











































































































































































































































































































































































































































































	تراجم المؤلفين التونسيين
	الجزء الأول
	مقدمة
	حرف الألف
	1 - آغة (1296 - 1365 هـ) (1876 - 1946 م)
	آثاره
	المراجع

	2 - ابن الأبار (658 هـ1280/ م)
	ثناء العلماء عليه
	تلامذته
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	3 - الإبياني (252 - 352 هـ) (865 - 964 م)
	المصادر والمراجع

	4 - الأبي ( ... 827 أو 828 هـ) (1425 أو 1424 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	5 - الأجدابي ( ... 412 هـ) ( ... 1040 م)
	المصادر والمراجع

	6 - إدريس (كان حيا بعد سنة 1177 هـ) (1764 م)
	7 - الأذري (423 هـ) (1032 م)
	8 - الأسدي (481 هـ) (1088 م)
	المصادر والمراجع

	9 - الإسرائيلي ( ... نحو 320 هـ) (933 م).
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	10 - ابن أبي الأسود ( ... -حوالى 256 هـ) ( ... -870 م)
	المصادر والمراجع

	11 - الأصرم ( ... -حوالى 1172 هـ) ( ... -1756 م)
	المصادر والمراجع

	12 - الأصولي (كان حيا سنة 693 هـ) (1293 م)
	المصادر والمراجع

	13 - أعين بن أعين ( ... 385 هـ) ( ... 995 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	14 - ابن الأغلب ( ... 283 هـ) ( ... 896 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	15 - الإمام المنزلي ( ... 1248 هـ) ( ... 1832 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	16 - ابن اندراس (674 هـ) (1275 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	17 - الأندلسي (كان حيا سنة 1047 هـ) (1637 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	18 - الأندلسي (960 هـ) (1552 م)
	له
	المراجع

	19 - الأوسي (662 هـ) (1264 م)
	مؤلفاته
	المصدر

	20 - الأومي (1036 هـ) (1646 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	21 - الأومي (1204 هـ) (1789 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	حرف الباء
	22 - الباجي ( ... 1024 هـ) ( ... 1605 م)
	المرجع

	23 - الباجي (حوالي 1105 - حوالي 1184 هـ) (1771 - 1693 م)
	تآليفه
	المراجع

	24 - ابن باديس (398 - 454 هـ) (1008 - 1062 م)
	المراجع

	25 - البارودي (نحو 1199 هـ) (1784 م)
	المراجع

	26 - البارودي (1304 هـ) (1887 م)
	المراجع

	27 - البارودي ( ... -1216 هـ) ( ... -1801 م)
	المصدر

	28 - الباروني (من رجال القرن العاشر هـ) (16 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	29 - البجائي ( ... نحو 689 هـ) (1282 - 1291 م)
	المصادر والمراجع

	30 - البجائي (كان حيا حوالى 848 هـ) (1442 م)
	31 - البجائي (كان حيا سنة 1025 هـ) (1616 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	32 - البراذعي ( ... نحو 400 هـ) (1010 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	33 - البرادي (كان حيا حوالى 810 هـ) (1407 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	34 - البختري (1317 هـ) (1903 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	35 - برتقيز (1682/ 1092 - كان حيا سنة 1748/ 1147)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	36 - البرجيني ( ... 662 هـ) (1264 م)
	المصادر والمراجع

	37 - البرزلي (740 - 833 هـ) (1339 - 1429 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	38 - البرشكي ( ... 780 هـ) (1378 م)
	المصادر والمراجع

	39 - البرشكي ( ... 839 هـ) ( ... 1437 م)
	المصادر والمراجع

	40 - برناز (1074 - 1138 هـ) (1664 - 1726 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	41 - ابن بزيزة (616 - 662 هـ) (1229 - 1263 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	42 - بسيس (1332 - 1398 هـ) (1914 - 1978 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	43 - البسيلي (830 هـ) (1427 م)
	المصادر والمراجع

	44 - البشروش (1329 - 1363 هـ) (1911 - 1944 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	45 - ابن بشرون (كان حيا سنة 561 هـ) (1166 م)
	المصادر والمراجع

	46 - ابن بشير (كان حيا سنة 562 هـ) (1132 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	47 - البطرني (703 هـ) (1308 م)
	المصادر والمراجع

	48 - أبو بكر (1317 - 1367 هـ) (1899 - 1948 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	49 - البكري (نحو 380 هـ) (990 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	50 - البكري (كان حيا سنة 1037 هـ) (1628 م)
	المصادر والمراجع

	51 - البلهوان (1326 - 1377 هـ) (1909 - 1958 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	52 - البليش (1252 هـ) (1837 م)
	المصادر

	53 - البليش (1317 - 1384 هـ) (1899 - 1964 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	54 - ابن بليمة (427 أو 428 - 514 هـ) (1036 أو 1037 - 1120 م)
	المصادر والمراجع

	55 - البنا (1283 هـ) (1866 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	56 - البناني ( ... 1198 هـ) ( ... 1784 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	57 - البياسي (573 - 653 هـ) (1177 - 1255 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	58 - بيرم الأول (1130 - 1214 هـ) (1718 - 1800 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	59 - بيرم الثاني (1162 - 1247 هـ) (1749 - 1831 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	60 - بيرم الثالث (1201 - 1259 هـ) (1786 - 1843 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	61 - بيرم الرابع (1220 - 1278 هـ) (1805 - 1861 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	62 - بيرم الخامس (1255 - 1307 هـ) (1840 - 1889 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	63 - بيرم (كان حيا سنة 1321 هـ) (1902 م)
	المراجع


	حرف التاء
	64 - تاج (نحو 1270 - 1338 هـ) (1854 - 1920 م)
	المراجع

	65 - التادلي (من رجال القرن الثامن هـ) (14 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	66 - ابن التبان (314 - 371 هـ) (928 - 981 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	67 - التجاني (في حدود 660 هـ) (1262 م)
	المراجع

	68 - التجاني (802 - 865 هـ) (1400 - 1464 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	69 - التجاني (ولد بين 670 - 1272/ 675 - 1276 وكان حيا لسنة 1308/ 718)
	المصادر والمراجع

	70 - التجاني (635 - 714 هـ) (1238 - 1314 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	71 - التجاني ( ... 718 هـ) (1318 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	72 - التجيبي (كان حيا سنة 449 هـ) (1068 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	73 - التجيبي (127 هـ) (740 م)
	المصادر والمراجع

	74 - التجيبي (422 هـ) (1031 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	75 - الترجمان (نحو 758 - 832 هـ) (1357 - 1430 م)
	المصادر والمراجع

	76 - التركي (1328 - 1397 هـ) (1910 - 1977 م)
	المرجع

	77 - التريكي (829 - 894 هـ) (1417 - 1489 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	78 - ابن تعاريت (1289 هـ) (1872 م)
	المرجع

	79 - ابن تعاريت (1255 ... هـ) (1355 - 1936 م)
	80 - ابن تعاريت (من رجال القرن 10 هـ) (16 م)
	المرجع

	81 - التلاتلي (967 هـ) (1560 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	82 - التلاتلي (1288 - 1370 هـ) (1871 - 1950 م)
	المرجع

	83 - التلاتلي (من رجال القرن 12 هـ 18 م)
	المرجع

	84 - التليلي (1266 - 1358 هـ) (1850 - 1939 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	85 - التمجاري (471 هـ) (1078 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	86 - ابن تميم (نحو 287 - 349 هـ) (900 - 960 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	87 - التميمي (1164 - 1248 هـ) (1751 - 1832 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	88 - التميمي (201 - 287 هـ) (816 - 901 م)
	المصادر

	89 - التميمي ( ... -363 هـ) ( ... -974 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	90 - التميمي التونسي ( ... -1286 هـ) ( ... -1869 م)
	من آثاره
	المراجع

	91 - التميمي (274 - 336 هـ) (887 - 949 م)
	المصادر

	92 - التنبكتي ( ... -كان حيا سنة 1248 هـ) ( ... -1832 م)
	المراجع

	93 - التنوخي ( ... -737 هـ) (1237 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	94 - التواتي ( ... -1311 هـ) (1892 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	95 - التواتي ( ... 1115 هـ) (1704 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	96 - التوزري (حوالي 1300 - 1358 هـ) (1883 - 1939 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	97 - التوزري (كان حيا قبل سنة 1168 هـ) (1755 م)
	المرجع

	98 - التوزري (كان حيا بعد 260 هـ) (873 م)
	المصادر والمراجع

	99 - التوزري (630 - 713 هـ) (1233 - 1313 م)
	المصادر والمراجع

	100 - التوزري ( ... -1348 هـ) ( ... -1930 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	101 - التوزري ( ... -1380 هـ) (1960 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	102 - التونسي (443 هـ) (1051 م)
	المصادر والمراجع

	103 - التونسي (كان حيا سنة 967 هـ) (1559 م)
	المرجع

	104 - التونسي (كان حيا 889 هـ) (1493 م)
	المرجع

	105 - التونسي (كان حيا سنة-1190 هـ) ( ... -1776 م)
	من آثاره
	المصادر والمراجع

	106 - التونسي (888 هـ) (1484 م)
	المصدر

	107 - التونسي (1204 - 1274 هـ) (1790 - 1857 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	108 - التونسي (كان حيا سنة 1140 هـ) (1738 م)
	المراجع

	109 - التيفاشي (580 - 655 هـ) (1184 - 1257 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	110 - ابن التين (611 هـ) (1214 م)
	المصادر والمراجع


	حرف الثاء
	111 - ثامر (1326 - 1367 هـ) (1909 - 1949 م)
	المرجع

	112 - الثعالبي (1291 - 1363 هـ) (1879 - 1944 م)
	مؤلفاته
	المراجع


	الفهرس



