























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المنتظم في تاريخ الملوك والأمم
	الجزء السابع عشر
	ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة���������������������������������������
	خطبة تاج الدولة تتش لنفسه بالسلطنة
	بدء الفتن بالجانب الغربي
	ولد الولد الخليفة ولد
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3632 - جعفر بن المقتدي
	3633 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس اللباد�����������������������������������������������������
	3634 -سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان، أبو مسعود الأصبهاني���������������������������������������������������������������������
	3635 - عبد الله بن عبد الصمد بن علي بن المأمون، أبو القاسم
	3636 - عبد بن علي بن زكري، أبو الفضل الدقاق
	3637 - عبد الواحد بن علي بن محمد بن فهد، أبو القاسم العلاف
	3638 - عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الدسكري، أبو سعد الفقيه
	3639 - علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر�����������������������������������������
	3640 - أبو الحسن الهكاري
	3641 - علي بن محمد بن محمد، أبو الحسن الخطيب الأنباري، ويعرف بابن الأخضر
	3642 - علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن محمد بن دلف بن أبي دلف العجلي، أبو نصر بن ماكولا
	3643 - نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل، أبو الليث، وأبو الفتح التنكتي وكان له كنيتان�������������������������������������������������������������������������������������������
	3644 - يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور، أبو علي البرزبيني


	ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة����������������������������������������
	باب ذكر خلافة المستظهر بالله
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3645 - عبد الله المقتدي بالله، أمير المؤمنين
	3646 - خاتون


	ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة�����������������������������������������
	ورود يوسف بن أبق إلى بغداد
	خروج الوزير عميد الدولة أبي منصور
	جرح السلطان بركيارق
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3647 - أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون، أبو الفضل الباقلاوي
	3648 - تتش بن ألب أرسلان
	3649 - حمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن مسهرة، أبو الفضل الحداد الأصبهاني
	3650 - رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن إبراهيم بن عبد الله بن الهيثم بن عبد الله�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3651 - عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار، أبو يوسف القزويني
	3652 - محمد بن حسين بن عبد الله بن إبراهيم، أبو شجاع الوزير ابن الوزير الروذراوري الأصل - بلدة من ناحية همذان - أهوازي المولد������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3653 - محمد بن المظفر بن بكران الحموي الشامي���������������������������������������������������
	3654 - محمد بن أبي نصر، فتوح بن عبد الله بن حميد، أبو عبد الله الحميدي الأندلسي��������������������������������������������������������������������������������������
	3655 - هبة الله بن علي بن عقيل، أبو منصور بن أبي الوفاء


	ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعمائة����������������������������������������
	حكم المنجمون بطوفان يكون في الناس
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3656 - أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن خداداد الكرخي الباقلاوي، أبو طاهر بن أبي علي
	3657 - أحمد بن عمر بن الأشعث، أبو بكر السمرقندي والد شيخنا أبي القاسم
	3658 - إبراهيم بن الحسين، أبو إسحاق الخزاز
	3659 - حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن عامر بن عبيد الله بن الزبير بن العوام القرشي، أبو القاسم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3660 - سليمان بن أحمد بن محمد أبو الربيع السرقسطي
	3661 - عبد الله بن إبراهيم، بن عبد الله، أبو حكيم الخبري
	3662 - عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد، أبو منصور الشيحي التاجر������������������������������������������������������������������������
	3663 - عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد الهمذاني���������������������������������������������������
	3664 - محمد بن أحمد بن عبد الباقيبن منصور، أبو بكر، ويعرف بابن الخاضبة 16أالدقاق���������������������������������������������������������������������������������������
	3665 - محمد بن علي بن عمير، أبو عبد الله القهندزي العميري����������������������������������������������������������������
	3666 - محمد بن علي بن محمد، أبو ياسر الحمامي
	3667 - محمد بن أحمد بن محمد ، أبو نصر الرامشي����������������������������������������������������
	3668 - منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد، أبو المظفر السمعاني������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة تسعين وأربعمائة����������������������������������
	كبس على أبي نصر في يوم عاشوراء
	في ربيع الآخر تظاهر العيارون
	قتل إنسان باطني على باب النوبي
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3669 - أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار، أبو يعلى البصري العبدي ، يعرف بابن الصواف�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3670 - إبراهيم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أبو إسحاق بن أبي عمر بن أبى عبد الله بن مندة��������������������������������������������������������������������������������������������������
	3671 - محمد بن علي بن الحسين، أبو عبد الله القطيعي الكاتب
	3672 - محمد بن محمد بن عبيد الله، أبو غالب البقال��������������������������������������������������������
	3673 - المعمر بن محمد بن المعمرين أحمد بن محمد، أبو الغنائم الحسيني الطاهر، ذو المناقب، نقيب الطالبيين�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3674 - يحيى بن أحمد بن أحمد بن محمد بن علي السيبي��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة����������������������������������������
	كثرة الاستنفار على الإفرنج
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3675 - طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو الفوارس بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن أبي تمام�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3676 - عبد الله بن سمعون بن يحيي بن أحمد، أبو محمد السلمي، القيسي القيرواني����������������������������������������������������������������������������������
	3677 - عبد الواحد بن علوان بن عقيل بن قيس، أبو الفتح الشيباني��������������������������������������������������������������������
	3678 - محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد الله الميبذي���������������������������������������������������������
	3679 - محمد بن الحسين بن محمد، أبو سعد الحرمي
	3680 - محمد بن محمد بن أحمد بن حمزة، أبو الوضاح العلوي�������������������������������������������������������������
	3681 - المظفر، أبو الفتح ابن رئيس الرؤساءأبي القاسم ابن المسلمة����������������������������������������������������������������������
	3682 - هبة الله بن عبد الرزاق، بن محمد بن عبد الله بن الليث، أبو الحسن الأنصاري الأشهلي����������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة������������������������������������������
	أخذ الافرنج بيت المقدس وقتل سبعين ألف مسلم
	ذكر ابتداء أمر السلطان محمد بن ملك شاه ����������������������������������������������
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3683 - أحمد بن عبد القادر، بن محمد بن يوسف، أبو الحسين المحدث الزاهد
	3684 - إبراهيم بن مسعود، بن محمود بن سبكتكين
	3685 - أتز الأمير
	3686 - بركة بن أحمد بن عبد الله ، أبو غالب الواسطي���������������������������������������������������������
	3687 - عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح، أبو تراب المراغي
	3688 - علي بن الحسين بن علي بن أيوب، أبو الحسن البزاز


	ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة����������������������������������������
	وصول بركيارق إلى خوزستان بحال سيئة
	خروج الوزير عميد الدولة لاستقبال السلطان
	تقرر وزارة العميد أبي المحاسن
	قطع خطبة السلطان بركيارق وإعادة خطبة السلطان محمد
	زيادة أمر العيارين
	كثرة الجرف بالعراق
	حريق بخرابة ابن جردة
	القبض على الوزير عميد الدولة
	قتل شحنة أصبهان
	قتل أمير بالري
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3689 - أحمد بن عبد الوهاب بن الشيرازي، أبو منصور الواعظ
	3690 - أحمد بن محمد بن عمر بن محمد، أبو القاسم، المعروف بابن الباغبان
	3691 - أحمد بن أحمد بن الحسن، أبو البقاء الوكيل
	3692 - الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة، أبو عبد الله النعالي������������������������������������������������������������������
	3693 - سلمان بن أبي طالب، عبد الله بن محمد الفتي، أبو عبد الله الحلواني، والد الحسن بن سلمان الفقيه الذي درس في النظامية ببغداد��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3694 - سعد الدولة الكوهرائين
	3695 - عبد الرزاق الصوفي الغزنوي
	3696 - أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المحلبان������������������������������������������������������
	3697 - عبد الباقي بن حمزة بن الحسين، أبو الفضل الحداد القرشي�������������������������������������������������������������������
	3698 - عبد الصمد بن علي بن الحسين ابن البدن، أبو القاسم
	3699 - عبد الملك بن محمد بن الحسن، أبو سعد السامري
	3700 - عبد القاهر بن عبد السلام بن علي أبو الفضل العباسي���������������������������������������������������������������
	3701 - محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدوس بن كامل، أبو الحسين الدلال ويعرف بالزعفراني
	3702 - محمد بن علي بن السحين بن جداء، أبو بكر العكبري������������������������������������������������������������
	3703 - محمد بن جعفر بن طريف البجلي الكوفي، أبو غالب
	3704 - محمد بن محمد بن محمد بن جهير الوزير، أبو منصور بن أبي نصر الوزير بن الوزير، الملقب عميد الدولة
	3705 - محمد بن صدقة بن مزيد، أبو المكارم، الملقب بعز الدولة، وأبوه سيف الدولة������������������������������������������������������������������������������������
	3706 - يحيى بن عيسى بن جزلة، أبو علي الطبيب��������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة����������������������������������������
	ولاية أبي الفرج ابن السيبي قضاء باب الأزج
	قتل السلطان بركيارق خلقا من الباطنية
	قصد بركيارق خوزستان
	فتح الخليفة جامع القصر
	أرسل السلطان محمد إلى أخيه سنجر يلتمس مالا
	مضى بركيارق إلى بغداد
	خطب الشريف أبو تمام ابن المهتدي بجامع القصر
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3707 - أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ، أبو منصور
	3708 - أسعد بن مسعود بن علي بن محمد بن إبراهيم العتبي، من ولد عتبة بن غزوان
	3709 - سعد بن علي بن الحسن بن القاسم، أبو منصور العجلي
	3710 - عبد الله بن الحسن بن أبي منصور، أبو محمد الطبسي�������������������������������������������������������������
	3711 - عبد الرحمن بن أحمد بن محمد النويرى، المعروف بالزاز السرخسي
	3712 - عزيزي بن عبد الملك بن منصور، أبو المعالي الجيلي القاضي، يلقب شيذله��������������������������������������������������������������������������������
	3713 - محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق، أبو الفضائل الربعي الموصلي��������������������������������������������������������������������������������������������
	3714 - محمد بن أحمد بن محمد، أبو طاهر الرحبي���������������������������������������������������
	3715 - محمد بن أحمد بن عيسى بن عباد الشروطي أبو بكر
	3716 - محمد بن الحسن، أبو عبد الله الراذاني نزيل أوانا
	3717 - محمد بن علي بن المحسن، أبو الحسن بن أبي القاسم التنوخي��������������������������������������������������������������������
	3718 - محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان، أبو نصر الموصلي القاضي�������������������������������������������������������������������������������������������������
	3719 - محمد بن منصور، أبو سعد المستوفي في الملقب بشرف الملك
	3720 - محمد بن منصور بن النسوي المعروف بعميد خراسان
	3721 - محمد بن المبارك بن عمر، أبو حفص ابن الخرقي القاضي المحتسب
	3722 - مؤيد الملك بن نظام الملك
	3723 - نصر بن أحمد بن عبد الله بن النظر، أبو الخطاب البزار القارئ������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة ����������������������������������������
	القبض على الكيا أبي الحسن
	جلوس المستظهر لمحمد وسنجر
	القبض على أبي المعالي هبة الله بن المطلب
	وقوع نار بنهر معلى
	تعمير صدقة بن منصور الحلة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3724 - الأعز
	3725 - الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الفضل، أبو علي الكرماني الشرقي الصوفي����������������������������������������������������������������������������������������
	3726 - محمد بن أحمد بن عبد الواحد، أبو بكر الشيرازي يعرف بابن الفقير
	3727 - محمد بن محمد بن عبد العزيز النحاس، أبو الفرج قاضي العراق
	3728 - محمد بن هبة الله، أبو نصر البندنيجي الضرير الشافعي
	3729 - أبو القاسم، صاحب مصر، الملقب المستعلي ����������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة��������������������������������������
	خلع على زعيم الرؤساء أبي القاسم علي بن محمد بن محمد بن جهير
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3730 - أحمد بن علي بن عبد الله بن سوار، أبو طاهر المقرئ��������������������������������������������������������������
	3731 - أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة، أبو الحسين الثقفي
	3732 - محمد بن الحسن، أبو سعد البرداني الحنبلي
	3733 - محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن كادش، أبو ياسر العكبري الحنبلي المفيد����������������������������������������������������������������������������������������
	3734 - أبو المعالي الصالح
	3735 - أبو المظفر الخجندي
	3736 - السيدة بنت القائم بأمر الله ، أمير المؤمنين���������������������������������������������������������
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	3737 - أحمد بن الحسين بن الحداد المستعمل، أبو المعالي
	3738 - أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا، أبو بكر الطريثيثي المعروف بابن بهذا المقرئ الصوفي�����������������������������������������������������������������������������������������������
	3739 - أحمد بن بندار بن إبراهيم، أبو ياسر البقال الدينوري
	3740 - أحمد بن محمد بن علي، أبو بكر القصار، يعرف بابن الشبلي
	3741 - إسماعيل بن علي بن الحسين بن علي، أبو علي الجاجرمي الأصم
	3742 - إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد، أبو الفرج القومساني
	3743 - أزدشير بن منصور ، أبو الحسن العبادي الواعظ��������������������������������������������������������
	3744 - الحسين بن علي بن أحمد بن محمد ابن البسري، أبو عبيد الله
	3745 - عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن، أبو مسلم السمناني
	3746 - علي بن عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن، أبو الخطاب ابن الجراح ������������������������������������������������������������������������������
	3747 - العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا، أبو سعد الكاتب
	3748 - محمد بن أحمد بن عمر، أبو عمر النهاوندي الحنفي�����������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة����������������������������������������
	إزالة الغيار عن أهل الذمة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3749 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد، أبو علي البرداني الحافظ
	3750 - أياز الأمير
	3751 - بركيارق السلطان ابن ملك شاه، أبو المظفر
	3752 - ثابت بن بندار بن إبراهيم بن الحسن بن بندار البقال، أبو المعالي يعرف بابن الحمامي����������������������������������������������������������������������������������������������
	3753 - عيسى بن عبد الله بن القاسم، أبو المؤيد الغزنوي
	3754 - محمد بن أحمد بن محمد بن قيداس، أبو طاهر الحطاب������������������������������������������������������������
	3755 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة بن أحمد الأصفهاني���������������������������������������������������������������
	3756 - محمد بن علي بن الحسن بن أبي علي الصقر، أبو الحسن الواسطي
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	هلاك الغلات
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	3757 - سهل بن أحمد بن علي الأرغياني، أبو الفتح الحاكم������������������������������������������������������������
	3758 - عمر بن المبارك بن عمر، أبو الفوارس������������������������������������������������
	3759 - محمد بن عبد الله بن يحيى أبو البركات، ويعرف بابن الشيرجي، وبابن الوكيل المقرئ�������������������������������������������������������������������������������������������
	3760 - محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين، أبو الفرج البصري
	3761 - محمد بن محمد بن الطيب، أبو الفضل الصباغ
	3762 - مهارش بن مجلي، أبو الحارث


	ثم دخلت سنة خمسمائة
	قتل فخر الملك أبي المظفر
	استدعاء أبي القاسم بن الحصين صاحب المخزن
	قبض السلطان على وزيره أبي المحاسن
	ترتيب أبي جعفر عبد الله الدامغاني حاجب الباب
	وصول رأس أحمد بن عبد الملك ابن عطاش ورأس ولده معه
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3763 - أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو الفتح الحداد الأصفهاني ابن أخت أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مندة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3764 - جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد ابن السراج أبو محمد القارئ�����������������������������������������������������������������������
	3765 - سعد بن محمد، أبو المحاسن
	3766 - عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد، أبو محمد الشيرازي الفارسي
	3767 - علي بن نظام الملك
	3768 - محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله الأسدي
	3769 -محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن البغدادي، أبو غالب الباقلاوي������������������������������������������������������������������������
	3770 - المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد، أبو الحسين الطيوري الصيرفي، ويعرف بابن الحمامي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3771 - المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب، أبو الكرم النحوي
	3772 - يوسف بن علي، أبو القاسم الزنجاني الفقيه�����������������������������������������������������
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	تجديد الخلع المستظهرية
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	3773 - إبراهيم بن مياس بن مهدي بن كامل، أبو إسحاق القشيري
	3774 - إسماعيل بن عمرو بن محمد، أبو سعيد البحيري
	3775 - أحمد بن عبد الله بن منصور القيرواني، أبو بكر
	3776 - حيدرة بن أبي الغنائم المعمر بن عبد الله، أبو الفتوح العلوي نقيب الطالبيين���������������������������������������������������������������������������������������
	3777 - صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد، أبو الحسن الأسدي الملقب بسيف الدولة


	ثم دخلت سنة اثنتين وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3778 - الحسن العلوي، أبو هاشم رئيس همذان
	3779 - صاعد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو العلاء البخاري القاضي
	3780 - عبيد الله بن علي ، أبو إسماعيل الخطبي���������������������������������������������������
	3781 - عبد الواحد بن إسماعيل، بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الروياني
	3782 - محمد بن عبد الكريم بن محمد بن خشيش، أبو سعيد الكاتب
	3783 - محمد بن عبد القادر بن أحمد بن الحسين، أبو الحسين ابن السماك الواعظ المعدل
	3784 - هبة الله بن أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن سعد، أبو عبد الله البزدوي الموصلي
	3785 - يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي، أبو زكريا
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	أخذ الإفرنج طرابلس
	دخول السلطان بغداد
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	3786 - أحمد بن علي بن أحمد ، أبو بكر العلثي��������������������������������������������������
	3787 - أحمد بن المظفر بن الحسين بن عبد الله بن سوسن، أبو بكر التمار
	3788 - عمر بن عبد الكريم بن سعدويه، أبو الفتيان الدهستاني����������������������������������������������������������������
	3789 - محمد ويعرف بأخي حمادي
	3790 - هبة الله بن محمد بن علي الكرماني، أبو المعالي بن المطلب الوزير����������������������������������������������������������������������������
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	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3791 - أحمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن الكاتب، أبو المكارم، ويعرف بابن السكري
	3792 - إسماعيل بن محمد بن عبد الغافر، أبو عبد الله بن أبي الحسين الفارسي
	3793 - إدريس بن حمزةبن علي، أبو الحسن الشامي الرملي العثماني�������������������������������������������������������������������
	3794 - عبد الوهاب بن هبة الله بن السيبي ، أبو الفرج مؤدب ولد الخليفة المقتفي�����������������������������������������������������������������������������������
	3795 - علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري الهراسي، ويعرف بإلكيا
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	ولد للخليفة ولد من بنت السلطان
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3796 - الحسن بن عبد الواحد بن الحصين، أبو القاسم
	3797 - علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف، أبو الحسن ابن العلاف
	3798 - عبد الملك بن محمد بن الحسين ، أبو محمد البوزجاني��������������������������������������������������������������
	3799 - محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي
	3800 - محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح الحلواني�����������������������������������������������������
	3801 - مودود الأمير��������������������������


	ثم دخلت سنة ست وخمسمائة
	جلوس ابن الطبري مدرسا بالنظامية
	دخول يوسف بن أيوب الهمذاني الواعظ إلى بغداد
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3802 - أحمد بن الفرج بن عمر ، أبو نصر الدينوري والد شيختنا شهدة����������������������������������������������������������������������
	3803 - صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد، أبو العلاء الخطيب
	3804 - عبد الملك بن عبد الله بن أحمد بن رضوان، أبو الحسين����������������������������������������������������������������
	3805 - محمد بن الحسين بن إسماعيل أبو جعفر البرزائي���������������������������������������������������������
	3806 - محمد بن محمد بن أيوب أبو محمد القطواني����������������������������������������������������
	3807 - المعمر بن علي بن المعمر، أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ


	ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة
	الوقعة الكبرى بين المسلمين والإفرنج
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3808 - أحمد بن علي بن بدران، أبو بكر الحلواني المقرئ الزاهد المعروف بخالوه���������������������������������������������������������������������������������
	3809 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمروس، أبو العباس المالكي�������������������������������������������������������������������
	3810 - إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو علي بن بكر البيهقي������������������������������������������������������������������������������
	3811 - شجاع بن أبي شجاع، فارسبن الحسين بن فارس بن الحسين بن غريب بن زنجويه بن بشير بن عبد الله بن المنخل بن شريك بن محكان بن ثور بن سلمة بن شعبة بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكير بن وائل بن قاسط هيت بن��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3812 - علي بن محمد بن علي، أبو منصور الانباري����������������������������������������������������
	3813 - محمد الأبيوردي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور بن معاوية بن محمد بن عثمان بن عتبة بن عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب، أبو المظفربن أبي العباس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3814 - محمد بن الحسن بن وهبان، أبو المكارم الشيباني����������������������������������������������������������
	3815 - محمد بن طاهر بن علي بن أحمدأبو الفضل المقدسي الحافظ�����������������������������������������������������������������
	3816 - محمد بن عبد الواحد بن الحسن، أبو غالب القزاز، ويعرف بابن زريق���������������������������������������������������������������������������
	3817 - محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي الفقيه������������������������������������������������������������������
	3818 - محمد بن مكي بن عمر بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن دوست��������������������������������������������������������������������
	3819 - المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسن بن عبيد الله، أبو نصر الساجي المقدسي����������������������������������������������������������������������������������
	3820 - هادي بن إسماعيل، الحسيني العلوي الأصبهاني�������������������������������������������������������
	3821 - محمد بن علي، أبو بكر النوري�����������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3822 - أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو العباس المخلطي الدباس
	3823 - أحمد بن عبد العزيز بن بعراج، أبو نصر الشيخ الصالح���������������������������������������������������������������
	3824 - أحمد بن عبيد الله بن محمد بن أبي الفتح أبو عبد الله الدلال المقرئ�������������������������������������������������������������������������������
	3825 - دلال بنت أبي الفضل، محمد بن عبد العزيز بن المهتدي أخت أبي علي بن المهتدي
	3826 - علي بن أحمد بن فتحان، أبو الحسن الشهرزوري البقال��������������������������������������������������������������
	3827 - علي بن محمد بن محمد بن جهير، أبو القاسم ويلقب بالزعيم
	3828 - محمد بن المختار بن المؤيد ابو العز الهاشمي الحنبلي المعروف بابن الخص
	3829 - محمد بن أحمد بن محمد، أبو نصر القفال ابن بنت أبي بكر الاكفاني


	ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3830 - إسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة، أبو عثمان بن أبي سعيد الأصبهاني
	3831 - منتخب بن عبد الله، أبو الحسن الدوامي المستظهري
	3832 - هبة الله بن المبارك بن موسى بن علي، أبو البركات السقطي


	ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة
	وقوع النار في حضائر الحطب
	إقامة السلطان ببغداد طول السنة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3833 -إبراهيم بن أحمد، أبو الفضل الخرمي����������������������������������������������
	3834 - أحمد بن قريش بن حسين، أبو العباس
	3835 - أحمد بك الأمير
	3836 - جاولي�������������������
	3837 - عبد الله بن يحيي بن محمد بن بهلول، أبو محمد السرقسطي الأندلسي���������������������������������������������������������������������������
	3838 - علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيان أبو القاسم الوزان
	3839 - عقيل بن علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الحسن ابن الإمام أبي الوفاء
	3840 - محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو بكر بن أبي المظفر السمعاني���������������������������������������������������������������������������������
	3841 - محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البناء، أبو نصر بن أبي علي
	3842 - محمد بن علي بن محمد، أبو بكر النسوي
	3843 - محمد بن علي الأصبهاني، أبو المكارم القصار، يعرف بمكرم�������������������������������������������������������������������
	3844 - محمد بن علي بن ميمون بن محمد، أبو الغنائم النرسي ويعرف بأبي الكوفي لأنه كان جيد القراءة في زمان الصبوة فلقبوه بأبي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3845 - محمد بن أحمد بن طاهر بن منصور يعرف بخازن دار الكتب القديمة������������������������������������������������������������������������
	3846 - محمد بن أبي الفرج، أبو عبد الله المالكي المعروف بالزكي المغربي
	3847 - المبارك بن الحسين بن أحمد، أبو الخير الغسال المقرئ سبط الخواص
	3848 - المبارك بن محمد، أبو الفضل بن أبي طالب الهمذاني المؤدب
	3849 - محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب


	ثم دخلت سنة احدى عشرة وخمسمائة
	زلزلة الأرض ببغداد يوم عرفة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3850 -أحمد القزويني��������������������������
	3851 - الحسن بن أحمد بن جعفر، أبو عبد الله الشقاق الفرضي الحاسب، صاحب أبي حكيم الطبري��������������������������������������������������������������������������������������������
	3852 - الحسين بن الحسن، أبو القاسم القصار������������������������������������������������
	3853 - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف
	3854 - علي بن أحمد ابن أبي منصور المطوعي الطبري، أبو الحسن�����������������������������������������������������������������
	3855 - علي بن أحمد، أبو الحسن الطبري�������������������������������������������
	3856 - لؤلؤ الخادم صاحب حلب
	3857 - محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان، أبو علي الكاتب
	3858 - محمد بن عبد الكريم بن عبيد الله بن محمد بن أحمد، أبو بكر الخطيب السجزي ثم البلخي����������������������������������������������������������������������������������������������
	3859 - محمد بن علي بن أبي طالب بن محمد، أبو الفضل بن أبي الغنائم المعروف بابن زبيبا������������������������������������������������������������������������������������������
	3860 - محمد بن ملك شاه، السلطان
	3861 - المبارك بن طالب، أبو السعود الحلاوي المقرئ
	3862 - يمن بن عبد الله، الجيوشي أبو الخير������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وخمسمائة
	خطب للسلطان محمود بن محمد بن ملك شاه
	احتراق سوق الريحانيين
	وفاة المستظهر بالله
	باب ذكر خلافة المسترشد بالله
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3863 - أحمد بن محمد، أبو العباس الهاشمي، يعرف بابن الزوال العدل
	3864 - أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو منصور الحارثي�������������������������������������������������������������
	3865 - أحمد المستظهر بالله، أمير المؤمنين ابن المقتدي
	3866 - أرجوان جارية الذخيرة، أم المقتدي بأمر الله، تدعى قرة العين������������������������������������������������������������������������
	3867 - بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو الفضل الزرنجري
	3868 - الحسين بن محمد، بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب، أبو طالب الزينبي�������������������������������������������������������������������������������������
	3869 - رابعة بنت أبي حكيم إبراهيم، ابن عبيد الله الجيزي
	3870 - طلحة بن أحمد بن طلحة بن أحمد بن الحسن بن سليمان بن بادي بن الحارث بن قيس بن الأشعث بن قيس الكندي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3871 - محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر الأرسابندي القاضي���������������������������������������������������������������
	3872 - محمد بن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الحسن الطائي������������������������������������������������������������������
	3873 - محمود بن الفضل بن محمود، أبو نصر الأصفهاني��������������������������������������������������������
	3874 - يوسف بن أحمد، أبو طاهر الخرزي�������������������������������������������
	3875 - يحيى بن عثمان ابن الشواء، أبو القاسم الفقيه
	3876 - يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم بن الوليد، ويعرف بابن مندة، ومندة لقب إبراهيم، ويكنى يحيى أبا زكريا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3877 - أبو الفضل ابن الخازن


	ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة
	خوطب الأكمل الزينبي بقضاء القضاة
	انفصال الأمير أبي الحسن بن المستظهر عن الحلة ودعوته لنفسه
	ورود سنجر إلى الري وملكها
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3878 - إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن يوسف، أبو غالب النوبندجاني الصوفي����������������������������������������������������������������������������
	3879 - أحمد بن محمد بن شاكر، أبو سعد صاحب ابن القزويني
	3880 - أحمد بن الحسن بن طاهر بن الفتح، أبو المعالي���������������������������������������������������������
	3881 - علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الملك بن حمويه الدامغاني، أبو الحسن بن أبي عبد الله قاضي القضاة ابن قاضي القضاة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3882 - علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء الفقيه فريد دهره وإمام عصره���������������������������������������������������������������������������������
	3883 - محمد بن أحمد بن الحسين، أبو عبد الله اليزدي
	3884 - محمد بن طرخان بن بلتكين، أبو بكر التركي�����������������������������������������������������
	3885 - محمد بن عبد الباقي، أبو عبد الله الدوري
	3886 - المبارك بن علي بن الحسين، أبو سعد المخرمي


	ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة�������������������������������������
	خطب للسلطانين سنجر بن ملك شاه وابن أخيه محمود بن محمد
	ترتيب أبي الفتوح حمزة بن علي وكيلا ناظرا
	تمرد العيارون
	تقدم المسترشد بإراقة الخمور
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3887 - أحمد بن عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الله ابن السيبي، أبو البركات��������������������������������������������������������������������������������
	3888 - أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبدون، أبو سعد المقرئ�������������������������������������������������������������������
	3889 - أحمد بن محمد بن علي البخاري، أبو المعالي������������������������������������������������������
	3890 - أحمد بن الخطاب، ويعرف بابن صوفان، أبو بكر الحنبلي���������������������������������������������������������������
	3891 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن الضبي المحاملي العطار�������������������������������������������������������������������
	3892 - سعد الله بن علي بن الحسين بن أيوب، أبو محمد بن أبي الحسين�����������������������������������������������������������������������
	3893 - عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني أبو محمد المؤدب والد شيخنا أبي الحسن�������������������������������������������������������������������������������������
	3894 - عبد الرحمن بن محمد بن شاتيل، أبو البركات الدباس�������������������������������������������������������������
	3895 - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة، أبو نصر ابن القشيري�����������������������������������������������������������������������������������������
	3896 - عبد العزيز بن علي بن عمر، أبو حامد الدينوري���������������������������������������������������������
	3897 - محمد بن محمد بن علي بن الفضل، أبو الفتح الخزيمي�������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة
	وقوع حريق في دار المملكة
	وصول الخبر بحريق جامع أصفهان
	قتل العيارين مسلحيا بالمختارة
	وقوع أمطار عظيمة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3898 -الحسن بن أحمد بن الحسن بن علي، أبو علي الحداد الأصفهاني��������������������������������������������������������������������
	3899 - خاتون السفرية���������������������������
	3900 - عبد الرزاق بن عبد الله، بن علي بن إسحاق الطوسي ابن أخي نظام الملك�������������������������������������������������������������������������������
	3901 - عبد الوهاب بن حمزة، أبو سعد الفقيه الحنبلي العدل��������������������������������������������������������������
	3902 -علي بن يلدرك الكاتب، أبو الثناء الزكي��������������������������������������������������
	3903 - علي بن المدير، الزاهد�����������������������������������
	3904 - محمد بن علي بن عبيد الله الدنف، أبو بكر المقرئ������������������������������������������������������������
	3905 - محمد بن محمد بن عبد العزيز بن العباس بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبيد الله بن المهتدي ، أبو علي العدل الخطيب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3906 - محمد بن محمد بن الجزري، أبو البركات البيع�������������������������������������������������������
	3907 - نزهة المعروفة بأم السادة ، أم ولد المسترشد��������������������������������������������������������
	3908 - هزارسب بن عوض بن الحسن الهروي، أبو الخير������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة
	زيادة الماء حتى خيف على بغداد من الغرق
	خروج السلطان محمود من بغداد
	استدعاء علي بن طراد إلى باب الحجرة
	وصول أبي الحسن علي بن الحسين الغزنوي ووعظ ببغداد
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3909 - الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو علي الباقرحي
	3910 - عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث، أبو محمد السمرقندي�����������������������������������������������������������������������
	3911 - عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، أبو طالب بن أبي بكر بن أبي القاسم الأصفهاني، الأصل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3912 - علي بن أحمد ، أبو طالب السميرمي���������������������������������������������
	3913 - علي بن محمد بن فنين، أبو الحسن البزاز
	3914 -علي بن محمد المداري أبو الحسن������������������������������������������
	3915 - القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد البصري الحريري صاحب المقامات�����������������������������������������������������������������������������������
	3916 - محمد بن علي بن منصور بن عبد الملك، أبو منصور القزويني�������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة
	نقض دار علي بن أفلح
	ذكر من توفي هذه السنة من الأكابر
	3917 - أحمد بن عبد الجبار بن أحمد، أبو سعد الصيرفي أخو أبي الحسين������������������������������������������������������������������������
	3918 - عبيد الله بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهرة، أبو نعيم بن مهرة، أبو نعيم بن أبي علي الحداد�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3919 - عيسى بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل، أبو زيد العلوي����������������������������������������������������������������
	3920 - عثمان بن نظام الملك
	3921 - عثمان بن علي بن المعمر بن أبي عمامة البقال، أبو المعالي أخو أبي سعد الواعظ����������������������������������������������������������������������������������������
	3922 - محمد بن أحمد بن محمد بن المهتدي، أبو الغنائم الخطيب العدل�����������������������������������������������������������������������
	3923 - محمد بن أحمد بن عمر القزاز، أبو غالب الحريري يعرف بابن الطيوري����������������������������������������������������������������������������
	3924 - محمد بن علي بن محمد، أبو جعفر�������������������������������������������
	3925 - محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد، أبو الحسن الزعفراني الجلاب�����������������������������������������������������������������������������
	3926 - المبارك بن محمد بن الحسن، أبو العز الواسطي��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثماني عشرة وخمسمائة
	ورود الأخبار بظهور الباطنية بآمد
	تكامل عمارة المثمنة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3927 - أحمد بن محمد بن أحمد بن سلم، أبو العباس بن أبي الفتوح الخراساني�����������������������������������������������������������������������������
	3928 - أحمد بن علي بن تركان، أبو الفتح، ويعرف بابن الحمامي�����������������������������������������������������������������
	3929 - إبراهيم بن سمقايا، أبو إسحاق الزاهد�������������������������������������������������
	3930 - عبد الله بن محمد بن علي بن محمد، أبو جعفر الدامغاني�����������������������������������������������������������������
	3931 - عبيد الله بن عبد الملك بن أحمد الشهرزوري، أبو غالب البقال المقرئ������������������������������������������������������������������������������
	3932 - قاسم بن أبى هاشم������������������������������
	3933 - محمد بن علي بن سعدون، أبو ياسر��������������������������������������������
	3934 - محمد بن الحسن بن كردي، أبو السعادات المعدل، ثمالقاضي ببعقوبا��������������������������������������������������������������������������
	3935 - المبارك بن جعفر بن مسلم، أبو الكرم الهاشمي��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3936 - آقسنقر البرسقي����������������������������
	3937 - هلال بن عبد الرحمن بن سريج بن عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو سعيد
	3938 - هبة الله بن محمد بن علي، أبو البركات ابن البخاري��������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة عشرين وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3939 - أحمد بن محمد بن محمد، أبو الفتوح الغزالي الطوسي
	3940 - بهرام بن بهرام، أبو شجاع البيع
	3941 - صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو العلاء الإسحاقي


	ثم دخلت سنة احدى وعشرين وخمسمائة
	وصول بهروز الخادم إلى بغداد
	زيادة الفتن في بغداد
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3942 - أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمود أبي عيسى بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور ، أبو السعادات المتوكلي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3943 -عبد الجبار بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، أبو نصر، الأصبهاني�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3944 - علي بن عبد الواحد بن احمد بن العباس، أبو الحسن الدينوري
	3945 - علي بن المبارك أبو الحسن المقرئ الزاهد ويعرف بابن الفاعوس
	3946 - فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه الرازي
	3947 - محمد بن الحسين بن بندار، أبو العز القلانسي المصري
	3948 - محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد، أبو الحسن بن أبي الفضل الهمذاني الفرضي


	ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة
	مضى محمود إلى سنجر فاصطلحا
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3949 - الحسن بن علي بن صدقة الوزير
	3950 - الحسين بن علي بن أبى القاسم، أبو علي اللامشي����������������������������������������������������������
	3951 - محمد بن أسعد بن الفرج بن أحمد بن علي، أبو نصر الشيباني الحلواني
	3952 - موسى بن أحمد بن محمد، أبو القاسم السامري


	ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة
	دخول السلطان محمود إلى بغداد
	ختم السلطان على أموال مدرسة الإمام أبي حنيفة
	قتل من كان يرمى بمذهب الباطنية في دمشق
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3953 - أسعد بن أبي نصر الميهني، أبو الفتح
	3954 - حمزة بن هبة الله بن محمد بن الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الغنائم بن أبي البركات بن أبي الحسن�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3955 - منصور بن هبة الله بن محمد، أبو الفوارس الموصلي الفقيه الحنفي��������������������������������������������������������������������������
	3956 - أبو المكارم بن المطلب، الملقب عز الدولة�����������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسمائة���������������������������������������
	ولاية ابن النرسي الحسبة
	هدم تاج الخليفة على دجلة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3957 - أحمد بن أبي القاسم بن رضوان صهر ابن يوسف������������������������������������������������������
	3958 - إبراهيم بن عثمان بن محمد بن محمد، أبو إسحاق الغزي
	3959 - الآمر بالله خليفة مصر
	3960 - الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين عبيد الله بن القاسم بن سليمان بن وهب أبو عبد الله النحوي الشاعر المعروف بالبارع أخو أبي الكرم المبارك بن فاخر النحوي لأمه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3961 -سهل بن محمود بن محمد بن إسماعيل أبو المعالي البراني����������������������������������������������������������������
	3962 -عباد بن حميد بن طاهر بن عبد الله الحسنابادي الأصفهاني������������������������������������������������������������������
	3963 - محمد بن سعدون بن مرجا العبدري القرشي، أبو عامر الحافظ
	3964 - هبة الله بن القاسم بن عطاء بن محمد أبو سعد المهرواني


	ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة
	وصول الخبر أن مسعودا أخا محمود قد انفصل عن سنجر
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3965 - أحمد بن علي بن محمد، أبو السعود ابن المحلي البزاز���������������������������������������������������������������
	3966 - أحمد بن محمد بن عبد القاهر، أبو نصر الطوسي
	3967 - الحسن بن سلمان بن عبد الله ابن الفتى، أبو علي الفقيه
	3968 - حماد بن مسلم، الرحبي الدباس
	3969 - علي بن المستظهر، الأمير، أبو الحسن
	3970 - محمد بن أحمد بن الفضل الماهياني���������������������������������������������
	3971 - محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، أبو غالب الماوردي
	3972 - محمد بن الحسين بن محمد بن علي، أبو تمام بن أبي طالب الزينبي
	3973 - محمد بن عمر بن عبد العزيز بن طاهر، أبو بكر الحنفي المقرئ يعرف بكاك
	3974 - محمود بن محمد ، بن ملك شاه����������������������������������������
	3975 - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين، أبو القاسم الشيباني الكاتب


	ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة
	أرجف الناس بمجيء سنجر
	الوقعة بين طغرل بن محمد وداود بن محمود
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3976 - أحمد بن حامد بن محمد أبو نصر المستوفي المعروف بالعزيز�������������������������������������������������������������������
	3977 - أحمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيمبن سعد بن عتبة بن فرقد السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف بابن كادش العكبري 119أويكنى أبا العز��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3978 - الحسين بن إبراهيم الدينوري، أبو عبد الله
	3979 - عبيد الله بن المظفر
	3980 - محمد بن محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء، أبو الحسين بن أبي يعلى


	ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3981 - أحمد بن سلامة، بن عبيد الله بن مخلد بن إبراهيم، أبو العباس ابن الرطبي الكرخي
	3982 - أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البناء، أبو غالب
	3983 - أسعد بن صاعد بن إسماعيل أبو المعالي الحنفي
	3984 - الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو نصر اليونارتي�����������������������������������������������������������������������
	3985 - علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني، أبو الحسن������������������������������������������������������������������
	3986 - علي بن يعلى بن عوض أبو القاسم العلوي الهروي
	3987 - محمد بن أحمد بن يحيى، أبو عبد الله العثماني الديباجي
	3988 - محمد بن أحمد بن عبيد الله بن الحسين بن دحروج أبو بكر
	3989 - محمد بن أحمد بن محمد بن صاعد، أبو سعيد النيسابورى الصاعدي
	3990 - محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن عبد الله، أبو بكر ويعرف بالمزرفي����������������������������������������������������������������������������������
	3991 - محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف، أبو خازم بن أبي يعلى ابن الفراء


	ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3992 - أحمد بن إبراهيم، أبو الوفاء الفيروزآبادي
	3993 - الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون، أبو علي الفارقي
	3994 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين، أبو محمد بن أبي بكر الشاشي����������������������������������������������������������������������������
	3995 - عبد الله بن المبارك بن الحسن العكبري، أبو محمد المقرئ، ويعرف بابن نبال������������������������������������������������������������������������������������
	3996 - عبد الخالق بن عبد الواسع ، بن عبد الهادي بن عبد الله، أبو الفتوح ابن أبي رفاعة الأنصاري�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	3997 - عبد الواحد بن شنيف، أبو الفرج
	3998 - محمد بن أحمد بن علي القطان، ويعرف بابن الحلاج
	3999 - محمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نصر الأرغياني
	4000 - محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي، أبو رشيد
	4001 - هبة الله بن عبد الله بن أحمد عبد الله، أبو القاسم الواسطي الشروطي
	4002 - أم المسترشد بالله


	ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة
	خلع على اثنين وعشرين أميرا من السلاحية
	باب ذكر خلافة الراشد بالله
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	4003 - أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو المظفر بن أبي بكر الفقيه الشاشي
	4004 - إسماعيل بن عبد الملك بن علي، أبو القاسم الحاكمي
	4005 - ثابت بن منصور بن المبارك، أبو العز الكيلي
	4006 - دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد، أبو الأغر الأسدي
	4007 - طغرل بن محمد بن ملك شاه
	4008 - علي بن الحسن بن الدرزيجاني
	4009 - الفضل أبو منصور المسترشد بالله، أمير المؤمنين
	4010 - محمد بن محمد بن يوسف، أبو نصر القاساني


	ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمائة
	وصول الخبر بقتل دبيس
	صلب اثنين من العيارين في درب الدواب
	باب ذكر خلافة المقتفي بالله
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	4011 - أحمد بن هبة الله بن الحسين، أبو الفضل الإسكاف المقرئ ويعرف بابن العالمة بنت الداري
	4012 -جوهرة بنت عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري��������������������������������������������������������������
	4013 - علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الباقي، أبو الحسن الموحد المعروف بابن البقشلان����������������������������������������������������������������������������������������
	4014 - علي بن الخضر بن أسا أبو محمد الفرضي�������������������������������������������������
	4015 - محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن سعدويه، أبو الحسن الأصفهاني����������������������������������������������������������������������������
	4016 - محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه، أبو عبد الله الجويني
	4017 - محمد بن أحمد بن أفريغون، أبو بكر الأفراني النسفي
	4018 - محمد بن موهوب، أبو نصر الفرضي الحاسب الضرير
	4019 - محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب، أبو بكر العامري المعروف بابن الجنازة
	4020 - محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس، أبو عبد الله الصاعدي الفراوي
	4021 - المظفر بن الحسين، بن علي بن ابى نزار المردوسي، أبو الفتح بن أبي عبد الله


	ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وخمسمائة
	ورود أبي البركات وزير السلطان مسعود
	عقد للمقتفي على فاطمة بنت محمد بن ملك شاه
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	4022 -أحمد بن بركة بن يحيى البقال����������������������������������������
	4023 - أحمد بن محمد بن ثابت بن الحسن بن علي، أبو سعد الخجندي
	4024 - عبد الملك بن علي بن عبد الملك بن محمد بن يوسف، أبو الفضل
	4025 - محمد بن أحمد بن علي، أبو الحسن ابن الأبرادي
	4026 - محمد بن أحمد بن الحسن الجوهري البروجردي، أبو بكر��������������������������������������������������������������
	4027 - محمد بن علي بن حريث أبو طالب المعروف بابن الكوفية الخفاف
	4028 - نصر بن الحسين بن الحسن المقرئ، أبو القاسم، ويعرف بابن الحبار
	4029 - هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري، أبو القاسم، ويعرف بابن الطبر


	ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة
	جيء بأحد عشر عيارا فصلبوا في الأسواق
	الخبر بفتح الروم بزاعة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	4030 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري شيخنا
	4031 -أحمد بن محمد عبد الملك بن عبد القاهر أبو نصر الأسدي����������������������������������������������������������������
	4032 - أحمد بن ظفر بن أحمد، أبو بكر المغازلي
	4033 - أحمد بن عمر بن عبد الله، أبو نصر الأصبهاني��������������������������������������������������������
	4034 - إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمدان، أبو تمام الصيمري البروجردي������������������������������������������������������������������������������������
	4035 - إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النيسابورى، أبو سعد بن أبي صالح المؤذن
	4036 - بدر بن الشيخي، مولى أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي وعتيقة����������������������������������������������������������������������������
	4037 - ألبقش السلاحي���������������������������
	4038 - زبيده بركيارق ����������������������������
	4039 - عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو المظفر القشيري
	4040 - عمر بن محمد بن عمويه، أبو الحفص السهروردي عم أبي النجيب الواعظ
	4041 - علي بن علي، بن عبيد الله، أبو منصور صاحب محمد الوكيل ويعرف بابن سكينة
	4042 - محمد بن إبراهيم بن محمد إبراهيم بن أحمد، أبو غالب الصيقلي الدامغاني���������������������������������������������������������������������������������
	4043 - محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر، أبو الحسن الكرجي
	4044 - محمد بن فرجية، أبو المواهب المقرئ
	4045 - منصور بن المسترشد، الملقب بالراشد أمير المؤمنين
	4046 - انوشروان بن خالد بن محمد القاساني الضني من أهل قرية ضن، وهي من قرى قاسان ، أبو نصر������������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة
	طرد الكتاب اليهود والنصارى من الديوان
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر،
	4047 - أحمد بن عبد الباقي بن منازل، أبو المكارم الشيباني
	4048 - زاهر بن طاهر بن محمد، أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر149أالشحامي��������������������������������������������������������������������������������������
	4049 - عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، أبو القاسم بن أبي الحسين، أخو شيخنا عبد الخالق������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	4050 -عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن جعفر أبو القاسم�������������������������������������������������������������������
	4051 - عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الأسدي
	4052 - علي بن أفلح، أبو القاسم الكاتب��������������������������������������������
	4053 - محمد بن حمزة بن إسماعيل بن الحسن بن علي بن الحسين، أبو المناقب الحسيني العلوي�������������������������������������������������������������������������������������������
	4054 - محمد بن شجاع بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم اللفتواني، أبو بكر
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