





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر
	المجلد الثالث
	طبقات المائة الرابعة
	العشرون الأولى من المائة الرابعة
	[الاعلام]
	1407 - [الجنابي]
	1408 - [البسامي]
	1409 - [أبو الفضل ابن الفرات]
	1410 - [أبو بكر البردعي]
	1411 - [محمد بن يحيى العبدي]
	1412 - [أبو محمد البربري]
	1413 - [أبو بكر الفريابي]
	1414 - [الحسين بن إدريس الهروي]
	1415 - [إبراهيم الهسنجاني]
	1416 - [ابن حداد المالكي]
	1417 - [أبو زرعة القاضي]
	1418 - [الإمام النسائي]
	1419 - [الحسن بن سفيان الشيباني]
	1420 - [علي بن الفضل القرمطي]
	1421 - [أسعد بن أبي يعفر]
	1422 - [أبو يعقوب المنجنيقي]
	1423 - [يموت بن المزرع]
	1424 - [الفضل بن الحباب]
	1425 - [ابن شيرويه]
	1426 - [أبو بكر المطرز]
	1427 - [عمران بن موسى الجرجاني]
	1428 - [ابن سريج]
	1429 - [منصور بن إسماعيل]
	1430 - [أبو عبد الله بن الجلاء]
	1431 - [عبدان الجواليقي]
	1432 - [أبو يعلى الموصلي]
	1433 - [الحافظ الروياني]
	1434 - [أبو يحيى الساجي]
	1435 - [الهيثم بن خلف الدوري]
	1436 - [إبراهيم بن محمد]
	1437 - [ابن وهب الدينوري]
	1438 - [أبو الطيب الضبي]
	1439 - [الوزير ابن كلس]
	1440 - [الحلاج]
	1441 - [أبو العباس بن عطاء]
	1442 - [ابن جرير الطبري]
	1443 - [أحمد بن يحيى التستري]
	1444 - [أبو بشر الدولابي]
	1445 - [ابن المنذر النيسابوري]
	1446 - [الزجاج]
	1447 - [اليزيدي النحوي]
	1448 - [أبو بكر الرازي]
	1449 - [أحمد بن حمدان]
	1450 - [ابن خزيمة]
	1451 - [عمر بن محمد السغدي]
	1452 - [أبو بكر الخلال]
	1453 - [علي بن محمد بن الفرات]
	1454 - [أبو بكر الباغندي]
	1455 - [أبو القاسم السرقسطي]
	1456 - [عبد الله بن زيدان]
	1457 - [أبو العباس السراج]
	1458 - [محمد بن جمعة]
	1459 - [محمد بن محمد الباهلي]
	1460 - [محمد بن المسيب الأرغياني]
	1461 - [الأخفش الصغير]
	1462 - [بنان الحمال]
	1463 - [عبد الله بن أبي داود]
	1464 - [الحافظ أبو عوانة]
	1465 - [محمد بن عقيل البلخي]
	1466 - [ابن السراج]
	1467 - [أحمد بن الحسين الحنفي]
	1468 - [الجارودي الشهيد]
	1469 - [البتاني]
	1470 - [الخبزأرزي]
	1471 - [ابن صاعد البغدادي]
	1472 - [أبو بكر الأسفراييني]
	1473 - [ابن العلاف الشاعر]
	1474 - [إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقي]
	1475 - [الزبير بن أحمد الزبيري]
	1476 - [ابن جوصا]
	1477 - [الفربري]
	1478 - [محمد بن يوسف القاضي]
	1479 - [ابن خيران]
	1480 - [الخليفة المقتدر]

	الحوادث
	السنة الأولى بعد الثلاث مائة
	السنة الثانية بعد الثلاث مائة
	السنة الثالثة بعد الثلاث مائة
	السنة الرابعة بعد الثلاث مائة
	السنة الخامسة بعد الثلاث مائة
	السنة السادسة بعد الثلاث مائة
	السنة السابعة بعد الثلاث مائة
	السنة الثامنة بعد الثلاث مائة
	السنة التاسعة بعد الثلاث مائة
	السنة العاشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الحادية عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الثانية عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الثالثة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الرابعة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الخامسة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة السادسة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة السابعة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الثامنة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة التاسعة عشرة بعد الثلاث مائة
	السنة الموفية عشرين بعد الثلاث مائة


	العشرون الثانية من المائة الرابعة
	[الاعلام]
	1481 - [الإمام أبو جعفر الطحاوي]
	1482 - [أبو هاشم الجبائي]
	1483 - [ابن دريد]
	1484 - [مؤنس الخادم]
	1485 - [الأعمشي]
	1486 - [مكحول البيروتي]
	1487 - [الحافظ ابن الجباب]
	1488 - [خير النساج]
	1489 - [أبو بكر الكتاني]
	1490 - [أبو علي الروذباري]
	1491 - [الإمام العقيلي]
	1492 - [الشلمغاني]
	1493 - [عبيد الله المهدي]
	1494 - [أبو بشر أحمد بن محمد المروزي]
	1495 - [أبو محمد الشاوري]
	1496 - [الحافظ أبو نعيم الجرجاني]
	1497 - [أبو طالب البغدادي]
	1498 - [نفطويه]
	1499 - [ابن مجاهد المقرئ]
	1500 - [الحافظ أبو بكر النيسابوري]
	1501 - [جحظة البرمكي]
	1502 - [أبو حامد ابن الشرقي]
	1503 - [الدغولي]
	1504 - [عبد الرحمن بن أبي حاتم]
	1505 - [مبرمان النحوي]
	1506 - [أبو سعيد الإصطخري]
	1507 - [أبو علي الثقفي]
	1508 - [ابن شنبوذ المقرئ]
	1509 - [الكاتب ابن مقلة]
	1510 - [أبو بكر بن الأنباري]
	1511 - [الخليفة الراضي بالله]
	1512 - [ابن حمدويه]
	1513 - [البربهاري]
	1514 - [الإمام المحاملي]
	1515 - [محمد بن مخلد الدوري]
	1516 - [الحسن بن سعد الكتامي]
	1517 - [أبو بكر الفرغاني]
	1518 - [أبو الحسن الدينوري]
	1519 - [أبو العباس ابن عقدة]
	1520 - [ابن ولاد النحوي]
	1521 - [أبو بكر الطحان]
	1522 - [أبو العرب الإفريقي]
	1523 - [أبو بكر الإخشيذ]
	1524 - [الوزير العدل علي بن عيسى]
	1525 - [القائم ابن المهدي]
	1526 - [أبو بكر الشبلي]
	1527 - [أبو علي القشيري]
	1528 - [ابن القاص الطبري]
	1529 - [الصولي الشطرنجي]
	1530 - [الحافظ الشاشي]
	1531 - [ابن المنادي]
	1532 - [المحمدآباذي]
	1533 - [القرميسيني]
	1534 - [أبو الطيب الصعلوكي]
	1535 - [الخليفة المستكفي بالله]
	1536 - [عماد الدولة ابن بويه]
	1537 - [أبو جعفر النحاس]
	1538 - [ابن حمشاذ]
	1539 - [ابن دينار النيسابوري]
	1540 - [الحافظ البلاذري]
	1541 - [الحافظ أبو عبد الله الصفار]
	1542 - [القاهر بالله]
	1543 - [أبو نصر الفارابي]
	1544 - [ابن الأعرابي]
	1545 - [الحافظ ابن أصبغ]
	1546 - [الإمام أبو إسحاق المروزي]
	1547 - [عبد الله الأستاذ]
	1548 - [أبو الحسن الكرخي]
	1549 - [أبو القاسم الزجاجي]

	الحوادث
	السنة الحادية والعشرون بعد الثلاث مائة
	السنة الثانية والعشرون
	السنة الثالثة والعشرون
	السنة الرابعة والعشرون
	السنة الخامسة والعشرون
	السنة السادسة والعشرون
	السنة السابعة والعشرون
	السنة الثامنة والعشرون
	السنة التاسعة والعشرون
	السنة الموفية ثلاثين بعد الثلاث مائة
	السنة الحادية والثلاثون
	السنة الثانية والثلاثون
	السنة الثالثة والثلاثون
	السنة الرابعة والثلاثون
	السنة الخامسة والثلاثون
	السنة السادسة والثلاثون
	السنة السابعة والثلاثون
	السنة الثامنة والثلاثون
	السنة التاسعة والثلاثون
	السنة الموفية أربعين بعد الثلاث مائة


	العشرون الثالثة من المائة الرابعة
	[الاعلام]
	1550 - [عبد الله الزرقاني]
	1551 - [القاضي شيبان]
	1552 - [المنصور العبيدي]
	1553 - [الحافظ أبو الحسن الصفار]
	1554 - [أبو بكر الصبغي]
	1554 - [أبو بكر الصبغي]
	1555 - [القاضي التنوخي]
	1556 - [الناشئ الأصغر]
	1557 - [الحافظ أبو جعفر الهمذاني]
	1558 - [أبو الحسن الشيباني]
	1559 - [خيثمة بن سليمان]
	1560 - [ابن الحداد الشافعي]
	1561 - [الحافظ أبو النضر الطوسي]
	1562 - [الحافظ ابن الأخرم]
	1563 - [ابن أبي هريرة]
	1564 - [أبو الحسن القطان]
	1565 - [غلام ثعلب]
	1566 - [محمد بن علي البغدادي]
	1567 - [ابن الوزان القيرواني]
	1568 - [عبد المؤمن بن خلف]
	1569 - [أبو العباس المحبوبي]
	1570 - [الحافظ وهب بن ميسرة]
	1571 - [الحافظ أبو العباس الأصم]
	1572 - [الحافظ ابن يونس]
	1573 - [الأمير بن المعز]
	1574 - [الحافظ أبو الحسين الرازي]
	1575 - [أبو بكر النجاد]
	1576 - [الخلدي]
	1577 - [أبو الفوارس الصابوني]
	1578 - [أبو الوليد الفقيه]
	1579 - [الحافظ أبو علي النيسابوري]
	1580 - [القاضي أبو أحمد العسال]
	1581 - [أبو علي الطبري]
	1582 - [خليفة الأندلس الناصر]
	1583 - [فاتك المجنون]
	1584 - [قاضي الحرمين]
	1585 - [الحافظ دعلج]
	1586 - [الحافظ ابن قانع]
	1587 - [المقرئ أبو بكر النقاش]
	1588 - [الوزير المهلبي]
	1589 - [الزاهي الشاعر]
	1590 - [ابن المنجم الشاعر]
	1591 - [الحافظ أبو القاسم الأندلسي]
	1592 - [الحافظ ابن الحيري]
	1593 - [الحافظ ابن حمزة]
	1594 - [الحافظ ابن السكن]
	1595 - [ابن حبان البستي]
	1596 - [محمد بن عبد الله البجلي]
	1597 - [أبو الطيب المتنبي]
	1598 - [الجعابي]
	1599 - [القاضي أبو الحكم البلوطي]
	1600 - [معز الدولة ابن بويه]
	1601 - [الباز الأبيض المغفلي]
	1602 - [أبو علي القالي]
	1603 - [أبو الفرج الأصبهاني]
	1604 - [كافور الإخشيذي]
	1605 - [سيف الدولة]
	1606 - [الخليفة المتقي لله]
	1607 - [أبو فراس الحمداني]
	1608 - [الحافظ الوراق]
	1609 - [محدث دمشق ابن مروان]
	1610 - [ناصر الدولة]
	1611 - [ابن القطان الشافعي]
	1612 - [ابن الصواف]
	1613 - [جعفر بن فلاح]
	1614 - [الإمام الطبراني]
	1615 - [الحافظ ابن مطر]
	1616 - [أبو بكر الآجري]
	1617 - [أبو محمد الرامهرمزي]
	1618 - [الحافظ ابن علك]
	1619 - [ابن أبي يعلى]
	1620 - [ابن سالم الصوفي]
	1621 - [الوزير ابن العميد]

	الحوادث
	السنة الحادية والأربعون
	السنة الثانية والأربعون
	السنة الثالثة والأربعون
	السنة الرابعة والأربعون
	السنة الخامسة والأربعون
	السنة السادسة والأربعون
	السنة السابعة والأربعون
	السنة الثامنة والأربعون
	السنة التاسعة والأربعون
	السنة الموفية خمسين
	السنة الحادية والخمسون
	السنة الثانية والخمسون
	السنة الثالثة والخمسون
	السنة الرابعة والخمسون
	السنة الخامسة والخمسون
	السنة السادسة والخمسون
	السنة السابعة والخمسون
	السنة الثامنة والخمسون
	السنة التاسعة والخمسون
	السنة الموفية ستين بعد الثلاث مائة


	العشرون الرابعة من المائة الرابعة
	[الاعلام]
	1622 - [ابن الحارث القيرواني]
	1623 - [أبو حامد المروروذي]
	1624 - [أبو إسحاق المزكي]
	1625 - [ابن هاني الأندلسي]
	1626 - [الشهيد ابن النابلسي]
	1627 - [الحافظ ابن السمسار]
	1628 - [النعمان العبيدي]
	1629 - [الخليفة المطيع لله]
	1630 - [الأمير جعفر الأندلسي]
	1631 - [الحافظ أبو بكر ابن السني]
	1632 - [أبو هاشم السلمي]
	1633 - [الحافظ ابن الخشاب]
	1634 - [ابن نجيد الصوفي]
	1635 - [الحافظ الماسرجسي]
	1636 - [الحافظ الكبير ابن عدي]
	1637 - [القفال الشاشي الكبير]
	1638 - [المعز العبيدي]
	1639 - [أبو علي القرمطي]
	1640 - [شيخ الشافعية ابن المرزبان]
	1641 - [المستنصر بالله صاحب الأندلس]
	1642 - [الإمام السراج]
	1643 - [القاضي أبو الحسن الجرجاني]
	1644 - [عز الدولة بختيار]
	1645 - [أبو تغلب الغضنفر]
	1646 - [أبو القاسم النصراباذي]
	1647 - [القاضي ابن قريعة]
	1648 - [ابن القوطية]
	1649 - [أبو سعيد السيرافي]
	1650 - [أبو أحمد الجلودي]
	1651 - [الحافظ الحجاجي]
	1652 - [الوزير الكبير ابن بقية]
	1653 - [الروذباري الصوفي]
	1654 - [أبو سهل الصعلوكي]
	1655 - [الحافظ أبو بكر النقاش]
	1656 - [الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني]
	1657 - [أبو بكر الرازي الحنفي]
	1658 - [الحافظ ابن رشيق]
	1659 - [ابن خالويه]
	1660 - [الأزهري]
	1661 - [الحافظ أبو بكر غندر]
	1662 - [ابن مجاهد الأصولي]
	1663 - [الحافظ الإسماعيلي]
	1664 - [الحافظ ابن التبان المالكي]
	1665 - [الفقيه أبو زيد المروزي]
	1666 - [محمد بن خفيف الفقيه]
	1667 - [أبو الجيش الأموي]
	1668 - [عضد الدولة الرافضي]
	1669 - [الخضري المروزي]
	1670 - [الأمير أبو الفتوح الصنهاجي]
	1671 - [أبو عثمان المغربي]
	1672 - [الحافظ أبو محمد السقاء]
	1673 - [أبو سعيد الحنفي]
	1674 - [الخطيب ابن نباتة]
	1675 - [الأمير تميم بن المعز الفاطمي]
	1676 - [الحافظ أبو الفتح الأزدي]
	1677 - [أبو زرعة الرازي الصغير]
	1678 - [الحافظ ابن مهران]
	1679 - [أبو القاسم الداركي]
	1680 - [أبو حفص الزيات]
	1681 - [القاضي أبو بكر الأبهري]
	1682 - [الحافظ أبو إسحاق المستملي]
	1683 - [أبو علي الفارسي]
	1684 - [أمة الواحد ستيتة]
	1685 - [أبو الحسن ابن لؤلؤ]
	1686 - [أبو الحسن الأنطاكي]
	1687 - [الحافظ الغطريفي]
	1688 - [أبو نصر الطوسي]
	1689 - [أبو أحمد الحاكم الكبير]
	1690 - [أبو بكر المفيد]
	1691 - [نقاش الفضة]
	1692 - [أبو بكر الزبيدي]
	1693 - [السلطان أبو الفوارس]
	1694 - [الحافظ ابن زبر]
	1695 - [الحافظ ابن المظفر]
	1696 - [الحافظ ابن مفرج]
	1697 - [الوزير ابن كلس]

	الحوادث
	السنة الحادية والستون بعد الثلاث مائة
	السنة الثانية والستون
	السنة الثالثة والستون
	السنة الرابعة والستون
	السنة الخامسة والستون
	السنة السادسة والستون
	السنة السابعة والستون
	السنة الثامنة والستون
	السنة التاسعة والستون
	السنة الموفية سبعين
	السنة الحادية والسبعون
	السنة الثانية والسبعون
	السنة الثالثة والسبعون
	السنة الرابعة والسبعون
	السنة الخامسة والسبعون
	السنة السادسة والسبعون
	السنة السابعة والسبعون
	السنة الثامنة والسبعون
	السنة التاسعة والسبعون
	السنة الموفية ثمانين بعد الثلاث مائة


	العشرون الخامسة من المائة الرابعة
	[الاعلام]
	1698 - [أحمد الصعبي]
	1699 - [الحسين المراغي]
	1700 - [ابن ربحي]
	1701 - [موسى المعافري]
	1702 - [المقرئ ابن مهران]
	1703 - [الحافظ ابن المقرئ]
	1704 - [أبو المعالي سعد الدولة]
	1705 - [الكاتب الرومي]
	1706 - [أبو أحمد العسكري]
	1707 - [الحافظ ابن حيويه]
	1708 - [أبو محمد القلعي]
	1709 - [إسحاق بن حمشاد]
	1710 - [أبو بكر الخوارزمي الشاعر]
	1711 - [صالح بن أحمد الحافظ]
	1712 - [المرزباني]
	1713 - [القاضي أبو علي التنوخي]
	1714 - [أبو الحسن الرماني]
	1715 - [الحافظ ابن الفرات]
	1716 - [الماسرجسي]
	1717 - [الصاحب ابن عباد]
	1718 - [أبو بكر الأودني]
	1719 - [الإمام الدارقطني]
	1720 - [أبو حفص ابن شاهين]
	1721 - [الأديب ابن سكرة]
	1722 - [أبو محمد السيرافي]
	1723 - [أبو طالب المكي]
	1724 - [العزيز بالله العبيدي]
	1725 - [أبو عبد الله الأسترآباذي]
	1726 - [ابن سمعون]
	1727 - [ابن بطة العكبري]
	1728 - [الحافظ ابن عبدان]
	1729 - [الحافظ أبو عبد الله الصيرفي]
	1730 - [أبو سليمان الخطابي]
	1731 - [محمد بن الحسن الحاتمي]
	1732 - [ابن أبي زيد القيرواني]
	1733 - [المقرئ ابن غلبون]
	1734 - [الكشميهني]
	1735 - [ابن فارس اللغوي]
	1736 - [الحافظ أبو زرعة الكشي]
	1737 - [المعافى بن زكريا]
	1738 - [ابن الحجاج الشاعر]
	1739 - [أبو الحسن الخوزي]
	1740 - [حسام الدولة]
	1741 - [الوزير ابن حنزابة]
	1742 - [الأصيلي]
	1743 - [أبو العباس السرقسطي]
	1744 - [ابن جني]
	1745 - [الشاعر ابن وكيع]
	1746 - [الجوهري]
	1747 - [الطائع لله العباسي]
	1748 - [الشاعر السلامي]
	1749 - [القاسم بن علي الزيدي]
	1750 - [الحافظ ابن منده]
	1751 - [الحافظ البحيري]
	1752 - [ابن أبي بكر الإسماعيلي]
	1753 - [أبو الحسن ابن القصار المالكي]
	1754 - [أبو نصر الكلاباذي]
	1755 - [بديع الزمان الهمذاني]
	1756 - [الببغاء الشاعر]
	1757 - [النامي الشاعر]
	1758 - [ابن يونس المنجم]
	1759 - [أبو الرقعمق]
	1760 - [الحافظ أبو العباس الضرير]
	1761 - [أبو نعيم الأسفراييني]
	1762 - [جعفر ابن عبد الرحيم]
	1763 - [الكاتب أبو الفتح البستي]

	الحوادث
	السنة الحادية والثمانون بعد الثلاث مائة
	السنة الثانية والثمانون
	السنة الثالثة والثمانون
	السنة الرابعة والثمانون
	السنة الخامسة والثمانون
	السنة السادسة والثمانون
	السنة السابعة والثمانون
	السنة الثامنة والثمانون
	السنة التاسعة والثمانون
	السنة الموفية تسعين بعد الثلاث مائة
	السنة الحادية والتسعون
	السنة الثانية والتسعون
	السنة الثالثة والتسعون
	السنة الرابعة والتسعون
	السنة الخامسة والتسعون
	السنة السادسة والتسعون
	السنة السابعة والتسعون
	السنة الثامنة والتسعون
	السنة التاسعة والتسعون
	السنة الموفية أربع مائة



	طبقات المائة الخامسة
	العشرون الأولى من المائة الخامسة
	[الاعلام]
	1764 - [عميد الجيوش]
	1765 - [ابن المكوي المالكي]
	1766 - [الهروي]
	1767 - [ابن الجسور القرطبي]
	1768 - [القاضي ابن النعمان الرافضي]
	1769 - [البري قاضي طرابلس]
	1770 - [أبو الحسن العلوي النيسابوري]
	1771 - [الحافظ أبو مسعود الدمشقي]
	1772 - [الحافظ ابن فطيس الأندلسي]
	1773 - [ابن اللبان الفرضي]
	1774 - [الهرواني]
	1775 - [الحافظ ابن شنظير]
	1776 - [الأمير الحسين بن سلامة]
	1777 - [الحليمي]
	1778 - [ابن حامد الحنبلي]
	1779 - [الحافظ ابن الفرضي القرطبي]
	1780 - [القاضي أبو بكر الباقلاني]
	1781 - [شمس المعالي قابوس]
	1782 - [أبو الحسن القابسي]
	1783 - [الصعلوكي]
	1784 - [الحافظ أبو الفضل البخاري]
	1785 - [القاضي ابن كج]
	1786 - [بكر بن شاذان]
	1787 - [ابن البيع]
	1788 - [الحافظ الإدريسي]
	1789 - [ابن نباتة الشاعر]
	1790 - [أبو حامد الأسفراييني]
	1791 - [أبو علي الدقاق]
	1792 - [ابن فورك]
	1793 - [الشريف الرضي الموسوي]
	1794 - [ابن شاكر القطان]
	1795 - [الوزير فخر الملك]
	1796 - [مرجان مولى ابن سلامة]
	1797 - [أبو الفضل الخزاعي]
	1798 - [أبو عمر البسطامي]
	1799 - [عطية بن سعيد]
	1800 - [الحافظ عبد الغني بن سعيد]
	1801 - [الحافظ ابن مردويه]
	1802 - [الحاكم بأمر الله العبيدي]
	1803 - [أبو عبد الرحمن السلمي]
	1804 - [القزاز القيرواني]
	1805 - [أبو سعد الماليني]
	1806 - [الحافظ غنجار]
	1807 - [الحافظ أبو الفتح ابن أبي الفوارس]
	1808 - [المفيد ابن المعلم]
	1809 - [الحافظ أبو الفضل ابن الجارود]
	1810 - [الحافظ أبو سعيد النقاش]
	1811 - [الحافظ تمام الرازي]
	1812 - [الحافظ الجرجرائي]
	1813 - [أبو الحسن المحاملي]
	1814 - [ابن الحذاء القرطبي]
	1815 - [التهامي الشاعر]
	1816 - [القفال المروزي]
	1817 - [الحافظ أبو حازم النيسابوري]
	1818 - [الإمام أبو إسحاق الأسفراييني]
	1819 - [الوزير المغربي]
	1820 - [الحافظ أبو القاسم اللالكائي]
	1821 - [الحافظ أبو الحسين الميداني]
	1822 - [أبو منصور الأصبهاني]
	1823 - [ابن الفخار القرطبي]
	1824 - [ابن غلبون الصوري الشاعر]
	1825 - [الحسين البرذعي]
	1826 - [أبو الحسن البغدادي]
	1827 - [الطرسوسي]
	1828 - [الشيخ العفيف]
	1829 - [الأمير المسبحي]
	1830 - [الأمير المسبحي]
	1831 - [إبراهيم ابن أبي عباد]
	1832 - [أيوب ابن كديس]
	1833 - [الحسن بن أبي عباد]
	1834 - [عبد الوهاب ابن عنبسة]
	1835 - [علي ابن شيبان]
	1836 - [محمد الحميري]

	الحوادث
	السنة الأولى بعد الأربع مائة
	السنة الثانية
	السنة الثالثة
	السنة الرابعة
	السنة الخامسة
	السنة السادسة
	السنة السابعة
	السنة الثامنة
	السنة التاسعة
	السنة العاشرة
	السنة الحادية عشرة
	السنة الثانية عشرة
	السنة الثالثة عشرة
	السنة الرابعة عشرة
	السنة الخامسة عشرة
	السنة السادسة عشرة
	السنة السابعة عشرة
	السنة الثامنة عشرة
	السنة التاسعة عشرة
	السنة الموفية عشرين بعد الأربع مائة


	العشرون الثانية من المائة الخامسة
	[اعلام]
	1837 - [يحيى ابن ملامس]
	1838 - [السلطان محمود بن سبكتكين]
	1839 - [ابن دراج الأندلسي الشاعر]
	1840 - [المسعودي الشافعي]
	1841 - [الخليفة القادر بالله]
	1842 - [القاضي عبد الوهاب المالكي]
	1843 - [الحافظ النعيمي]
	1844 - [الكاتب ابن البواب]
	1845 - [الأردستاني]
	1846 - [الحافظ أبو بكر البرقاني]
	1847 - [أبو نصر الشروطي]
	1848 - [أبو الفضل الهروي]
	1849 - [ابن شهيد الأندلسي الشاعر]
	1850 - [ابن الشقاق القرطبي]
	1851 - [أبو عمرو الرزجاهي]
	1852 - [الثعلبي المفسر]
	1853 - [أبو علي الجياني]
	1854 - [الحافظ السهمي]
	1855 - [الظاهر العبيدي]
	1856 - [القدوري الحنفي]
	1857 - [الحافظ ابن منجويه]
	1858 - [أبو الحسن الحنائي]
	1859 - [الشاعر مهيار الديلمي]
	1860 - [ابن سينا]
	1861 - [ذو القرنين وجيه الدولة]
	1862 - [الحافظ القراب]
	1863 - [ابن الصفار القرطبي]
	1864 - [أبو منصور البغدادي]
	1865 - [أبو عمر الطلمنكي]
	1866 - [الحافظ أبو نعيم الأصبهاني]
	1867 - [أبو القاسم ابن بشران]
	1868 - [أبو منصور الثعالبي]
	1869 - [أبو بكر الأسفراييني]
	1870 - [أبو العلاء الواسطي]
	1871 - [أبو العباس المستغفري]
	1872 - [أبو علي السنجي]
	1873 - [الحافظ أبو ذر الهروي]
	1874 - [الشريف المرتضى]
	1875 - [أبو الحسين المعتزلي]
	1876 - [أبو الحسن الربعي]
	1877 - [مكي بن أبي طالب القيسي]
	1878 - [القاسم بن محمد السهفني]
	1879 - [إسحاق العشاري]
	1880 - [إسحاق المعبري]
	1881 - [أبو محمد الجويني]
	1882 - [الحافظ الخلال]
	1883 - [أبو القاسم ابن شاهين]
	1884 - [أبو محمد الشنتجالي]
	1885 - [الحسن الزيدي]

	الحوادث
	السنة الحادية والعشرون بعد الأربع مائة
	السنة الثانية والعشرون
	السنة الثالثة والعشرون
	السنة الرابعة والعشرون
	السنة الخامسة والعشرون
	السنة السادسة والعشرون
	السنة السابعة والعشرون
	السنة الثامنة والعشرون
	السنة التاسعة والعشرون
	السنة الموفية ثلاثين بعد الأربع مائة
	السنة الحادية والثلاثون
	السنة الثانية والثلاثون
	السنة الثالثة والثلاثون
	السنة الرابعة والثلاثون
	السنة الخامسة والثلاثون
	السنة السادسة والثلاثون
	السنة السابعة والثلاثون
	السنة الثامنة والثلاثون
	السنة الموفية أربعين بعد الأربع مائة


	العشرون الثالثة من المائة الخامسة
	[اعلام]
	1886 - [ابن خلاد]
	1887 - [أحمد بن عبد الرحمن التميمي]
	1888 - [الحافظ أبو عبد الله الصوري]
	1889 - [الحافظ ابن حمدان]
	1890 - [ابن القزويني]
	1891 - [أبو القاسم الثمانيني]
	1892 - [ابن العلاف]
	1893 - [أبو القاسم الفارسي]
	1894 - [أبو سعد السرخسي]
	1895 - [الإمام أبو عمرو الداني]
	1896 - [أبو غانم الكراعي]
	1897 - [ناصر العمري]
	1898 - [أبو نصر الوائلي السجزي]
	1899 - [المقرئ تاج الأئمة]
	1900 - [أبو إسحاق البرمكي]
	1901 - [الحافظ أبو سعد السمان]
	1902 - [أبو طاهر مسند أصبهان]
	1903 - [أبو يعلى الخليلي]
	1904 - [أبو علي الأهوازي]
	1905 - [ابن اللبان]
	1906 - [سالم الشعبي]
	1907 - [أبو عبد الله ابن ماكولا]
	1908 - [سليم الرازي]
	1909 - [عبد الله بن الوليد الأندلسي]
	1910 - [أبو الحسين الفارسي]
	1911 - [أبو الحسن الفالي]
	1912 - [أبو حفص ابن مسرور]
	1913 - [أبو العلاء المعري]
	1914 - [أبو مسعود البجلي]
	1915 - [أبو عبد الله الخبازي]
	1916 - [أبو عثمان الصابوني]
	1917 - [أبو الفتح الكراجكي]
	1918 - [أبو الطيب الطبري]
	1919 - [الإمام الماوردي]
	1920 - [أبو الكرم الشهرزوري]
	1921 - [المقرئ ابن شبيب]
	1922 - [المقرئ القزويني]
	1923 - [نصير الدولة الكردي]
	1924 - [أبو نصر السرخسي]
	1925 - [أبو الفضل الرازي]
	1926 - [القضاعي]
	1927 - [أبو حفص الذهلي القرطبي]
	1928 - [ابن باديس]
	1929 - [السلطان طغرلبك]
	1930 - [أبو طاهر الثقفي]
	1931 - [عميد الملك الكندري]
	1932 - [الحافظ النخشبي]
	1933 - [أبو القاسم العكبري]
	1934 - [ابن رشيق القيرواني]
	1935 - [ابن حزم الظاهري]
	1936 - [الحافظ النخشبي]
	1937 - [محمد بن سالم الشعبي]
	1938 - [العيار الصوفي]
	1939 - [الإمام البيهقي]
	1940 - [أبو عاصم العبادي]
	1941 - [أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي]
	1942 - [ابن سيده]
	1943 - [أبو نصر الموصلي]
	1944 - [حمزة بن أبي هاشم الزيدي]
	1945 - [علي بن محمد الصليحي]
	1946 - [ابن أبي الغارات]
	1947 - [عمر ابن المصوع]
	1948 - [أبو الجوائز الكاتب الواسطي]
	1949 - [جعفر ابن عبد الرحيم]

	الحوادث
	السنة الحادية والأربعون بعد الأربع مائة
	السنة الثانية والأربعون
	السنة الثالثة والأربعون
	السنة الرابعة والأربعون
	السنة الخامسة والأربعون
	السنة السادسة والأربعون
	السنة السابعة والأربعون
	السنة الثامنة والأربعون
	السنة التاسعة والأربعون
	السنة الموفية خمسين بعد الأربع مائة
	السنة الحادية والخمسون
	السنة الثانية والخمسون
	السنة الثالثة والخمسون
	السنة الرابعة والخمسون
	السنة الخامسة والخمسون
	السنة السادسة والخمسون
	السنة السابعة والخمسون
	السنة الثامنة والخمسون
	السنة التاسعة والخمسون
	السنة الموفية ستين بعد الأربع مائة


	العشرون الرابعة من المائة الخامسة
	[اعلام]
	1950 - [الفوراني]
	1951 - [الحافظ أبو زكريا البخاري]
	1952 - [القاضي حسين]
	1953 - [ابن عتاب المالكي]
	1954 - [الحافظ شعبة النسفي]
	1955 - [الإمام أبو بكر الخطيب]
	1956 - [أبو علي المنيعي]
	1957 - [أبو عمر المليحي]
	1958 - [كريمة المروزية]
	1959 - [الإمام ابن عبد البر]
	1960 - [المعتضد صاحب إشبيلية]
	1961 - [السلطان ألب أرسلان]
	1962 - [أبو الغنائم العباسي]
	1963 - [أبو القاسم القشيري]
	1964 - [ابن الغريق]
	1965 - [أبو القاسم الهذلي]
	1966 - [أبو المظفر النسفي]
	1967 - [الحافظ السكري]
	1968 - [أبو سهل الحفصي]
	1969 - [عبد العزيز الكتاني]
	1970 - [أبو بكر العطار]
	1971 - [أبو الحسن البوشنجي]
	1972 - [أبو عمر ابن الحذاء]
	1973 - [أبو الحسن الباخرزي]
	1974 - [عز الدولة الكلابي]
	1975 - [القائم بأمر الله أبو جعفر]
	1976 - [غلام الهراس]
	1977 - [الإمام الواحدي]
	1978 - [البياضي الشاعر]
	1979 - [مكي بن جابار]
	1980 - [أبو مسلم الليثي]
	1981 - [أبو الحسن الزبحي]
	1982 - [ابن بابشاذ النحوي]
	1983 - [أبو صالح المؤذن]
	1984 - [ابن النقور]
	1985 - [عبد الرحمن ابن منده]
	1986 - [ابن البناء]
	1987 - [الحافظ الوخشي]
	1988 - [أبو القاسم الزنجاني]
	1989 - [الأنماطي]
	1990 - [عبد القاهر الجرجاني]
	1991 - [أبو عاصم الفضيلي]
	1992 - [ابن زيرك]
	1993 - [ابن حيوس الشاعر]
	1994 - [هياج بن عبيد]
	1995 - [أبو منصور العكبري]
	1996 - [أبو القاسم النيسابوري]
	1997 - [علي بن محمد الصليحي]
	1998 - [أبو الوليد الباجي]
	1999 - [قتيبة العثماني]
	2000 - [محمد ابن المزكي]
	2001 - [أبو عمرو ابن منده]
	2002 - [أبو الفضل البزاني]
	2003 - [أبو إسحاق الشيرازي]
	2004 - [أبو الوفاء القواس]
	2005 - [أبو بكر البكري]
	2006 - [ابن شريح المقرئ]
	2007 - [ذو الوزارتين]
	2008 - [إسماعيل بن مسعدة]
	2009 - [أبو نصر ابن الصباغ]
	2010 - [الفارمذي]
	2011 - [أم الفضل الهروية]
	2012 - [أبو سعيد السجزي]
	2013 - [ابن القشيري]
	2014 - [أبو العباس الدلائي]
	2015 - [أبو سعد المتولي]
	2016 - [أبو معشر الطبري]
	2017 - [الدامغاني]
	2018 - [إمام الحرمين]
	2019 - [ابن الوليد المعتزلي]
	2020 - [أسعد بن الهيثم]
	2021 - [أبو سعد النيسابوري]
	2022 - [أبو عبد الرحمن الشحامي]
	2023 - [المجاشعي]
	2024 - [أبو الفضل الصرام]
	2025 - [أبو نصر الهاشمي]
	2026 - [الحافظ أبو المعالي الحسيني]
	2027 - [ابن سهل المقرئ]
	2028 - [فاطمة أم البنين]
	2029 - [بنت الأقرع الكاتبة]
	2030 - [خير ابن ملامس]
	2031 - [حمزة بن مقبل]
	2032 - [عبد الله ابن المصوع]

	الحوادث
	السنة الحادية والستون بعد الأربع مائة
	السنة الثانية والستون
	السنة الثالثة والستون
	السنة الرابعة والستون
	السنة الخامسة والستون
	السنة السادسة والستون
	السنة السابعة والستون
	السنة الثامنة والستون
	السنة التاسعة والستون
	السنة الموفية سبعين وأربع مائة
	السنة الحادية والسبعون
	السنة الثانية والسبعون
	السنة الثالثة والسبعون
	السنة الرابعة والسبعون
	السنة الخامسة والسبعون
	السنة السادسة والسبعون
	السنة السابعة والسبعون
	السنة الثامنة والسبعون
	السنة التاسعة والسبعون
	السنة الموفية ثمانين وأربع مائة


	العشرون الخامسة من المائة الخامسة
	[اعلام]
	2033 - [الغورجي]
	2034 - [شيخ الإسلام عبد الله بن محمد]
	2035 - [ابن ماجه الأبهري]
	2036 - [أبو نصر ابن صاعد]
	2037 - [أبو إسحاق الحبال]
	2038 - [القاضي ابن شكرويه]
	2039 - [المحدث الطبسي]
	2040 - [العاصمي الشاعر]
	2041 - [الخجندي]
	2042 - [أبو نصر السراج]
	2043 - [أبو نصر ابن جهير]
	2044 - [طاهر بن مفوز]
	2045 - [ابن شغبة]
	2046 - [أبو نصر الكركانجي]
	2047 - [أبو بكر الناصحي]
	2048 - [المعتصم الأندلسي]
	2049 - [المكرم الصليحي]
	2050 - [أسعد بن شهاب الصليحي]
	2051 - [نظام الملك الوزير]
	2052 - [أبو الفضل الحكاك]
	2053 - [أبو بكر الشاشي]
	2054 - [محمد بن عيسى المقرئ]
	2055 - [أبو الفتح ملك شاه]
	2056 - [أبو الفضل الحداد]
	2057 - [أبو الفرج الشيرازي]
	2058 - [أبو الحسن الهكاري]
	2059 - [أبو المظفر الأنصاري]
	2060 - [أبو الفتح الشاشي]
	2061 - [أبو القاسم الشيرازي]
	2062 - [الملنجي]
	2063 - [ابن خلف الشيرازي]
	2064 - [آق سنقر]
	2065 - [أبو نصر الفارقي]
	2066 - [المقتدي بأمر الله]
	2067 - [أبو نصر ابن ماكولا]
	2068 - [محمود بن القاسم]
	2069 - [المستنصر بالله العبيدي]
	2070 - [ابن خيرون]
	2071 - [أبو يوسف القزويني]
	2072 - [المعتمد بن عباد]
	2073 - [محمد بن المظفر]
	2074 - [الحافظ الحميدي]
	2075 - [أبو طاهر الكرجي]
	2076 - [عبد الملك بن سراج]
	2077 - [القاسم بن المظفر]
	2078 - [ابن الخاضبة]
	2079 - [أبو المظفر السمعاني]
	2080 - [ابن الصواف]
	2081 - [الحسن ابن أبي عقامة]
	2082 - [أبو الفتح عبدوس]
	2083 - [نصر المقدسي]
	2084 - [أبو الفوارس الزينبي]
	2085 - [أبو الحسن السلار]
	2086 - [أبو الحسين اليوسفي]
	2087 - [المراغي]
	2088 - [سبأ الصليحي]
	2089 - [القاضي الخلعي]
	2090 - [مكي الرميلي]
	2091 - [عبد الملك اليافعي]
	2092 - [ابن الفتى النحوي]
	2093 - [ابن الزاز]
	2094 - [عبد الواحد القشيري]
	2095 - [عزيزي بن عبد الملك]
	2096 - [المستعلي بالله العبيدي]
	2097 - [عبد الواحد الوركي]
	2098 - [ابن سوار المقرئ]
	2099 - [الأعلم الشنتمري]
	2100 - [ابن زهراء الصوفي]
	2101 - [الجاجرمي]
	2102 - [أبو مكتوم السروي]
	2103 - [ابن الطلاع القرطبي]
	2104 - [شمس الملوك دقاق]
	2105 - [ابن الموصلايا]
	2106 - [البرداني]
	2107 - [أبو عبد الله الطبري]
	2108 - [أبو علي الجياني]
	2109 - [سقمان بن أرتق]
	2110 - [بركياروق]
	2111 - [أبو الفضل البزاز]
	2112 - [جياش بن نجاح]
	2113 - [زكريا بن شكيل]
	2114 - [الحسين ابن القم]
	2115 - [خلف بن أبي الطاهر]
	2116 - [الخياط المقرئ]
	2117 - [ابن سالم الشعبي]
	2118 - [أبو المظفر الخوافي]
	2119 - [ابن الطيوري]
	2120 - [أبو الكرم الدباس]
	2121 - [ابن السراج البغدادي]
	2122 - [إسحاق بن يوسف الصردفي]
	2123 - [يوسف بن تاشفين]
	2124 - [أحمد بن أسعد التباعي]
	2125 - [أحمد بن عبد الله الرازي]
	2126 - [إسماعيل الربعي]
	2127 - [علي بن أحمد التباعي]
	2128 - [يحيى بن عبد العليم الأعمى]
	2129 - [عمر بن بيش]
	2130 - [عمر بن محمد الفقيه]
	2131 - [عياش القرشي]
	2132 - [عيسى بن إبراهيم الربعي]
	2133 - [محمد ابن كديس]
	2134 - [ابن العرجاء المقرئ]

	الحوادث
	السنة الحادية والثمانون بعد الأربع مائة
	السنة الثانية والثمانون
	السنة الثالثة والثمانون
	السنة الرابعة والثمانون
	السنة الخامسة والثمانون
	السنة السادسة والثمانون
	السنة السابعة والثمانون
	السنة الثامنة والثمانون
	السنة التاسعة والثمانون
	السنة الموفية تسعين بعد الأربع مائة
	السنة الحادية والتسعون
	السنة الثانية والتسعون
	السنة الثالثة والتسعون
	السنة الرابعة والتسعون
	السنة الخامسة والتسعون
	السنة السادسة والتسعون
	السنة السابعة والتسعون
	السنة الثامنة والتسعون
	السنة التاسعة والتسعون
	السنة الموفية خمس مائة



	الفهرس





