































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	تراجم المؤلفين التونسيين
	الجزء الثاني
	حرف الجيم
	85 - الجادوي (1293 - 1373 هـ) (1876 - 1951 م)
	86 - الجامعي (1087 كان حيا سنة 1132 هـ) (1677 - 1719 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	87 - الجبالي ( ... 1122 هـ) ( ... 1711 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	88 - الجبالي ( .... -كان حيا بعد 1012 هـ) (1690 م)
	المرجع

	89 - الجدميوي (كان حيا سنة 837 هـ) (1435 م)
	90 - ابن الجزار ( ... -369 هـ) ( ... -980 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	91 - الجزائري ( .... -1310 هـ) (1892 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	92 - الجزري (كان حيا سنة 684 هـ) (1285 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	93 - الجزيري ( ... -1394 هـ) (1974 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	94 - جعيط (1268 - 1337 هـ) (1852 - 1918 م)
	مؤلفاته
	للراجع

	95 - جعيط (1303 - 1389 هـ) (1886 - 1970 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	96 - جعيط (1246 - 1333 هـ) (1830 - 1915 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	97 - ابن الجلاب ( ... -664 هـ) (1265 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	98 - ابن جماعة ( ..... -772 هـ) (1312 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	99 - جمال الدين (كان حيا 1323 هـ) (1915 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	100 - الجمالي (كان حيا سنة 1197 هـ) (1787 م)
	المرجع

	101 - الجمالي (كان حيا سنة 1087 هـ) (1677 م)
	المرجع

	102 - الجمل (1107 م) (1796 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	103 - الجمني (1037 - 1134 هـ) (1628 - 1722 م)
	المصادر والمراجع

	104 - الجمني (حوالي 1300 هـ) (1886 م)
	المرجع

	105 - الجموسي ( ... بعد 1140 هـ) (1728 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	106 - الجموعي (1276 هـ) (1860 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	107 - ابن جميع ( .... -كان حيا بعد 750 هـ) (1350 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	108 - الجنرال حسين ( .... -1304 هـ) (1887 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	109 - الجودي (1278 - 1362 هـ) (1861 - 1943 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	110 - الجيطالي ( .... -750 هـ) (1350 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	حرف الحاء
	111 - بو حاجب (1244 - 1342 هـ) (1828 - 1924 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	112 - الحارثي ( .... -877 هـ) (1472 م)
	المصدر والمرجع

	113 - ابن الحباب (749 هـ) (1348 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	114 - الحبيب (1320 - 1399 هـ) (1902 - 1980 م)
	آثاره
	ومن تآليفه

	المراجع

	115 - ابن حبيش (615 - 679) (1218 - 1280 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	116 - ابن الحجام (263 - 346 هـ) (876 - 957 م)
	المصادر والمراجع

	117 - الحجري (حوالي 1170 - 1199 هـ) (1757 - 1785 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	118 - الحجيج- (1050 - 1108 هـ) (1640 - 1697 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	119 - ابن الحداد ( ... -في حدود 570 هـ) (1175 م)
	المراجع

	120 - ابن الحداد (219 - 302 هـ) (834 - 915 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	121 - الحداد (1317 - 1354 هـ) (1901 - 1935 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	122 - ابن الحداد (بعد 550 - 625 هـ) (1156 - 1228 م)
	المصدر

	123 - الحداد ( .... كان حيا سنة 497 هـ) (1104 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	124 - الحرائري (1244 - 1292 هـ) (1824 - 1875 م)
	مؤلفاته وترجماته
	المراجع

	125 - الحربي ( ... -1284 هـ) (1868 م)
	المصادر والمراجع

	126 - الحرشاني ( ... -1353 هـ) (1934 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	127 ابن حريز (682 كان حيا 735 أو 740 هـ) و (1284 كان حيا 1335 أو 1340 م).
	المصدر

	128 - حسين (1293 - 1377 هـ) (1873 - 1985 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	129 - حسين (1317 - 1377 هـ) (1898 - 1957 م)
	مؤلفاته المطبوعة
	المرجع

	130 - ابن الحسين (1301 - 1382 هـ) (1883 - 1963 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	131 - الحسيني (كان حيا 863 هـ) (1460 م)
	المرجع

	132 - ابن الحشا (من رجال القرن السابع هـ) (13 م)
	المرجع

	133 - الحشائشي (1271 - 1330 هـ) (1855 - 1912 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	134 - الحصائري (كان حيا 750 هـ) (1350 م)
	المرجع

	135 - الحصري ( ... -413 هـ) (1023 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	136 - الحصري (نحو 420 - 488 هـ) (1029 - 1095 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	137 - الحضرمي (675 - 749 هـ) (1276 - 1349 م)
	المصادر والمراجع

	138 - الحفصي (651 - 728 هـ) (1253 - 1328 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	139 - الحفصي ( ... -839 هـ) (1436 م)
	المصادر

	140 - حلولو (نحو 815 - 898 هـ) (1412 - 1492 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	141 - الحليوي (1317 - 1398 هـ) (1900 - 1978 م)
	مؤلفاته
	ومن مؤلفاته المخطوطة
	المراجع

	142 - الحمادي ( ... -1256 هـ) (1840 م)
	المصادر والمراجع

	143 - الحمروني (كان حيا 1148 هـ) (1736 م)
	المرجع

	144 - ابن حميدة (1300 - 1381 هـ) (1882 - 1961 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	145 - ابن حميدة (كان حيا 1316 هـ) (1898 م)
	المرجع

	146 - ابن حميدة (كان حيا 1295 هـ) (1878 م)
	المرجع

	147 - الحنفي ( ... -1199 هـ) (1788 م)
	المراجع

	148 - ابن حيان الأوسي (635 - 718 هـ) (1237 - 1319 م)
	المراجع

	149 - الحيلاتي ( ... 1099 هـ) (1687 م)
	المراجع


	حرف الخاء
	150 - الخراط- (1151 - 1251 هـ) (1739 - 1836 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	151 - الخراط ( ..... -1114 هـ) (1703 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	152 - خروف ( ... 966 هـ) (1558 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	153 - خريف ( ... -1356 هـ) (1937 م)
	المراجع

	154 - خريف (1328 - 1387 هـ) (1910 - 1967 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	155 - الخزاعي ( ... -228 هـ) (911 م)
	المصادر والمراجع

	156 - خزنه دار (1297 - 1373 هـ) (1879 - 1954 م)
	المراجع

	157 - الخشني ( ... -حوالي 371 هـ) (981 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	158 - الخضار ( ... -1267 هـ) (1851 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	الخضراوي: ابن هشام 159 - ابن خلدون (732 - 808 هـ) (1332 - 1406 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	160 - ابن خلدون (حوالي 734 - 786 هـ) (1333 - 1385 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	161 - ابن الخلوف (829 - 899 هـ) (1425 - 1494 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	162 - خليف ( ... -1232 هـ) (1816 م)
	المصدر

	163 - خليف (حوالي 1250 هـ) (1834 م)
	المصدر

	164 - ابن خليفة (1080 - 1172 هـ) (1669 - 1758 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	165 - الخماسي (1293 - 1387 هـ) (1876 - 1967 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	166 - الخماسي (1324 - 1390 هـ) (1906 - 1970 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	167 - الخميري (من رجال أواخر القرن 9 هـ) (15 م)
	المرجع

	168 - الخميري (1314 - 1393 هـ) (1904 - 1973 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	169 - ابن الخوجة (1245 - 1313 هـ) (1830 - 1896 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	170 - ابن الخوجة (1275 - 1364 هـ) (1859 - 1946 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	171 - خوجة (حوالي 1077 - 1145 هـ) (1666 - 1782 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	172 - ابن الخوجة ( ... -1279 هـ) (1862 م)
	مؤلفاته
	المراجع والمصادر

	173 - ابن الخوجة (1286 - 1363 هـ) (1870 - 1943 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	174 - ابن الخوجة (1249 - 1329 هـ) (1834 - 1911 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	الخياط-الهاروشي 175 - ابن خيرون ( ... -301 هـ) (-914 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	176 - خير الدين (1324 - 1387 هـ) (1906 - 1967 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	177 - خير الدين (1238 - 1308 هـ) (1820 - 1890 م)
	مؤلفه
	المراجع

	178 - الخيري (من رجال القرن 10 هـ) (16 م)
	المرجع


	حرف الدال
	الداني-ابن أبي الصلت 179 - الدالي (كان حيا سنة 1277 هـ) (1861 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	180 - داود (1067 - بعد 1137 هـ) (1657 - 1725 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	181 - الدباغ (605 - 699 هـ) (1208 - 1300 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	182 - دحمان (-1244 هـ) (-1829 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	183 - دحمان (-1247 هـ) (-1832 م)
	المصدر

	184 - الدرجيني (حوالي 600 - حوالي 670 هـ) (1204 - 1272 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	185 - الدرعي (1318 - 1385 هـ) (1902 - 1965 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	186 - الدرناوي (-1199 هـ) (-1785 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	187 - الدروال (-733 هـ) (1335 م)
	المصادر والمراجع

	188 - الدهماني (كان حيا 1236 هـ) (1837 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	189 - ابن أبي الدنيا الصدفي (606 - 684 هـ) (1210 - 1285 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	190 - الدوعاجي (1327 - 1369 هـ) (1909 - 1949 م)
	- مؤلفاته
	المرجع

	191 - ابن أبي دينار (كان حيا قريبا من 1110 هـ) (1698 م)
	مؤلفاته
	المراجع والمصادر


	حرف الذال
	192 - ذويب (1199 هـ) (1788 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	حرف الراء
	193 - ابن راشد القفصي (736 هـ) (1336 م)
	أما مؤلفاته
	في الأصول فهي
	وفي الفقه

	المصادر والمراجع

	194 - الراشدي (كان حيا 760 هـ) (1359 م)
	المرجع

	195 - ابن الرامي (734 هـ) (1334 م)
	المراجع

	196 - الربعي (639 - 715 هـ) (1241 - 1315 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	197 - ابن الربيب (340 - 420 هـ) (951 - 1029 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	198 - ابن الربيع (نحو 254 - 339 هـ) (869 - 951 م)
	المصادر

	199 - ابن أبي الرجال (426 هـ) (1035 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	200 - الرزقي (1294 - 1358 هـ) (1877 - 1939 م)
	المرجع

	201 - ابن رزين التجيبي (626 - 692 هـ) (1229 - 1293 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	202 - ابن رشيق (390 - 463 هـ) (1000 - 1071 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	203 - ابن رشيق (كان حيا سنة 376 هـ) (986 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	204 - الرصاع (894 هـ) (1489 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	205 - الرصافي (650 - بعد 736 هـ) (1253 م-بعد 1335 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	206 - رضوان (1244 - 1322 هـ) (1829 - 1914 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	207 - الرقادي (310 هـ) (923 م)
	المصادر

	208 - الرقادي (316 هـ) (929 م)
	المصدر

	209 - الرقام (-705 هـ) (-1300 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	210 - بورقعة (1322 - 1386 هـ) (1906 - 1967 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	211 - الرقيق (حوالي 425 هـ) (1034 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	212 - الرياحي (1180 - 1266 هـ) (1767 - 1850 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	213 - الرياحي (كان حيا 1323 هـ) (1905 م)
	المراجع

	214 - الرياحي (1226 - 1266 هـ) (1811 - 1850 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	215 - (الرياحي (1323 هـ) (1905 م)
	المرجع

	216 - الرياضي (223 - 298 هـ) (838 - 911 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	حرف الزاي
	217 - الزبيري (359 هـ) (969 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	218 - الزركشي (حوالي 820 - 883 هـ) (1418 - 1478 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	219 - الزرلي (1111 - نحو 1171 هـ) (1700 - 1758 م)
	مؤلفاته
	المصدر

	220 - ابن زغدان (نحو 820 - 882 هـ) (1418 - 1478 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	221 - الزغواني (-1399 هـ) (-1979 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	222 - الزنديوي (774 - 874 هـ) (1372 - 1469 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	223 - الزوابي (927 هـ) (1521 م)
	المصادر والمراجع

	224 - الزواغي (بعد 750 هـ) (1350 م)
	المرجع

	225 - ابن زياد الفارسي (234 - 318 هـ) (848 - 931 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	226 - ابن زيتون (620 - 690 هـ) (1223 - 1291 م)
	المصادر والمراجع

	227 - زيتونة (1081 - 1138 هـ) (1670 - 1726 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	228 - ابن أبي زيد (310 - 386 هـ) (922 - 996 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	229 - زيرو (1215 هـ) (1800 م)
	مؤلفاته
	المراجع


	الفهرس



