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CORPUS











author book 1 title word count

0276IbnQutaybaDinawari
ʿUyūn al-akhbār 231,139 

0276IbnQutaybaDinawari al-Maʿānī al-kabīr fī abyāt al-maʿānī  166,750 

0276IbnQutaybaDinawari Kitāb Gharīb al-Ḥadīth 149,331 

0276IbnQutaybaDinawari al-Imāma wa l-siyāsa 123,758 

0276IbnQutaybaDinawari
Kitāb al-Maʿārif 96,513 

0276IbnQutaybaDinawari
Kitāb al-Shiʿr wa l-shuʿarāʾ 87,681 

0276IbnQutaybaDinawari Kitāb Adab al-kātib 63,876 

0276IbnQutaybaDinawari Kitāb Mukhtalif al-Ḥadīth 61,151 

0276IbnQutaybaDinawari Kitāb Taʾwīl mushkil al-Qurʾān 58,287 

0276IbnQutaybaDinawari Kitāb Gharīb al-Qurʾān 57,997 

0276IbnQutaybaDinawari Kitāb al-Jarāthīm 56,284 

0276IbnQutaybaDinawari Anwāʾ fi mawāsim al-ʿArab 34,533 

0276IbnQutaybaDinawari
Kitāb al-ashriba wa-ikhtilāf al-nās 
fīhā    14,611 

0276IbnQutaybaDinawari
Kitāb al-ikhtilāf fī l-lafẓ wa l-radd
ʿalā l-Jahmiyya wa l-Mushabbihā 8,077 

0276IbnQutaybaDinawari Risāla fī al-khaṭṭ wa l-qalam 2,166 

1,212,154 1,032,112



author book 1 title
word 
count

0204Shafici al-Umm 1,188,244 

0204Shafici Tafsīr al-Shāfiʿī 223,410 

0204Shafici Musnad 85,913 

0204Shafici Ikhtilāf al-Ḥadīth 54,647 

0204Shafici Aḥkām al-Qurʾān 47,586 

0204Shafici Risāla 46,693 

0204Shafici al-Sunan al-maʾthūra 44,914 

0204Shafici Jimāʿ al-ʿilm 11,507 

0204Shafici Dīwān 4,345 

1,707,259 ?



RISE IN WORDINESS



PROLIFIC
END OF 3RD/4TH CENTURY

0310Tabari Jāmiʿ al-bayān 2,839,272 

0310Tabari Taʾrīkh 1,387,120 

0310Tabari Tahdhīb al-āthār 118,832 

0310Tabari Ikhtilāf al-fuqahāʾ 59,931 

0310Tabari Muntakhab min dhayl al-mudhayyal 54,918 

0310Tabari Tabṣīr fīmaʿālim al-dīn 10,652 

0310Tabari
Ṣarīḥ al-Sunna 2,697 

Total 4,473,422 



SURVIVAL BIAS



TEXT REUSE



UNDER THE HOOD



HOW TO

Index and pair “n-grams” (5 consecutive 
words)

Prune sequences of n-grams with very 
little overlap

Align pairs of passages

Cluster common passages into groups 



WHAT THE DATA CAN SHOW



PAIRWISE ALIGNMENTS



A FILE WITH COMMON PASSAGES 
# words in 
1st 
aligned 
passage

proportion 
of section 
1 that is  
aligned

proportion 
of section 
2 that is  
aligned

# of 
matc
hing 
char
acter
s

# 
gap
s 

name of section 2 beginning of aligned 
passage doc 1

ending of 
aligned 
passage 
doc 1

beginni
ng of 
aligned 
passag
e doc 2

ending 
of 
aligned 
passag
e doc 2

passage 1 passage 2

83 78% 84% 359 1Shamela0001699_000002_Page
V01P003

JK000466_000002_PageV0
1P003 0 77 9

 صلي فصلي رسول هللا صلي هللا
علیه وسلم ثم قال بھذا امرت 
ا فقال عمر بن عبد العزيز اعلم م

تحدث به يا عروة او ان جبريل ھو 
 الذي اقام لرسول هللا صلي هللا

وة علیه وسلم وقت الصالة قال عر
د كذلك كان بشیر بن ابي مسعو

-االنصاري يحدث عن ابیه ---------
قال عروة ولقد حدثتني  2 ----

ه عاءشة زوج النبي صلي هللا علی
وسلم ان رسول هللا صلي هللا 
علیه وسلم كان يصلي العصر 

والشمس في حجرتھا قبل ان 
تظھر

 صلي فصلي رسول هللا صلي هللا
علیه وسلم ثم قال بھذا امرت 
ا فقال عمر بن عبد العزيز اعلم م

تحدث به يا عروة او ان جبريل ھو 
 الذي اقام لرسول هللا صلي هللا

وة علیه وسلم وقت الصالة قال عر
د كذلك كان بشیر بن ابي مسعو

 16 1االنصاري يحدث عن ابیه س 
 قال عروة ولقد حدثتني 2 10 8ت 

ه عاءشة زوج النبي صلي هللا علی
وسلم ان رسول هللا صلي هللا 
علیه وسلم كان يصلي العصر 

والشمس في حجرتھا قبل ان 
تظھر

79 0.7575757
5 0.7979798 327 2Shamela0001699_000003_Page

V01P004
JK000466_000003_PageV0
1P004 0 75 20

 هللا علیه وسلم فساله عن وقت
صالة الصبح قال فسكت عنه 
لم رسول هللا صلي هللا علیه وس

اذا كان من الغد صلي  5حتي ص 
 الصبح حین طلع الفجر ثم صلي
 الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم

ءل عن وقت الصالة  قال اين السا
قال ھانذا يا رسول هللا فقال ما 

--بین ھذين وقت -- ----------- 4 
وحدثني يحیي عن مالك عن 

يحیي بن سعید عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عاءشة زوج 

النبي صلي هللا علیه

 هللا علیه وسلم فساله عن وقت
صالة الصبح قال فسكت عنه 
لم رسول هللا صلي هللا علیه وس

اذا كان من الغد صلي  ----حتي
 الصبح حین طلع الفجر ثم صلي
 الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم

ءل عن وقت الصالة  قال اين السا
قال ھانذا يا رسول هللا فقال ما 

 4ت  34 1بین ھذين وقت س 
وحدثني يحیي عن مالك  4 331

عن يحیي بن سعید عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عاءشة زوج 

النبي صلي هللا علیه

70 0.6464646
5 0.7070707 284 1Shamela0001699_000004_Page

V01P006
JK000466_000004_PageV0
1P005 0 64 29

عن مالك عن زيد بن اسلم عن 
ء بن يسار وعن بسر بن  عطا

 سعید وعن االعرج كلھم يحدثونه
عن ابي ھريرة ان رسول هللا 
صلي هللا علیه وسلم قال من 
ادرك ركعة من الصبح قبل ان 

 تطلع الشمس فقد ادرك الصبح
ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان 

---تغرب الشمس فقد ادرك العصر
--- وحدثني عن مالك  6 ---------

عن نافع مولي عبد هللا بن عمر

عن مالك عن زيد بن اسلم عن 
ء بن يسار وعن بسر بن  عطا

 سعید وعن االعرج كلھم يحدثونه
عن ابي ھريرة ان رسول هللا 
صلي هللا علیه وسلم قال من 
ادرك ركعة من الصبح قبل ان 

 تطلع الشمس فقد ادرك الصبح
ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان 

تغرب الشمس فقد ادرك العصر 
وحدثني عن  6 270 3ت  40 1س 

 مالك عن نافع مولي عبد هللا بن
عمر

35 0.3535353
5

0.3535353
5 162 0Shamela0001699_000004_Page

V01P006
JK000466_000005_PageV0
1P006 64 99 0

ان عمر بن الخطاب كتب الي 
عماله ان اھم امركم عندي 

 الصالة فمن حفظھا وحافظ علیھا
حفظ دينه ومن ضیعھا فھو لما 
سواھا اضیع ثم كتب ان صلوا 

الظھر اذا كان الفء ذراعا الي ان

ان عمر بن الخطاب كتب الي 
عماله ان اھم امركم عندي 

 الصالة فمن حفظھا وحافظ علیھا
حفظ دينه ومن ضیعھا فھو لما 
سواھا اضیع ثم كتب ان صلوا 

الظھر اذا كان الفء ذراعا الي ان

64 0.6363636 0.6464646
5 301 2Shamela0001699_000005_Page

V01P006
JK000466_000005_PageV0
1P006 0 63 35

مثله  7يكون ظل احدكم ص 
ء والعصر والشمس مرتفعة بیض ا

نقیة قدر ما يسیر الراكب 
فرسخین او ثالثة قبل غروب 
الشمس والمغرب اذا غربت 

ء اذا غاب  الشمس والعشا
ام الشفق الي ثلث اللیل فمن ن

ت فال نامت عینه فمن نام فال نام
عینه فمن نام فال نامت عینه 
----ةوالصبح والنجوم بادية مشتبك

وحدثني عن مالك عن عمه  7 ---
ابي سھیل عن ابیه ان عمر

 مثله والعصر ----يكون ظل احدكم
ء نقیة قدر  والشمس مرتفعة بیضا

ثة ما يسیر الراكب فرسخین او ثال
قبل غروب الشمس والمغرب اذا 
ء اذا غاب  غربت الشمس والعشا

ام الشفق الي ثلث اللیل فمن ن
ت فال نامت عینه فمن نام فال نام
عینه فمن نام فال نامت عینه 
ة س والصبح والنجوم بادية مشتبك

وحدثني عن مالك عن  7 48 1
عمه ابي سھیل عن ابیه ان عمر

36 0.3636363
7

0.3636363
7 184 0Shamela0001699_000005_Page

V01P006
JK000466_000006_PageV0
1P007 63 99 0

 بن الخطاب كتب الي ابي موسي
ان صل الظھر اذا زاغت الشمس 

ء نقیة ق بل والعصر والشمس بیضا
ان يدخلھا صفرة والمغرب اذا 

ء ما لم  غربت الشمس واخر العشا
 تنم وصل الصبح والنجوم بادية

مشتبكة واقرا فیھا

 بن الخطاب كتب الي ابي موسي
ان صل الظھر اذا زاغت الشمس 

ء نقیة ق بل والعصر والشمس بیضا
ان يدخلھا صفرة والمغرب اذا 

ء ما لم  غربت الشمس واخر العشا
 تنم وصل الصبح والنجوم بادية

مشتبكة واقرا فیھا

63 0.6632653 0.6363636 296 1Shamela0001699_000006_Page
V01P007

JK000466_000006_PageV0
1P007 0 65 36

 8ل بسورتین طويلتین من المفص
وحدثني عن مالك عن ھشام بن 
عروة عن ابیه ان عمر بن الخطاب 

كتب الي ابي موسي االشعري 
ء  ان صل العصر والشمس بیضا

ثة نقیة قدر ما يسیر الراكب ثال
ء ما بینك  فراسخ وان صل العشا

ي وبین ثلث اللیل فان اخرت فال
وال تكن من  8شطر اللیل ص 

وحدثني عن مالك عن  9الغافلین 
يزيد بن زياد عن عبد هللا

 8ل بسورتین طويلتین من المفص
وحدثني عن مالك عن ھشام بن 
عروة عن ابیه ان عمر بن الخطاب 

كتب الي ابي موسي االشعري 
ء  ان صل العصر والشمس بیضا

ثة نقیة قدر ما يسیر الراكب ثال
ء ما بینك  فراسخ وان صل العشا

ي وبین ثلث اللیل فان اخرت فال
وال تكن من  ----شطر اللیل

وحدثني عن مالك عن  9الغافلین 
يزيد بن زياد عن عبد هللا

33 0.3367346
8

0.3333333
4 151 0Shamela0001699_000006_Page

V01P007
JK000466_000007_PageV0
1P008 65 98 0

بن رافع مولي ام سلمة زوج 
نه النبي صلي هللا علیه وسلم ا

سال ابا ھريرة عن وقت الصالة 
فقال ابو ھريرة انا اخبرك صل 

الظھر اذا كان ظلك مثلك والعصر 
اذا كان ظلك

بن رافع مولي ام سلمة زوج 
نه النبي صلي هللا علیه وسلم ا

سال ابا ھريرة عن وقت الصالة 
فقال ابو ھريرة انا اخبرك صل 

الظھر اذا كان ظلك مثلك والعصر 
اذا كان ظلك



EVALUATING RECALL



STATISTICS



HOW MANY BOOKS ARE STRONGLY 
RELATED TO OTHER BOOKS



COMMON PASSAGES ACROSS 
MANY TEXTS



FIRST THINGS LEARNED

1. Unit of transmission

2. Precision

3. Citation 



A CULTURE OF REUSE



WHAT MADE REUSE PRACTICABLE

1. Preference for interiorizing texts

2. Decentralised authority

3. Urban bureaucracy

4. Arabic as heritage 



BIGGEST BOOKS, BIGGEST REUSERS



BIGGEST BOOKS, BIGGEST REUSERS



AL-DHAHABI (D. 748) 
TOP 5 REUSE CASES



“SELF REUSE”



“VERSIONS” OF THE “SAME” TEXT



“INCOMPLETE” MANUSCRIPTS



“LOST” TEXTS

Ibn Ishaq’s text  
within that of
Ibn Hishām (d. 213/828)



MUḤAMMAD ḤAMĪD ALLĀH EDITION:
TOP “REUSE” CASES FOR ANALYSIS

Ibn Ishaq’s text= 
45,305 words



CONCLUSIONS



SURVIVAL BIAS



BIGGEST BOOKS, BIGGEST REUSERS
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