, p. 364.
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de Osmaans-Turkse versies van dc Dala'il al-Khayrat wekt de
indruk dat deze niet zijn opgeschreven als een kritisch apparaat
(dat immers ccn persoonlijke wetenschappehjke keuze uit de
variante lezingen door de editeur enJof lezer veronderstelt) maar
eerder als een soort masoretisch corpus van varianten. verge-
lijkbaar met de verschillende systemen van varianten (Ahrufl in
de tekst van de Qur'an. Het bijhouden van zulke systcmen van
varianten is een discipline op zich geworden, en staat los van
wat tegenwoordig tekstkritiek genoemd wordt.

De liistl
Acad. 32 (l). Uit de Maghrib, ll l fï., maghribijns schrift. Niet
gedatccrd, maar van vóór 1780 (toen het handschrift voor het
eerst in Nederland werd verkocht. Op fÍ. 22b-23a is ccn dubbele
illustratie: Rawda en Minbctr. Een convoluut mct vier devotio-
nele teksten.
Acad. 33. Uit de Maghrib, 323 pp., maghribijns schrift, geda-
teerd maandag l0 Óumádá I I  I133 (1121).  Op p.45 is een i l lu-
stratie van de Rawda, maar de tegenoverliggende bladzijde,
waar mogelijk een illustratie van de Minbar had moeten komen,
is blanco geblevcn.
Or.1220. Uit de Maghrib, 132 ïf ., maghribijns schrift, van vóór
1844 (laatst mogelijke datum van verwerving). Op ff . 25b-26a
is ecn dubbel-il lustratie van de Rawda en de Minbar.
Or. 1335 (l). Uit de Maghrib, ff. 1b-103a, maghribijns schrift,
gedateerd 10 RabT' I l  1226 (181 l) ,  op f f .  l6v-17r is een dubbel
illustratie van de Rawda en de Minbar. Dc eerste tekst in een
convoluut met elf devotioncle teksten. Een luxe-exemplaar,
gehouden in een origineel zijden tasje met klep, versierd met

1 Signaturen met Acad. geven aan dat het handschrift behoort tot het
Leidse bruikleen uit de bibliotheek van de Koninkhjke Akademic van
Wetenschappen in Amsterdam. Signaturen met Or. geven aan dat het
handschrift deel is van de collectie van de Leidse UB.



-F'
eg
S+i

$#

M
se
,,q

Het begin van de Dala'il al-Khayrat van al-Gazllr.
Geïllumineerd handschrift uit Atjeh, voór 124911833

(Or. 497 6, ff. 1 34b- I 33a).
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Passage over de gravcn in M"dinu, in een fiagmentarisch
bewaard handschrift van de Dala'íl al-Khayrat van al-óazlli

Handschrift, Banten, West-Java, l8e-19e eeuw
(Or .5720,  f .  2 lBa) .
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Passagc over de graven in Medina, in cen fragmentarisch
bewaard handschrift van de Data'il al-Khayrat van al-Óazllr.

Il lustratie van de gratkamer met Chinese architectonische
elementen. Handschrift, Banten, West-Java, lBe eeuw

(Or.7057a, f .32b).
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goudbrokaat.
Or. 1751 (14).  Uit  Indonesië, pp.327-501, Indonesischnaskh
schrift, gedateerd 29 Shawwàl 1229 (1814), afgeschreven te
Bandar Natar, Sumatra. Op pp. 127 -128 is ecn dubbel-il lustratie
van Mckka en Medina in een plat vlak. Op p. 129 een overzicht
van de begraafplaats in Medina. Op p. 352 is cen gedetailleerde
illustratie, in een plat vlak, van de moskee in Medina. Ecn
geïllustreerd en geïllumineerd convoluut met in totaal 26
teksten van devotionele en eschatologische aard, dcels in hct
Maleis. Bekcnd als het 'gebedenboek van de lmam Bonjol'.
Or.4826. Uit Adeh, Indonesië, 9l ff., Indonesisch naskh
schrift, van vóór 1877 (toen het handschrift werd buitgemaakt
in Atjeh, Sumatra). Een ongeïllustreerd handschrift (de tckst
Si/àt al-Rawda op ff . l3b- l4a heeft geen onderbreking voor
illustraties).
Or.4976 (4).  Uit  Adeh, Indonesië, f f .  134b-183a. Indonesisch
naskh schrift, van vóór 1249 AH (1833, vanwege een gedateer-
de notitie). Een ongeïllustreerd handschrift. Op f. I l9b is de
ononderbroken tekst van Sifitt al-Rawdo, zonder apafte ruimte
voor il lustraties. Een convoluut met vier devotionele teksten.
Or. 5720 (8), (9). Uit Banten (West-Java), Indonesië. Het
betreft hier fragmenten van de tekst. Geschreven in Indonesisch
naskh schrift Op ff. 206v-210r staan eulogieën uit de Dala'il
al-Khayrat; op fÍ-.2llv-218r staat het inleidende hoofdstuk van
de Dala'il al-Khayrat. Aan het eind daarvan (f. 2l8r) staat dc
Si/àt al-Rawda, tnet doorlopende tekst zonder illustratie.
Or.7057a (6). Uit Banten (Wcst-Java), Indonesië, 32 ff.,
Indonesisch naskh schrift Een fragment van het begin van de
tekst, vermeerderd met stukken die kennelijk zijn geïnspireerd
op de oorspronkclijke tekst. Een illustratie van de Rawda in
Medina, met architectonische elementen in Chinese stij l (f.
32b). Mogelijk uit dc achttiende eeuw. De illustratie beslaat niet



Dubbcl-il lustratic van de grafkamer (rechts) en de preekstoel
(links) in de moskee in Medina, in de Dala'il al-Khayrat van

al-Gaz[lI. Handschrift, Turkije of Egypte, 116011147
íOr. I  I  .065. f f .  l5b- I  6a).
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De grafkamer met de graven van de Profeet, zijn eerstc twee
opvolgers, en zijn dochter Fatima, in de moskee in Medina,

zoals afgebeeld in de Dala'il al-Khayrat van al-óazDlT.
Handschri f t ,  Turki je 111611704 (Or. I  1.785, f .24b).

,p #1,"*,i;,i:"21;,p, *1 gv"';r' ef
:  j* , t* l*, , f  ,*"1i:  , t . ' lus*.",y *

-1: ,f \r.;s"



de gehele pagina, en is mogclijk nooit deel van een dubbel-
il lustratie geweest.
Or.7209 (3). Uit Atjeh, Indonesië, ff . 9v-144r,Indonesisch
naskh schrift Niet gedateerd, waarschrlnlrlk negentiende eeuw.
Lege omlijsting voor twee illustraties op ff . 25v-26r. Buitge-
maakt in Adch, Sumatra, in 1896. Een convoluut met acht
devotioncle teksten, ook in het Adehs en het Maleis.
Or. 8204 (10). Uit Atjeh, Indonesië, ff. 87b-208b, Indonesisch
naskh schrift Op f. 105a is een legc omlijsting, waar eerl
afbe clding van al-Rawda el-Mubaraka mogelijk zou ztjnbe-
doeld. Een convoluut met vier gebedstekstcn, ook in het Maleis.
Or. 8960 (8). Uit Indonesië, ff. I l7v-l 53r, nctskh schrift.
Incomplete tekst, en het stuk waarin de de illustraties meestal
voorkomen ontbreekt hier. Het dateert mogelijk uit de tweede
helft van de achttiende eeuw, en zou uit Madura of Oost-Java
afkomstig kunncn zijn. Een convoluut met negen devotionele
teksten, waaronder ook enkele in het Javaans.
Or. 10.806 (2). Uit Sumatra, Indonesië, ff .2b-207a, naskh
schrift, gedateerd 25 Rabi' | 1143 (1730). Op ff. 33b-34azijn
illustraties van de Rawdu en de Minhar. Een convoluut met zes
devotionele teksten.
Or. I1.065. Waarschijnlijk uit Turkije, 97 ff ., naskh schrtft,
gedateerd op het middcn van Rabi' I 1160 (1747), schematische
tekening van dc Rctwdct en de Minbar (ff. l5b-l6a).
Or.11.728 (2). Uit Turkije, waarschijnlijk Anatolië. f. lb. Een
fragment (alleen de eerstc bladzijde) van Matali' al-Mesarrat
bi-Gela' Dala'il al-Khayrat, commcntaar door Muhammad al-
Mahdi b.  Ahmad b. 

'Al i  b.  Yusuf al-Fasi (1063/1653) op de
Dala'il al-Khayrat.
Or. 11,785 (8). Uit Turkije, ff. 20b-50a, nasta'liq schrift. De
tekening van de Rawda in Medina staat op f.24b. Er is geen
tweede illustratie. Gedateerd l6 Gumada II I I 16 í1704). Een
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Titelpagina van Kitab Matali' al-Masarral, de commentaar
door al-FásT op de Dala'íl al-Khayral van al-Óazlh.

Met een ex-libris ,rit 126ll1845 van een NaqshbandT eigenaar.
Handschri f t  ui t  Egypte, 1111/1700 (Or. 12.121,f .2a).



convoluut mct dertig religier-rze teksten, waarvan enige in het
Turks.
Or. 11.886 (1). Mogclijk van dc Balkan, ff.lb-68a, na,sklt
schri f t ,  gedateerd tussen I  196-1200 AH (tussen l78l-1786
AD), mogelijk gekopieerd in Istolni Belgrad (hct voormalige
Stuhlweissenburg). Opengehouden plaats voor één illustratie op
f. 9b. Een convoluut met vijftien devotionele teksten, waaronder
cnige in het Turks.
Or. 12.016 (3). Uit Turkije, pp.76-264, nuskh schrift Gelitho-
grafeerde editie uit lstanbul, gepubliceerd in 127 5 ( I 858- 1 859),
met handgemaakte illuminatie. Een gemengd convoluut: som-
mige teksten zijn handgeschreven, andere gedrukt, in totaal
negen teksten, waaronder enige in het Turks. Op pp. 495-49'l
zijn gedragsregels (in het Turks) in verband met het behandelen
van de Dela'il al-Khayrat. Op pp. 489-499 staat een lfiaza, met
silsilq. Kennelijk een luxe-boek. Op pp. 104- 105 staat een dub-
bele, met de hand vervaardigde illustratie met Rawda en
Minbar, maar op het voorgedrukte frame staan bijschriften voor
Mekka en Medina.
Or. l2.l2l. Waarschijnlijk uit Egypte, 17 | ff ., naskh schrift.
Matali' aLMaserrat bi-Galo' Dala'il al-Khayral, de commen-
taar door Muhammad al-Mahdi b. Ahmad b. 'Ali b. Y[suf al-
FasT (1063/1653) op de Dala'il al-Khayrat van al-(laz[lT. Op f.
67b staat het commentaar op de passage over de graven in de
moskee van de Profeet in Medina, met enkele tekeningen die
relevant zijn voor de discussie over de positie van de drie
graven ten opzichtc van elkaar. Het feit dat hier nict ecn dubbel-
illustratie (Rawda en Minbar) wordt bccommentarieerd, maar
alleen de Rawda met de dric graven, betekent dat de dubbel-
il lustratie nog niet als authentiek werd beschouwd door de
commentator, of dat de dubbel-il lustratie in zijn tijd nog niet in
de mode was. En mogelijk betekent het zelfs dat al-FásT een
ongeïllustreerde vcrsie van de Dala'il al-Khayrat heeft becom-
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AÍbeelding van de moskee van Medina, met alle kenmcrkcndc
elementen. Linkerhelft van een dubbel-il lustratie ímct Mckka)

in de Dala'il al-Khayrat van al-Óaz[lï. Geïlluminccrd
handschri f t  ui t  Kashmir.  l9e eeuw (Or.14.216. Í- .  7la).



Dubbel-il lustratie met preekstoel (rechts) en graÍkamer (links)
in de moskee van Medina. Illustraties in de Dala'il al-Khayrat
van al-Óazulr, vervaardigd met opgeplakte strookjes gekleurd

papier. Handschrift, Egypte, 128411867
(Or. 14.462, ff . l6b-l7a).
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AÍbeelding van de grafkamer van de Profeet Muhammad in tle
moskee van Medina, in een tweetalig (Arabisch en perzisch)

handschrift van de Dala'il al-Khayrat van al-óazulT.
H andschri rt?e1ï;:r'rtï1ï:ï:'' 1 ee eeuw



mcntarieerd.
Or. 12.455. Uit Turkije, 9l ff., naskh schrift. gedateerd 1253
(1837 AD), met dubbel-il lustratie van Mekka and Medina, getc-
kend in perspectief (ff. l5b-16a). Een luxe-boek, kennelijk uit
Istanbul.
Or. 12.461. Uit Turkije, l28 ff., naskh schrtfï. Op f. l9b zijn
twee rechthoekigc ruimtes gercserveerd voor il lustraties, die
echter nooit zijn gemaakt. Op ff. l24b-127b ztjn geïllumineerde
gebeden voor dc Profeet Muhammad en de vier rechtgeleide
kaliefen.
Or. 14.119 (1).  Uit  de Maghrib,  f f .2b-109b, rnaghribi jns
schrift, dubbel-illustratie op ff. l8b- l9a (Rawda en Minhar), in
een convoluut mct negen dcvotionele teksten.
Or.14.233. Uit Turkijc, I 1 I ff., naskh schrift, met een dubbel-
il lustratie van Mekka cn Medina gctekend in perspectief (f. l9).
Gedateerd 1254 (183811839). Mogelijk uit Istanbul. Fotokopie
van een handschrift in particuliere collectie.
Or. 14.27 6. Waarschijnlijk uit Kashmir, tweetalige versie:
Arabische tekst (in naskh schrift) met interlineaire vertaling
naar het Perzisch (in nasta'líq), 140 ff., zeer gedetailleerde dub-
bel-il lustratie van Mekka en Medina in vlakke projectie (ff.
70b-7la). Ecn luxe bock, met vecl geïlluminccrde bladzijden.
Or. 14.351 (3). Uit de Maghrib, ff. l4b-125b, maghribijns
schri f t ,  van vóór 1305/1888, op f f .32b-33a is een dubbel-
illustratie met de Rawda en het interieur (maar zonder de Min-
bar),beide kennelijk van de moskee in Medina. Convoluut met
vij f dcvotioncle teksten.
Or.14.462. Uit Egypte,98 ff., naskh schrtft, gedateerd 4 Safar
1284 (1867), rnct dubbel-il lustratie van de Minbar en de Rtwda
(in omgekeerde volgorde), gemaakt van strookjes behangselpa-
pier die op de pagina zijn geplakt (16b-17a).
Or. 17.162. Uit Turkije, JB ff ., naskh schrift, gedateerd I 155
(1742), met op ff. l3b-l4a twee open vlakken voor illustraties die
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Dubbel-il lustratie van de moskeeën van Mekka (rechts) en
Medina (links) in een handschrift van de Dala'il al-Khavrat
van al-Óazulr. Handschrift, Indiase subcontinent, l9e ccuw

(Or .22 .963.  f f .  l8b-  l9a) .
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Begin van de beschrijving van de grafkamer in de moskee van
Medina, in een geïllumineerd (maar ongeïllustreerd) handschrift

van de Dala'il al-Khayrat van al-GazllT. Handschrift,
West-Afrika, l9e of 20e eeuw. (Or. 25.418, f. 8a).
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Draagtas behorend bij een handschrift van de Dala'il al-Kha,-rat
van al-ÓazulT. West-Afrika. l9e of 20c eeuw. (Or. 25.41 t3).



notlii zijn tocgcvocgd.
Or.22.958. Uit het Indischc subcontinent, 133 ff., fweetalige edi-
tie mct tekst in Arabisch (in naskh schrift) en mct interlineairc
vertaf ing in het Pcrzisch (in nasta'liq schrift). Een enkele illu-
stratic, van dc Rawda met de graven (f . 22a), twcemaal uitge-
voerd in verschillcnde stij len.
Or.22.963. Uit het Indiasc subcontinent, 68 ff., nuskh schrift,
dubbel-il lustratie van Mckka en Medina in vlakke projektie (ff.
I  Bb- I  9a).
Or.23.263 (l). Uit dc Maghrib, ff . 4a-126a, maghribijns
schrift, gedate crd donderdag 4 Jumádá ll 127 | ( I 855), met op
ff .2lb-22a een dubbel-il lustratie van de Rawda en de Minbar.
Convoluut met zcs devotionele teksten.
Or. 23.723 (l). Uit Marokko, mogelijk uit de S[s, ff. I b-78b,
maghribif ns schrift, gedateerd begin Muharram I 134 (1721).
Mct eén ilustratic (van de Rawda in Medina) op f. l0b. De
pagina tegenover deze illustratie was oorspronkelijk blanco,
maar is later in gebruik genomen voor gcbedstcksten. Een
convoluut met zeven devotionele tcksten, waaronder sommige
in het Sus-Berber.
Or.25.293 (1). Uit Marokko, ff. la-1 9b,27b, maghribijns
schrift, een Íiagment in wanordc, met alleen het laatste decl van
de tckst, gedateerd zaterdag 4 Muharram 1190 (1776). Het
hooÍdstukje gctiteld Si/àt al-Rawda al-Muborake is nict aanwe-
zig. Convoluut met vier devotionele teksten.
Or. 25.396 (2) Uit Marokko, 82 ff., maghribijns schrift, oor-
spronkelijk met cen dubbel-il lustratie, die nu verwijderd is
(tussen ff. I I - l2). In een convoluut met vier devotione le
teksten, waarvan één in het Sls-Berber.
Or.25.418. Uit  West-Afr lka,174 f f . ,  losse bladen (met enige
Iacunes in de tekst), Westafrikaans schrift. Een cxcmplaar met
illuminaties, maar zondcr il lustraties. Het hoofdstukje Sifat al-
Raw,da begint op f. 8a met een illuminatie, maar de tekst is
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Draagtas behorcnd bij een verzamelhandschriÍi mct ondcr rnccr
de Dala'il al-Khayrat van a!-Gazull. Sahara. Hct hanclsclrril i is

gedateerd l l ï l  l l l l3,  maar de tas is waarschunl i ik. jonucr
(Or.25.428\.



doorlopcnd. Het handschrift wordt bcwaard in ecn opmcrkclijk
bcwcrkte lederen draagtas.
Or.25.426. Uit de Maghrib, c. 100 ff., maghribijns schriÍi,
beschadigd en incomplcct exemplaar, dat ooit als luxe-boek is
vervaardigd. Dc illustratie, die er vrijwel zeker moet zijn ge-
weest,  z i jn nu nict  mccr aanwezig.
Or.25.428 (1). Uit Marokko (gekocht in Agadir), Íï. la-155a,
maghribijns schrift, incompleet exemplaar (begin van de tekst
ontbrcekt), gedateerd zondag 20 Rabi' II I l 87 (ll l3), met al-
leen cen illustratie van de Minbar (f. l8a), terwijl de andere
illustratic (van de Rawda) kennelijk verwijderd is (lacune
tussen ff. 17- l8). Op f. l7b is een aantekening ovcr al-Rawda,
die niet tot de tekst behoorl. In ecn convoluut mct twee dcvo-
tionele teksten. Bewaard in een opmerkelijk geborduurde draag-
tas.
Or.25.637 (1). Uit Marokko, ff. la-94a, maghribijns schrift, op
f.9ais de illustratie van de Minbar van dc Profcct in de moskee
van Medina. De andere illustratie ontbreekt (lacune). Convoluut
met twee teksten in het Arabisch cn één in het S[s-Berber.

Evaluatie van de lij,st
A. Geografische verspreiding, van west nqqr oost:l
West Afrika: Or.25.418
Marokko, algemeen: Or.25.293 ( l ) ;  Or.  25.396;Or.25.637 ( l )
Marokko,  de  Sus :  Or .23 .123 ( l ) ;  Or .25 .428(1)
Maghrib, algemeen: Acad. 32 (l); Acad. 33; Or. 1220;Or. 1335
( l ) :  O r .  1 4 . 1  l 9  ( l ) ;  O r .  1 4 . 3 5 1  ( 3 ) ;  O r .  2 3 . 2 6 3  ( 1 ) ;  O r .  2 s . 4 2 6
Balkan, Istolni  Belgrad: Or.  I  1.886 ( l )
Turki je algemeen: Or. I  1.065; Or. I  1.785 (8);  Or.  12.461; Or.
1 7 . 1 6 2

I Vastgesteld op basis van hct schrift, de plaats van afschrijven, ofde
plaats van oorspronkelijke aanschaf. Twijfelgevallen blijven onver-
meld.
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Turki je,  Istanbul:  Or.  12.016 (3);  Or.  12.455,Or. 14.233
Egypte: Or.  l2. l2l ;  Or.  14.462
Kashmir:  Or.14.276
Indiaas subcontinent, algemeen: Or. 22.958: Or. 22.963
Indonesië, Aceh: Or. 4826, Or. a976 @); Or.1209 (3);  Or.  8204
(  l 0 )
Indonesië, Sumatra: Or. 10.806 (2)
Indonesië, Bandar Natar (Sumatra): Or. 175 I ( l4)
Indonesië, Bantcn (West Java):  Or.  5720 (8),  (9);  Or.  7057a (6);
lndonesië, Madura of Oost Java: Or. 8960 (U)

B. Chronologische índex:l
achtt iende eeuw (?):  Or.7057a (6);  Or.  8960 (8)
1104:  Or .  I  1 .785 (8 )
l l21 :  Acad.33 ;  Or .  23 .123 ( l )
1730: Or. 10.806 (2)
l l42: Or.  17.162
l l47 :  Or .  I  1 .065
1773: Or.25.428 ( l )
1776:  Or .25 .293 ( l )
vóór  1780:  Acad.32  ( l )
178 l -1186:  Or .  I  1 .886 ( l )
negentiende eeuw: Or. 7209 (3), Or. 820a (10)
l 8 l  l : O r .  1 3 3 5  ( l )
l814 :  Or .  175 l  (14)
1837: Or. 12.455
1838: Or. 14.233
vóór 1844: Or. 1220
1 8 5 5 :  O r .  2 3 . 2 6 3  ( l \

I Vastgesteld op basis van het colofon, van eigenaarsnotities, ofvan
informatie over verwerying en herkomst. Gewoonlijk riel gebaseerd
op paleografische overwegingen. Ongedateerde handschriften blijven
onvermeld.



I  t t 5 U :  O r .  1 2 . 0 1 6  ( 3 )
I t l67: Or.  14.462
voor  1817:Or .4826
l B B 8 :  O r .  1 4 . 3 5 1  ( 3 )

C. Cla.ssiJicatie van de gei'llustreerde hundschri/ien
- Handschriftcn zonder il lustratie, cn met doorlopcnde tekst,
waardoor blijkt dat zrj nooit zijn gcïllustreerd: Or. 4826; Or.
a976 (4);  Or.  5120 (9);  Or.  25.418.
- Handschriften met ecn enkele illustratie, alleen van el-Rawda
al-Mubaraka: Acad. 33; Or.  7057a (6);  Or.  I1.785 (8);  Or.
l2 . l2 l ;  Or .22 .958;  Or .  23 .723 ( l ) .
- Handschriften met dubbel-il lustratie, met afbeeldingen uit
Medina. Al-Rawda al-Mubarakq (rechts) en de Minbar van de
Pro fee t  ( l inks) :  Acad.32  ( l ) ;Or .  1220;Or .1335 (1 ) ;Or .  10 .806
( 2 ) ; O r . l 1 . 0 6 5 ;  O r .  1 2 . 0 1 6  ( 3 ) ;  O r .  1 4 . 1 1 9  ( 1 ) ;  O r .  l a  3 5 1  ( 3 ) ;
Or.23.263 ( l ) ;  Or.  25.428.
- Handschriften met een dubbel-illustratie van Mekka en
Medina in vlakke project ic:  Or.  l75l  ( la);  Or.  14.216; Or.
14.462; Or.22.963.
- Handschriften met ccn dubbcl-il lustratie van Mekka en
Medina in perspect icf :  Or.  12.455;Or.14.233.
- Handschriften mct een lege omlijsting of ruimte voor éen
i l lustrat ie:  Or.  8204 ( l0);  Or.  I  1.886 ( I  ) .
- Lege ornlijstingen (plaats gerescrveerd voor twee illustraties
die nooit zijn gemaakt): Or. 7209 (3); Or. 12.461:' Or. 17.162.
- Onvoldoende intbrmatie over dc illustraties: Or. 8960 (B); Or.
25.293 ( I  ) ;  Or.  25.39 6, Or.  25.426; Or. 25.637 ( l ) .

D. Overige bijzonderheden in het c:orpus
Commcntaar:  Or.  1 2.121.
Perzische interlincaire vertalingen bij de Arabische tekst: Or.
14.276. Or.22.958.
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Teksten met andere talen in hetzelfde convoluut. maar peen
vertalingen van de Dala'il al-Kha,vrat.
-  Aceh's:  Or.1209.
- Maleis:  Or.  175l:  Or.  1209. Or. 8204 ( |  0).
-  S[s Berber:  Or.  23 .723: Or. 25 .396; Or. 25 .637 .
-  Turks :  Or .  I  1 .785;  Or .  I  1 .886;  Or .  12 .01  6 .
Opmerkel i jke draagtassen: Or. I  335; Or.  25.41 8; Or.  25.428.

EEN CORPUS VAN GEDRUKTEN

Inleiding
De hierna volgende lijst is rclaticf nog incomplctcr dan clc voor-
gaande lijst van handschriften van de Duld'il ul-Khu.vràt. [)c
gedrukte edities zijnzeer talrijk en er is geen bcginncn aan om
ook maar de schijn van complcetheid na te streven. Maar dc gc-
drukte edities van de Dala'il al-Khayrat in de Leidse Univcrsi-
teitsbibliothcek en in mijn eigen verzameling zijn wel talrijk en
gevarieerd genoeg om minstens enige algemene opmerkingen tc
maken over de verschijningsvonn van dit populaire gebeden-
boek na de invoering van dc boekdrukkunst in de islamitischc
wereld.
Ik laat de gedruktc edities hier volgen gerangschikt naar geo-
grafische herkomst, naar regio. Ik onderscheid daarbij de vol-
gcnde gebieden: l. Maghrib, 2. Mashriq, 3. Turkije,4. het Indi-
ase subcontinent (Pakistan/lndia) en 5. Zuid-Oost Azië. Binnen
elk van deze regio's staan de edities chronologisch gerang-
schikt. Deze indeling in regio's kan niet automatisch op grond
van dc plaats van produktie van een editie worden toegepast,
omdat bij voorbeeld sommige edities uit de Mashriq ook ofjuist
voor de Noordafrikaanse markt worden gemaakt (en in dat
geval wordt de editie bij de Maghrib vcrmeld) en omdat mcn
Noordafrikaanse drukken ook buiten die regio tegenkomt.
Commentaren en andcre aan de Dela'il al-Khavrat serelateerde


