























































































































































































































































































































































































































































































































	الوافي بالوفيات
	الجزء الخامس
	ابن العلويه الصوفي
	السناباذي الواعظ
	ابن المروزي
	أبو العلاء الغزنوي
	ابن محمود بن سبكتكين
	السلطان السلجوقي
	الطوسي الأشعري
	ابن النجار
	المراتبي الحنبلي
	الرصاصي الطبيب
	المنصور صاحب حماة
	شمس الدين الأصبهاني
	ابن شهاب الدين محمود
	الكاتب
	شرف الدين ابن مختار
	الدميري
	الباهلي
	الزعفراني الفقيه
	المالكي والد ابن زهر
	محمد بن مروان بن أبي حفصة
	أبو بكر البغداذي
	أبو عبد الله الأزدي
	ابن أبي الأزهر النحوي
	قطرب اللغوي
	القاضي الكوفي
	ابن الشدنك
	أبو يعلى الهروي اللغوي
	الخطيب الشاعر القرطبي
	ابن أبي الركب النحوي
	القسام النحوي
	البجاني القرطبي
	المعمر ابن بهروز
	ابن التوزي المحدث
	الزهري
	أبو عبد الله الطائفي
	الحافظ ابن واره
	أبو الحسين الصالحي المتكلم
	أبو غالب الفزاري
	قاضي القضاة ابن مسلم
	الأنصاري الأشهلي
	أبو جعفر الطيالسي
	الحافظ الأرغياني الاسنفنجي
	الأمير أبو الذواد صاحب الموصل
	الدوركي الحنفي
	القرقساني
	أبو عبد الله المقرئ
	البغداذي العابد
	ابن بهلول الحمصي
	أبو غسان المدني
	الحافظ البزاز
	البغداذي المعدل
	قاضي بغداذ أبو بكر الحموي الشافعي
	أبو الحسن ابن رئيس الرؤساء
	صفي الدين الزرزاري
	أبو يعلي المنجم
	أبو الحسين الخرقي ابن نحرير
	العنبري
	المسند دران
	التيمي المدني
	ابن المعافى الجريري
	ابن غنيمة الحلاوي الحنبلي
	أبو جعفر المقرئ
	ابن قشندة
	ابن شدقيني العابر
	النيسابوري
	أبو الفتوح الكاتب
	أبو بكر ابن الأحمر القرطبي
	بدر الدين ابن معبد
	أبو جعفر العلوي الشيعي
	الأسدي اللغوي
	اللبناني
	ابن معمر الأصبهاني الشافعي
	الحافظ البحراني
	المعتصم ابن صمادح
	ابن المغلس البغداذي
	المغربي الشاعر
	المغربي
	السكري الهمذاني
	القائد أبو الشوائل
	أبو الطيب الضبي الشافعي
	ابن كاهويه
	خطيب المرية
	المقرئ التكريتي
	رخ المروزي
	سيف الدين ابن المني
	الأمير ابن مقن
	ابن مكرم
	جمال الدين ابن مكرم
	أبو المعالي النجم الرملي
	أبو الهيثم الكشميهني
	ابن الدجاجية
	الفقيه الشافعي
	بدر الدين ابن مكي
	السلطان غياث الدين السلجوقي
	ابن مملاذ الكاتب
	الشاعر
	أبو شجاع الواعظ
	الحافظ شكر
	ابن أبي عقيل المراكشي الشافعي
	القرقساني
	أبو بكر القصري المقرئ
	ابن جميل صاحب المخزن
	الجواز
	الطوسي العابد
	ابن القطان البغداذي
	ابن زميل الكاتب
	البيهقي الأديب
	الوزير عميد الملك الكندري
	ابن منصور النسوي
	أبو بكر والد الحافظ السمعاني
	والد ابن المنير
	شمس الدين الحاضري
	بدر الدين ابن الجوهري
	القباري
	ابن منصور موقع غزة
	القرشي القزويني
	ابن المنكدر
	العطار
	الحافظ الضرير
	القاضي أبو حاتم الزبني
	ابن البطريق
	أبو جعفر العكبري
	الحافظ الرازي
	ابن كوشاذ
	أبو عبد الله البغداذي
	البناني البغداذي
	ابن مهنا
	الفطري
	القطان
	ابن موسى صاحب الحيل
	الواسطي الصوفي
	الحنفي قاضي مصر
	الحافظ السمسار
	الظاهري الأثري
	ابن مردويه الفقيه
	ابن شاذان
	ابن أبي عمران
	البلاساغوني القاضي الحنفي
	الحافظ الحازمي
	المزالي
	أبو جعفر الزامي النحوي
	سيبويه المعتزلي
	الأقشتين القرطبي
	أبو عبد الله السبتي
	السلوي النحوي
	البريري
	الكوفي النسابة
	أبو بكر الهاشمي
	أبو بكر الحنفي
	شرف الدين القدسي
	وجه الفلس
	الخبوشاني
	الشيباني
	أبو نصر الفرضي
	ابن حواري الشاعر
	سعد الدين الجويني الصوفي
	ابن المؤيد الألسي
	السلطان طغرلبك
	الخياط المكي
	مركوش النحوي
	الحافظ ابن ناصر
	أبو منصور اليزدي
	الوزير علجة
	أبو عبد الله العلوي
	أفضل الدين الخونجي
	شيخ حلب
	شرف الدين النصيبي
	ابن أبي البئر
	العيشوني
	الإمام محمد بن نصر المروزي
	القاضي الهروي
	ابن القيسراني
	ابن عنين
	أبو العز التغلبي
	أبو بكر الصوفي
	ابن البصري
	تاج الدين بن صلايا
	ابن مبشر الحاسب
	الواعظ الغزنوي
	أبو عبد الله المقرئ الهمذاني
	الحارثي العابد
	ابن الأخرم المقرئ
	قاضي مصر
	ابن حطيط
	أبو نصر الأنباري
	أبو الفتح الصوفي
	ابن صعوة الحنبلي
	أبو عبد الله الرزاز
	العجلي صاحب أحمد
	التيمي العامري
	أمير المؤمنين الأمين
	أمير المؤمنين المعتصم
	أبو عيسى ابن الرشيد
	أبو أحمد ابن الرشيد
	أبو سليمان ابن الرشيد
	أبو أيوب ابن الرشيد
	أبو يعقوب ابن الرشيد
	أبو العباس ابن الرشيد
	أمير المؤمنين المهتدي
	ابن المقتدر
	ابن الواثق
	أبو الرؤوس المقرئ
	الحافظ شيطا
	الرؤياني
	إمام جامع المنصور
	الحضرمي البغداذي
	البعلبكي
	الخالدي الشاعر
	صاحب مكة
	الخطيب الحلبي
	ابن الوراق النحوي
	أبو بكر الأواني
	أبو بكر الطبري
	ابن المندوف
	ابن جزنا الكوفي
	ابن كلبون النسابة
	ابن أبي حامد
	أبو رضوان الموصلي
	أبو الدلف الكاتب
	أبو الفرج الوكيل
	أبو تمام الخطيب
	ابن البوقي الشافعي
	أبو جعفر الصوفي
	البندنيجي الشافعي
	السلماسي الشافعي
	أبو نصر ابن الشيرازي الكبير
	القاضي شمس الدين ابن الشيرازي
	عم الصاحب كمال الدين ابن العديم
	أبو شجاع الواعظ
	العماد ابن الشرف الاصبهاني
	صعوداء النحوي
	أبو الهذيل العلاف
	المهدي الأموي
	أبو بكر الأموي المقرئ
	أبو محلم الراوية
	السدري
	ابن الباقلاني
	ابن الصابي غرس النعمة
	ناصر الدين ابن الهمام
	زنبيلويه
	أفضل الدين الأصبهاني
	عارض العسكر
	ابن أبي الهيجاء والي دمشق
	ابن الهيصم الكرامي
	السلامي
	العابد البصري
	تاج الدين الحنفي
	الواسطي
	أبو جعفر القائد
	ابن وشاح
	الحافظ ابن وضاح المغربي
	القاضي الحمصي
	الطرطوشي
	النحوي
	الأندلسي الشاعر
	ابن الزنف
	العابد
	ابن وهب الشاعر
	الحميري البصري
	البديهي
	ابن الأسقف
	أبو طاهر الحلبي البزاز المقرئ
	أبو بكر الحداد
	الأمير محمد بن ياقوت
	الفقيه المالكي القرطبي
	البتلهي
	أبو عبد الله اليزيدي
	التمار
	القطعي
	المرتضي العلوي
	الأسدي
	الزعفراني النحوي
	الحافظ الذهلي
	صقلاب المديني
	أبو غسان الكاتب
	الحافظ حيويه
	القزاز
	حامل كفنه
	الحافظ ابن مندة
	الكسائي الصغير
	الصولي الشطرنجي
	أبو الذكر المالكي
	الرباحي النحوي المغربي
	أبو عبد الله الجرجاني الحنفي
	ابن حزم المغربي
	ابن سراقة الشافعي
	ابن الحذاء القرطبي
	ابن الصائغ
	ابن نيق الشاطبي
	محيي الدين النيسابوري
	أبو بكر المزكي المحدث
	اليمني الواعظ
	ابن الوزير عون الدين هبيرة
	ابن النحاس الواسطي
	البجلي الواسطي
	القاضي ابن فضلان
	أبو بكر البرذعي
	ابن البرذعي النحوي
	القاضي أبو الحسين الغرناطي الأشعري
	الفهرس



