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el-GARİBEYN 
fi'l-KUR'AN ve'l - HADİS 

( ~-=lG .:ı I;! i ı.} ..:r.:t_,all ) 

Ahmed b. Muhammed el-Herevi'nin 
(ö. 401/1011) 

Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki 
garib lafızları açıklayan eseri 

(bk. HEREVI, Ahmed b. Muhammed). 

GARİBİYYE 
(~_;ll) 

Kadiriyye tarikatının 
Muhammed Garibullah el-Hindi'ye 

nisbet edilen bir kolu 
(bk. KAI>iRiYYE). 

GARİBNAME 

( ---~.;.) 

Türk tasawuf edebiyatının 
Aşık Paşa (ö. 733 / 1332) tarafından 
Anadolu'da kaleme alınan en eski 

ve en geniş tesirli didaktik eseri 
(bk. AŞlK PAŞA). 

GARİBÜ'l-HADİS 

( ~.=!\ ~.}- ) 

Hadis metinlerinde geçen 
nadir kelimeleri konu alan 

ilim dalı ve bu dalda 
yazılan eserlerin ortak adı. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Arapça'yı edebi incelikleriyle bilen Hz. 
Peygamber, farklı lehçelerin konuşuldu
ğu Arabistan yarımadasının çeşitli böl
gelerinden gelen heyetiere hitap eder
ken Arapça'nın zengin dil malzemesini 
bolca kullanmıştır. Kendisine Allah tara
fından verildiğini söylediği cevilmiu'l
kelim* özelliği sebebiyle, bir kısmı da
ha önce duyulmayan veciz ifade ve me
seller onun sözlerinde yer aldığı için sa
habiler zaman zaman ona bazı kelime
lerin anlamını sormuşlardır. 

Hadislerde olduğu gibi Kur'an-ı Ke
rim'de de bulunan garib kelimeleri açık
lamayı hedef alan eserler, ilk planda 
Kur'an ve hadisle eski metinleri doğru 
anlama ve Arapça'nın zengin dil hazi
nesini tesbit etme düşüncesiyle kaleme 
alınmıştır. Müellifleri bu tür eserler yaz
maya sevkeden sebeplerden biri, fetih
lerin geniş topraklara yayılması üzerine 
İslamiyet'le birlikte Arapça'yı da öğren
meye başlayan çeşitli kültür ve milliyet
lere mensup kimselerin bu dil üzerinde 
yapmaları muhtemel tahrifleri önleme 
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. gayesidir. Bir diğer önemli sebep de, ye
ni kurulan şehirlere muhtelif yörelerden 
gelmiş insanlar iskan edilince bu yeni 
şehir hayatına bağlı olarak oluşan dil 
karşısında klasik Arapça'yı muhafaza et
me arzusudur. 

Garibü'l-hadise dair kitaplarda bir ke
limenin sözlük anlamıyla yetinilmeyip 
Arap dilcilerinin sözlerinden, eski Arap 
şairlerinin şiirlerinden örnekler verile
rek o kelimenin edebi incelikleri üzerin
de durulur (Kandemir, s. V). Hadis ilmin
de otorite olan Ahmed b. Hanbel gibi 
bazı alimierin kendilerine sorulan garib 
kelimeleri açıklamayıp onların lugat alim
lerine sorulmasını tavsiye etmeleri (İb

nü's-Salah, s. 272), garibü'l-hadisin esa
sen dil ve lugat ilimlerinin bir meselesi 
olduğunu göstermektedir. Bu sebeple 
garibü'l- hadis müelliflerinin büyük ço
ğunluğun u dil ve lugat alimleri oluştu
rur. 

Hadislerdeki garib kelimeler üzerinde 
ilk defa tebeu't-tabiin neslinden Malik 
b. Enes, Şu'be b. Haccac ve Süfyan es
Sevri'nin durduğu belirtilmektedir (Ha
kim, s. 88) . Bu konuda ilk eseri kimin yaz
dığı ise tartışmalıdır. İbnü' n- Nedim 'in, 
garibü'l-hadise dair ilk çalışmayı Basra
lı dil alimi EbQ Adnan Abdurrahman b. 
Abdüla'la es-Sülemi'nin (ö . 250 / 864 171) 
yaptığı kanaatini taşıdığı anlaşılmakta
dır (el-Fihris~ s. 51) . Ebu Adnan'ın kü
çük hacimli olduğu belirtilen eserindeki 
garib kelimeleri ihtiva eden ve senedie
riyle birlikte zikredilen rivayetlerin bab
lara göre tasnif edildiği söylenmektedir 
(Hatib, XII, 405; Sezgin, Vlll, 42). Bazı alim
ler, ilk garibü'l- hadis kitabını Nadr b. 
Şümeyl'in (ö. 203/ 819) kaleme aldığını 
ileri sürmekle beraber (Hakim, s. 88), Şer
J:ıu ıjarfbi'l- J:ıadiş diye de anılan (İbn 
Hayr, s. 186) ve pek küçük bir hacme sa
hip bulunduğu belirtilen eseriyle EbQ 
Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın (ö. 209/ 
824 171) bu konuda öncülük ettiği görü
şü daha fazla kabul görmüştür (İbnü' I
Esir, I, 5 ; ayrıca bk. naşirin mukaddime
si, I, 3). 

Il. (VIII.) yüzyılda yazıldığı anlaşılan di
ğer eserler arasında, EbQ Bekir Hüseyin 
b. Ayyaş es-SülemY ei-Baceddai'nin (ö 

204/ 819) Garfbü'l-J:ıadiş'i (İbn Hacer, II, 
362-363), Kutrub'un Garfbü'l-dşdr adıy
la da anılan Garfbü'l-J:ıadiş'i, EbQ Amr 
eş-Şeybani, Ebu Zeyd ei-Ensari ve Ah
feş ei-Evsat'ın Garfbü'l-J:ıadiş 'leri ile 
Asınal'nin Kitdbü Garfbi'l- J:ıadiş ve '1-
keldmi'l- vaJ:ışf'si zikredilebilir. İbnü'n-

Nedim, Asınal'nin bu eserinin Sükkeri'
nin hattıyla yazılmış 200 varak civarın
da olan nüshasını gördüğünü söylemek
tedir (el -Fihrist, s. 61) Hepsi de Arap dil 
alimleri tarafından kaleme alınan ve o 
devirde dil kültürünün zengin olması se
bebiyle pek az garib kelime ihtiva eden 
bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadığı 
bilinmemektedir. Ebu Ubeyd Kasım b. 
Sellam'ın Garibü'I-J:ıadiş * i bu eserlerin 
en hacimlisidir (nşr. Muhammed Azimüd
din, I- N , Haydarabad 1384-13871 1964-
19(?7; nşr. Hüseyin Muhammed Şeref, I
II, Kahire 1405 / 1984). 

III. (IX.) yüzyılda garibü'l- hadise dair 
eser yazanlar arasında İbnü'I-A'rabi, Amr 
b. Ebu Amr eş-Şeybani. Abdülmelik b. 
Habib ei-İibiri, Muhammed b. Habib en
Nahvi, EbQ Ca'fer Muhammed b. Kadim 
ve bu konuda oldukça hacimli bir ese
ri olduğu söylenen Şemir b. Hamdeveyh 
anılabilir. Bu eserlerin de günümüze ge
lip gelmediği bilinmemektedir. Aynı yüz
yılın ikinci yarısında İbn Kuteybe. Kasım 
b. Sellam'ın eserine almadığı garib keli
meleri toplamak amacıyla Garfbü'l-J:ıa
diş'ini konularına göre telif etmiş (nşr. 
Samiye Muhammed Ahmed, Paris 1970 ; 
nşr. Abdullah Cübüri, I-lll, Bağdat 1977-
1978; nşr. Rıza es-Süveysi, Tunus 1979; l
ll, Beyrut 1408/ 1988), garib kelimeleri şi
irlerle, Arap atasözleri ve tarihi olaylar
la açıklamıştır. Her ne kadar İbn Kutey
be bu iki eserden sonra bir başka garY
bü'l-hadis kitabına ihtiyaç duyulmaya
cağını söylemişse de kendisinden hemen 
sonra muhaddis İbrahim ei-Harbi, yirmi 
bir müsnedi tarayıp meydana getirdiği 
Garfbü '1- J:ıadfş isimli eserini (nşr. Süley
man b. İbrahim b. Muhammed el-Ayid, I
V, Cidde 1405 / 1985) sahabe adına göre 
tertip etmiş, içinde garib lugatların bu
lunduğu rivayetleri senedieriyle birlikte 
zikretmiştir. Ancak çok geniş olması se
bebiyle bu eserin fazla rağbet görmedi
ği söylenmektedir. Yine aynı dönemde 
Müberred ve Sa'leb'in çalışmaları, Mu
hammed b. Abdüsselam ei-Huşeni'nin, 
Hz. Peygamber'in hadisleriyle ashap ve 
tabiinin sözlerindeki garib kelimeleri 
açıkladığı yirmi cüz ve 400 varak oldu
ğu söylenen Garfbü'l-J:ıadiş'i ve İbn Key
san diye anılan Muhammed b. Ahmed 
b. İbrahim'in 400 varaklık çalışması (İb
nü'n-Nedim, s. 89) burada anılabilir. 

IV. (X.) yüzyılda vefat eden garıöü'l-ha

dis müelliflerinden Kasım b. Sabit es
Sarakusti'nin (ö . 302/ 915) yazmaya baş
ladığı ed-Deld,il if ıjarfbi'l-J:ıadiş'i (yaz-



ma n üshaları için bk. Şaki r ei -Fehham. Ll 
ı 19761. s. 232-233. 504-505) babası Sabit 
b. Hazm tarafından tamamlanmıştır. İb
nü' 1- En bari Kasım b. Muhammed, Ebü 
Müsa Süleyman b. Muhammed ei-Ha
mız, İbn Düreyd, Ebü Bekir ei-Enbari, 
Ebü' 1- Hüseyin Ömer b. Muhammed b. 
Kadi ve İbn Dürüsteveyh bu yüzyılda ya
şayan belli başlı garibü'l-hadis müellif
leridir. Hattabi, günümüze ulaşmayan 
bu eserlerin birbirine benzeyen küçük 
çaplı çalışmalar olduğunu söylemekle 
beraber bazı kaynaklarda Ebü Bekir ei
Enbari'ye ait olan garibü' 1- hadisin ge
niş hacimli olduğu ileri sürülmektedir 
(a.g.e., L ıl 9751. s. 3ıl) Gulamu Sa'leb 
diye tanınan Ebü Ömer ez -Zahid'in, Ah
med b. Hanbel'in eJ-Müsned'indeki ga
rib kelimeleri açıklamak suretiyle gari
bü' 1- hadis sahasında yeni bir tür geliş
tirdiği belirtilmektedir. Daha sonra bu 
çalışma örnek alınarak Malik b. Enes'in 
el-Muvatta'ı ile Sahih -i Buly1rfve Şa
hiJ:ı-i Müslim için de garibü'l-hadis ça
lışmaları yapılmıştır (a.g.e., L ı 19751. s. 
310) Darekutni'nin Garibü'l-hadiş 'i de 
burada kaydedilmelidir (Sezgin, 1, 208) 
IV. yüzyıldan günümüze tam olarak ge
len eserlerden Hattabi'nin Garibü '1- J:ıa
·dfş' i (nşr. Abdülkerim İbrah im el-Azbavi, 
1-11 , Dımaşk 1402 / 1982), Ebü Ubeyd Ka
sım b. Sellam ile İbn Kuteybe'nin eser
lerinde yer almayan garib kelimelerle 
bu iki alimin açıklamalarına müellifin 
katılmadığı lugatları ihtiva etmektedir. 
Öncekiler gibi alfabetik olmayan bu eser
de, içinde garib kelimelerin geçtiği ha
disler senedieriyle birlikte zikredilmiş
tir. Ebü Ubeyd, İbn Kuteybe ve Hatta
bi'nin eserleri daha sonra kaleme alı

nan garibü'l-hadislerin kaynağı olmuş
tur (ibnü'I-Esir. I, 8) 

V. (X l. ) yüzyılda yazılan bu tür eser
lerden, Ahmed b. Muhammed ei-Here
vi'nin Kur'an ve hadislerdeki garib keli
melere dair Kitabü'l- Garibeyn'i (aş bk ı 
kelimeleri alfabetik olarak sıralaması, 

ayrıca hadislerin senedlerine, metinleri
ne ve ravilerine yer vermemesi sebebiy
le oldukça itibar görmüş ve daha sonra 
yazılan garibü'l- hadisiere örnek teşkil 
etmiştir. Ebü'I-Feth Süleym b. Eyyüb er
Razi'nin Ta~ribü 'l-Garibeyn ' i (Darü 'l
kü tübi' l -M ı s riyye, Tefsir, nr. ı O 17). Ebü 
Ubeyd ile İbn Kuteybe'nin garibü' l-ha
dislerinin bir muhtasarından ibarettir. 
Eserde garib kelimelerin geçtiği hadis
ler müsned tertibinde sıralandığı için 
aranan kelimeler kolayca bulunamamak-

tadır. Katib Çelebi, Sahih-i Müslim ra
vilerinden İsmail b. Abdülgafir'in alfa
betik garlbü'l-hadisinin son derece fay
dalı bir çalışma olduğunu söylemekte
dir (Keş{ü 'z.zunan, ll , 1205) 

VI. (XII.) yüzyılda kaleme alınan eser
ler arasında. Abdülgafir b. İsmail el-Fa
risi'nin Ebü Ubeyd, İbn Kuteybe, Hat
tabi ve İbrahim ei-Harbi'nin garibü'l-ha
dislerinden faydalanarak 527 ( 1133) yı
lında tamamladığı Mecmacu'l-gara'ib 
ve menbacu'r-rega'ib'i alfabetik ola
rak düzenlenmiş bir çalışmadır (Süley
maniye Ktp. , Ayasofya, nr. 4758 ; Murad 
Molla Ktp , Damadzade. nr. 574; TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 2732; iü Ktp , AY, nr. 1805, 
noksan). Zemahşeri'nin ei-Fa'ik fi gari
bi'l -hadiş* i (1 - 11 , Haydarabad 1324; nş r. 

Ali Muhammed ei-Bicavi - Muhammed 
Ebü'I-Fazl İbrahim. Kahire 1364 / 1945). 
kelimelerin ilk iki harflerine göre alfa
betik olmakla beraber bir hadisteki bü
tün garib kelimeler bir arada açıklandı
ğı için aranan kelimeler kolayca buluna
mamaktadır. Kadi iyaz ' ın , SaJ:ıiJ:ıayn ile 
imam Malik'in eJ-Muvatta'ındaki garib 
kelimeleri açıklamak üzere kaleme aldığı 
Meşari~u '1 - en var calr1 şıJ:ıaJ:ıi'l- aşar'ını 
(1 -11 , Tunus 1333 / 1914). Muhammed b. 
Ca'fer ei-Kettani mücevherle tartılma-
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ya veya altınla yazılmaya değer bulmak
tadır. Kadi iyaz ' ın talebesi İbn Kurkül, 
hocasının kitabını bazı ilavelerle birlik
te Metalicu'l-envar cala şıJ:ıô.J:ıi'l -aşar 
adıyla ihtisar etmiş (Süleymaniye Ktp., 
M ura d Bu h ari. nr. 90; Reisülküttab Mus
tafa Efendi, nr. ı ı 19). İbn Hatibüddehşe 
de bu eseri Teh?ibü'l-Metr.'ilt ve ter
gibü 'l-mutalt ismiyle önce tehzib et
miş (Darü ' l - kütübi ' I-Mısriyye , Had is, nr. 
ı 27). sonra da et- Ta~rib ii cilmi'l- ga
rib adıyla özetle miştir. Ebü' 1- Ferec İb
nü' I-Cevzi, kelimelerin ilk üç harflerine 
göre alfabetik olan Garibü '1- J:ıadiş'ini 
(nşr. Abdülmu'ti Emin Kal 'aci, 1-11, Beyrut 
ı 405 1 ı 985), büyük ölçüde Ahmed b. Mu
hammed ei -Herevi'nin eserinden ve ben
zeri kitaplardan faydalanarak özlü bir 
şekilde kaleme almıştır. 

VII. (XI II. ) yüzyılda telif edilen garibü'l
hadislerden Mecdüddin İbnü ' I-Esir'in (ö. 

606/ ı210) en-Nihaye*si (1-IV, Bulak ı 3 1 ı-

1322 ; nşr. Muhammed Mahmud et-Tana
hi-Tahir Ahmed ez-Zavi, 1-V. Kah ire 1383/ 
ı 963 ı ihtiva ettiği garib lugatların çok
luğu, kel imelerin kısa ve özlü bir şekil
de açıklanması gibi özellikleriyle kendin
den önce telif edilen garibü'l-hadislerin 
en mükemmelidir. Büyük rağbet gören 
bu eser üzerinde daha sonraki yüzyıllar-

Abdüllatif ei · Bağdadi ' n i n el·Mücerred {i garibi'l · hadiş ad l ı eserinin ilk iki sayfas ı {Silleyma n;ye Kıp .. C•cullah Efend;. ne. 4051 
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da çoğu ihtisar olmak üzere muhtelif 
çalışmalar yapılmıştır. İbnü'l - Esir 'den 
sonra Abdüllatif el- Bağdildi önce Tefsf
ru garfbi'l- ha diş adıyla bir eser kale
me almış, ardından bunu el-Mücerred 
H garfbi'l- J::ıadiş adıyla ihtisar etmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Girullah Efendi, nr. 
405 ; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1945; Aşir 

Efendi, nr. 74) . Mühezzebüddin İbnü'l
Hacib'in de on ciltlik bir garibü'l-hadisi 
olduğu söylenmektedir (Keşfü'?·?unün, 

Il, 1207) . Daha sonraki yüzyıllarda kale
me alınan garibü'l- hadislerden İbn Ha
cer'in (ö 852 / 1449) Tefsfru garfbi'l-ha
dfş'i (Kahire, ts. ) ve Akıl b. Ömer b. im
ran el-Alevi'nin (ö 1033/ 1624) Münte
.l]abü 'z -zehr ve 's -s emer min garfbi'l
J::ıadfş ve'] ~ eşer' i (Brockelmann, ll, 553) 
zikredilebilir. 

Bu konudaki çalışmaların bir türü, hem 
Kur 'an hem de hadislerdeki garib keli
melerin birlikte ele alındığı kitaplardır. 

Genellikle "Garibeyi'l-~ur,an ve' l-t:ıadiş" 
adıyla anılan bu eserlerin en tanınmış
ları Ahmed b. Muhammed el-Herevi'nin 
Kitc'ibü'l- Garfbeyn: garfbeyi'l-~ur,c'in 
ve 'l-J::ıadfş ' idir (nşr. Mahmud Muhammed 
et-Tanahf, Kah i re 1970 ; eserin bazı bölüm
leri, Haydarabad 1406/ 1985). Ebu Musa 
el-Medini, el-Mecmu'u'l-mugiş if ga
rfbeyi'l-~ur,c'in ve'l - J::ıadfş adlı eseri
ni (nşr. Abdülkerim el -Azbavi, 1- lll, Ci d
de 1406- ı408/ 1986-1988; ayrıca bk. Keş

{ü '? ·?unün, ll, ı 203- ı 207) Herevi'nin ki
tabını tamamlamak amacıyla yazmış

tır. Muhammed Tahir el-Fetteni'nin, bir 
Kur 'an ve hadis lugatı olan Mecma'u 
biJ::ıc'iri'l- en var if garc'i, ibi't- tenz:fl ve 
letc'i, ifi'l- a.l]bôr ' ı bu sahada yapılan son 
çalışmalardan biridir (l-ll. Leknev ı 248; 

1-lV, Leknev ı284 ; nşr. Habibürrahman el
A'zamf, ı -V, Haydarabad- Dekken ı 967-
1973) 

İçinde birçok garib kelime bulunan ba
zı hadislerdeki bu kelimeleri açıklamak, 
edebi inceliklerini belirtmek ve ihtiva 
ettikleri fıkhi hükümleri ortaya koymak 
maksadıyla kaleme alınan eserler ara
sında Ümmü Zer hadisi etrafında yapı
lan çalışmalar önemli bir yer tutar. Bu 
çalışmaların en tanınmışı, Kadi iyaz'ın 
Bugyetü'r-rc'i,id fimc'i if J::ıadfşi Ümmi 
Zer' mine'l-fevc'i,id adlı eseridir (nşr. 
Selahaddin b. Ahmed el-idiibi v.dğr. , Fas 
13951 1975 ; ayrı ca b k. Kan demir, tür. yer.). 

Zayıf hadis nevilerinden "garib"in ço
ğul şekli olan "garaib" kelimesiyle anı
lan Garc'i,ibü Malik, Garc'i,ibü Şu'be 
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gibi çalışmaların garibü'l-hadisle bir il
gisi yoktur. 
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GARİBÜ 'I -HADİS 

( ~..ı.J\ ~.}- ) 

EbO. Ubeyd Kasım b. Selhim'ın 

(ö. 224 / 838) 
hadislerde geçen 

nadir kelimelere dair eseri. 
_j 

Garibü'l-hadis hakkında ilk yazılan 

eserlerden biri olup ŞerJ::ıu garfbi'l - J::ıa 

dfş adıyla da anılır. Bazı müelliflere gö
re ise kitap bu türün ilk eseridir. Muh
temelen onları bu kanaate sevkeden şey 
daha önceki çalışmaların birer risale ça
pında olması , bunun ise müellifın belirt
tiği gibi "ömrünün hulasası olarak" kırk 
yıllık bir çalışmaya dayanması ve geniş 
bir muhtevaya sahip bulunmasıdır. EbQ 
Ubeyd'in, Garfbü 'l-J::ıadfş ile birlikte ha
zırlandığı anlaşılan, "garibü'l-luga" diye 
anılan nadir kelimelerle ilgili Garfbü'l 
muşannef adlı ilk lugat kitabının da mü-

ellifı olması onun bu alandaki üstün ye
rini ortaya koymaktadır. 

EbQ Ubeyd eserinde, kelimeleri alfa
betik olarak sıralamamıştır. Hatib el
Bağdadi'ye göre müellif garib kelimele
rini açıklayacağı hadisleri müsned* ter
tibinde bir araya g!'!tirmiştir (Tiirff)u Bag

dad, XII, 405) . Ancak Garfbü'l-J::ıadfş'in 
eldeki baskılarında Hz. Peygamber'in ha
dislerine ait bölümde müsned tertibine 
göre bir sıralama açıkça görülmemek
tedir. Müellif önce ResQI -i Ekrem'in ha
dislerinde, ardından Hz. EbQ Bekir'den 
başlamak üzere bazı sahabilerin ve ta
nınmış bazı tabiiierin sözlerinde. eserin 
son kısmında ise kime ait olduğu bilin
meyen bazı sözlerde yer alan garib keli
meleri açıklamaktadır. İçinde garib keli
me bulunan hadislerin rivayet geleneği
ne göre senedieriyle birlikte zikredilme
si kitabın kullanımını güçleştirmiş, an
cak daha sonraki dönemlerde bu sened
ler çıkarılmıştır. EbQ Ubeyd garib keli 
meleri açıklarken genellikle kelimeyi söy
leyenin ifadesini esas almakla beraber, 
bazan fiil ve masdar gibi türevlerini de 
izah etmiştir. Kendilerinden Arap ede
biyatı tahsil ettiği hocaları Ali b. Hamza 
el -Kisai, İbnü'l-Kelbi diye tanınan Hişam 
b. Muhammed, Ebu Amr eş-Şeybani, 
Yahya b. Ziyad el-Ferra. Ebu Ubeyde 
Ma'mer b. Müsenna ve Asmai gibi alim
lerden rivayet ettiği açıklamaları aynen 
nakletmiş, şahid olarak bol miktarda şiir 
kullanmış ve yer yer fıkhi meseleleri ele 
alıp incelemiştir. Ebü't-Tayyib el-Luga
vi'nin, onun bu çalışmasında Ebu Ubey
de Ma'mer b. Müsenna'nın Garfbü'l - J::ıa
dfş'ini esas aldığını ileri sürmesi (Mera
tibü 'n - naf:ıuiyyrn, s. 93), adı geçen ese
rin küçük hacimli olması sebebiyle doğ
ru bulunmamıştır. 

Müellif eserini diğer kitapları gibi Ab
badiler devrinin önemli devlet adamı 
ve kumandanlarından Abdullah b. Ta
hir'e sunmuş, İbn Tahir de EbQ Ubeyd'e 
10.000 dirhem aylık bağlamıştır. Riva
yete göre Tahir b. Abdullah bu eseri ken
di sarayında bizzat müellifinden oku
mak istemiş, ancak EbQ Ubeyd 'in, bir 
hadis kitabını emirin ayağına giderek 
okutmanın hadise saygısızlık olacağını 

söyleyerek bu teklifi kabul etmemesi 
üzerine eseri müellifınin yanına giderek 
okumuştur. Bu olayı daha da anlamlı kı
lan husus, Ebu Ubeyd'in, eseri kendisin
den okumak isteyen hadis Mfızı Ali b. 
Medini ile Abbas el-Anberi'nin evlerine 


