



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	تراجم المؤلفين التونسيين
	الجزء الثالث
	حرف السين
	230 - السبخي (265 - 342 هـ) (878 - 953 م)
	المصادر والمراجع

	231 - ابن أبي ستة (1022 - 1088 هـ) (1614 - 1678)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	232 - سحنون (160 - 240 هـ) (777 - 854 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	233 - ابن سحنون (202 - 256 هـ) (817 - 870 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	234 - السدويكشي (كان حيا 1068 هـ) (1659 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	235 - السرقسطي (نحو 1021 - نحو 1091 هـ) (1613 - 1680 م)
	المراجع

	236 - ابن سرور ( ... -700 هـ) ( ... -1301 م)
	المصدر

	237 - سعادة (1088 - 1171 هـ) (1678 - 1758 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	238 - ابن سعدون (413 - 486 هـ) (1023 - 1093 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	239 - ابن سعيد الاندلسي (610 - 685 هـ) (1214 - 1286 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	240 - ابن سعيد ( ... -671 هـ) ( ... -1270 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	241 - ابن سعيدان ( ... -1304 هـ) ( ... -1881 م)
	المرجع

	242 - ابن سفيان ( ... -415 هـ-1024 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	243 - ابن السكان (كان حيا سنة 689 هـ) (1290 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	244 - السكوني (حوالى 630 - 717 هـ) (1223 - 1317 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	245 - ابن سلام (حوالى 180 - 262 هـ) (796 - 875 م)
	المصادر والمراجع

	246 - ابن سلام (124 - 200 هـ) (742 - 815 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	247 - ابن سلامة ( ... -1266 هـ) ( .... 1850 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	248 - ابن سلامة ( ... -746 هـ) ( ... -1356 م)
	المصادر والمراجع

	249 - السنوسي (1318 - 1385 هـ) (1901 - 1965 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	250 - السنوسي (1199 - 1255 هـ) (1765 - 1839 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	251 - السنوسي (1267 - 1318 هـ) (1850 - 51 - 1900 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	252 - السوسي ( ... -1193 هـ) ( ... -1779 م)
	المصادر والمراجع

	253 - السوسي ( ... -في حدود 1169 هـ) ( ... -1752 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	254 - السوسي (567 - 662 هـ) (1172 - 1263 م)
	المصادر والمراجع

	255 - سويسي (1296 - 1360 هـ) (1878 - 1941 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	256 - السيالة (كان حيا بعد 1204 هـ) (1790 م)
	المصادر والمراجع

	257 - السيالة ( ... -1247 هـ) ( ... -1332 م)
	المصدر والمرجع

	258 - السيالة (كان حيا 1270 هـ) (1874 م)
	أ-مؤلفاته في الطب
	ب-في الموسيقى
	ج-في التصوف
	د-في الأدب
	هـ-في العروض
	و-في المناقب
	ز-في سر الحرف والاوفاق
	ح-في الفلك
	ط-الرسائل

	259 - ابن سيد الناس (من رجال القرن 12 هـ) (18 م)
	المرجع

	260 - ابن سيد الناس (597 - 659 هـ) (1201 - 1261 م)
	آثاره
	المصادر والمراجع

	261 - السبوري ( ... -460 أو 462 هـ) ( ... -1067 أو 1069 م)
	المصادر والمراجع


	حرف الشين
	262 - الشابي (835 تقريبا-نحو 887 هـ) (1443 - 1482 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	263 - الشابي ( ... -1386 هـ) ( ... -1966 م)
	المرجع

	264 - الشابي (879 - 948 هـ) (1473 - 1542 م)
	المراجع

	265 - الشابي ( ... -1074 هـ) ( ... -1663 م)
	المرجع

	266 - الشابي (1324 - 1353 هـ) (1906 - 1934 م)
	المراجع

	267 - الشابي ( ... -1028 هـ) ( ... -1618 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	268 - الشاطبي ( ... -691 هـ) ( ... -1292 م)
	المرجع والمصدر

	269 - شاكر (1292 - 1383 هـ) (1875 - 1963 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	270 - ابن الشباط (618 - 684 هـ) (1221 - 1282 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	271 - ابن شبلون- ( ... -390 هـ) ( ... -989 م)
	المصادر والمراجع

	272 - الشبيبي ( ... -782 هـ) ( ... -1380 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	273 - الشحمي ( ... -بعد 1190 هـ) ( ... -1776 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	274 - ابن شداد (كان موجودا سنة 600 هـ) (1204 م)
	تآليفه
	المراجع

	275 - بو شربية (1321 - 1372 هـ) (1903 - 1952 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	276 - ابن شرف (444 - 534 هـ) (1053 - 1139 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	277 - ابن شرف (390 - 460 هـ) (1000 - 1067 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	278 - الشرفي ( ... -كان حيا 1080 هـ) ( ... -1669 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	279 - الشرفي ( ... -1229 هـ) ( ... -1814 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	280 - الشرفي ( ... -1188 هـ) ( ... -1774 م)
	المراجع

	281 - الشرفي (كان حيا بعد 958 هـ) (1559 م)
	المرجع

	282 - الشرفي (1072 - 1157 هـ) (1662 - 1744 م)
	المصادر والمراجع

	283 - الشرياني (من رجال القرن الثامن هـ) (القرن 14 م)
	المصادر والمراجع

	284 - الشريف ( ... -1055 هـ) ( ... -1645 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	285 - الشريف ( ... -1092 هـ) ( ... -1681 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	286 - الشريف ( ... -كان حيا سنة 1139 هـ) (1727 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	287 - الشريف (1284 - 1354 هـ) (1866 - 1934 م).
	مؤلفاته
	المراجع

	288 - الشريف (1179 - 1234 هـ) (1759 - 1819 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	289 - الشريف (1354 - 1386 هـ) (1935 - 1966 م)
	آثاره
	المرجع

	290 - الشريف (1234 - 1307 هـ) (1819 - 1889 م)
	المصادر والمراجع

	291 - الشريف (1295 - 1362 هـ) (1878 - 1942 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	292 - الشطي (1312 - 1364 هـ) (1894 - 1945 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	293 - ابن شعبان (1315 - 1383 هـ) (1897 - 1963 م)
	المراجع

	294 - الشعبوني ( ... -كان حيا سنة 1285 هـ) (1868 م)
	المراجع

	295 - الشقانصي ( ... -ما بين 1228 - 1235 هـ) (1813 - 1820 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	296 - الشقراطسي ( ... -466 هـ) ( ... -1073 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	297 - الشقراطسي ( ... -429 هـ) ( ... -1036 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	ابن شقون-الرقادي 298 - الشماع ( ... -833 هـ) ( ... -1430 م)
	المصادر والمراجع

	299 - ابن الشماع (حوالى 873 هـ) (1459 م)
	300 - شملة ( ... -كان حيا سنة 1295 هـ) (1878 م)
	المرجع

	301 - الشنوفي (1326 هـ) (1908 م)
	المراجع

	302 - ابن الشيخ (نحو 1239 - 1329 هـ) (1826 - 1911 م)
	مؤلفاته
	المراجع



	حرف الصاد
	303 - بوصاع (كان حيا سنة 1230 هـ) (1804 م)
	304 - ابن صالح (من رجال القرن الثاني عشر هـ) (18 م)
	مؤلفاته
	المصدر

	305 - ابن صالح (نحو 1225 - 1308 هـ) (1810 - 1891 م)
	تآليفه
	المراجع

	306 - ابن الصائغ ( ... -486 هـ) ( ... -1093 م)
	المصادر والمراجع

	307 - الصباغ (كان حيا 751 هـ) (1358 م).
	مؤلفاته
	المراجع

	308 - صدام ( ... 1101 هـ تقريبا) ( ... 1690 م)
	المصدر والمراجع

	309 - صدام ( ... -1225 هـ) ( ... -1820 م).
	مؤلفاته
	المصدر

	310 - الصدغياني (من رجال القرن العاشر هـ) (15 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	311 - الصدغياني (القرن السابع هـ) (13 م)
	المرجع

	312 - الصفائحي (1269 - 1337 هـ) (1853 - 1918 م)
	المراجع

	313 - الصفار ( ... -بعد 825 هـ) ( ... -1414 م)
	314 - صفر (1280 - 1335 هـ) (1864 - 1917 م)
	المراجع

	315 - الصقلي ( ... -في حدود 820 هـ) ( ... -1418 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	316 - الصقلي ( ... -501 هـ) ( ... -1107 م)
	المصادر والمراجع

	317 - الصقلي (عاش حوالى 860 هـ) (1456 م)
	المرجع

	318 - الصقلي (حوالى 820 هـ) (1418 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	319 - ابن أبي الصلت (460 - 529 هـ) (1067 - 1135 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	320 - الصواف (204 - 291 هـ) (819 - 904 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	321 - الصيد ( ... -1266 هـ) ( ... -1850 م)
	المرجع


	حرف الضاد
	322 - ابن الضابط (386 - 444 هـ) (995 - 1052 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	323 - ابن أبي الضياف (1217 - 1291 هـ) (1804 - 1874 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	حرف الطاء
	324 - ابن طالب (210 - 275 هـ) (826 - 888 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	325 - ابن أبي طالب (من رجال القرن الخامس هـ) (الحادي عشر م)
	المصادر والمراجع

	326 - ابن أبي طالب (354 - 437 هـ) (966 - 1045 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	327 - الطبلبي ( ... -962 هـ) ( ... -1555 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	328 - طراد ( ... -1370 هـ) ( ... -1950 م)
	المرجع

	329 - طريفة (1260 - 1327 هـ) (1844 - 1905 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	330 - ابن الطواح (كان حيا 714 هـ) (1314 م)
	331 - الطواحني (حوالى 1280 هـ) (1963 م)
	332 - الطولقي (1246 - 1309 هـ) (1830 - 1891 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	333 - الطوير (1199 هـ) (1785 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	334 - ابن الطير (كان حيا بعد 675 هـ) (1276 م)
	المصادر


	حرف الظاء
	335 - الظريف (787 هـ) (1395 م)
	المرجع


	حرف العين
	336 - ابن العازار (نحو 363 هـ) (983 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	337 - ابن عاشور ( ... -1265 هـ) ( ... -1849 م)
	المصادر والمراجع

	338 - ابن عاشور (1235 - 1284 هـ) (1815 - 1868 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	339 - ابن عاشور (1296 - 1394 هـ) 1879 - 1973 م)
	مؤلفاته المطبوعة
	ومن تحقيقاته
	ومن مؤلفاته المخطوطة
	المراجع

	340 - ابن عاشور (1327 - 1390 هـ) (1909 - 1970 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	341 - ابن عاشور ( ... -1325 هـ) ( ... -1907 م)
	المرجع

	342 - العامري (1325 - 1398 هـ) (1903 - 1978 م)
	مؤلفاته

	343 - ابن عبد الرفيع (639 - 733 أو 734 هـ) (1244 - 1332) أو 1333 م).
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	344 - ابن عبد السلام (676 - 749 هـ) (1277 - 1348 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	345 - ابن عبد السيد ( ... -731 هـ) ( ... -1330 م)
	المصدر

	346 - ابن عبد العزيز (حوالى 1146 - 1202 هـ) (1734 - 1787 - 8 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	347 - ابن عبد النور (كان حيا سنة 726 هـ) (1326 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	348 - عبد الوهاب (1301 - 1388 هـ) (1884 - 1968 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	349 - ابن عبد الوهاب ( ... -1322 هـ) ( ... -1904 م)
	المراجع

	350 - ابن عبدوس (202 - 260 هـ) (817 - 874 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	351 - ابن عبدون ( ... -299 هـ) ( ... -912 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	352 - العبيدلي ( ... -748 هـ) ( ... -1348 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	353 - العبيدي ( ... -1356 هـ) ( ... -1937 م)
	المرجع

	354 - العتقي ( ... -385 هـ) ( ... -995 م)
	مؤلفاته
	المصدر والمرجع

	355 - بوعتور (1240 - 1325 هـ) (1825 - 1907 م)
	المراجع

	356 - ابن عديس (551 - 596 هـ) (1156 - 1200 م)
	المصدر

	357 - أبو العرب التميمي (ما بين 250 - 260 - 333 هـ) (864 - 879 - 945 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	358 - ابن عرفة (716 - 803 هـ) (1316 - 1401 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	359 - العروسي (كان حيا 1326 هـ) (1908 م).
	المرجع

	360 - ابن عربها (600 - 659 هـ) (1203 - 1260 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	361 - ابن عزم (816 - 891 هـ) (1414 - 1486 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	362 - ابن عزوز (-1288 هـ) (-1866 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	363 - ابن عزوز (1270 - 1334 هـ) (1854 - 1916 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	364 - ابن عصفور (597 - 669 هـ) (1200 - 1271 م).
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	365 - العصفوري ( ... 1199 هـ) ( ... 1788 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	366 - العطار ( ... -نحو 430 هـ) ( ... -1033 م)
	المصادر والمراجع

	367 - عظوم ( ... -1013 هـ ( ... -1605 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	368 - عظوم ( ... -960 هـ) ( ... -1533 م).
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	369 - عظوم ( ... -950 أو 1009 تقريبا هـ) ( ... -1544 أو 1581 م).
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	370 - ابن عقاب ( ... -851 هـ) ( ... -1447 م).
	المصادر والمراجع

	371 - ابن العلا (من رجال القرن 9 هـ) (15 م)
	المرجع

	372 - بوعلاق (1240 - 1303 هـ) (1824 - 1886 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	373 - بو علاق ( ... -1353 هـ) ( ... 1934 م).
	المرجع

	374 - ابن علوان (727 هـ) (1327 - 1385 م)
	مؤلفاته
	المصدر والمرجع

	375 - ابن علوان ( ... 710 هـ) ( ... -1311 م).
	المصادر والمراجع

	376 - ابن علوان ( ... -827 هـ) ( ... -1424 م).
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	377 - ابن عليم (585 - 655 هـ) (1189 - 1257 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	378 - علي باشا الأول ( ... -1169 هـ) ( ... -1756 م)
	المصادر والمراجع

	379 - علي باشا الثالث (1233 - 1320 هـ) (1817 - 1902 م)
	المراجع

	380 - ابن عمر (213 - 289 هـ) (828 - 902 م)
	المصادر والمراجع

	381 - ابن عمران ( ... -في حدود 291 هـ) ( ...
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	382 - العموري ( ... -1391 هـ) ( ... -1971 م)
	المرجع

	383 - ابن عميرة (580 - 658 هـ) (1184 - 1258 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	384 - ابن عون (1256 - 1327 هـ) (1840 - 1909 م)
	المرجع

	385 - العواني ( ... -716 هـ) ( ... -1316 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	386 - العياضي (نحو 1123 - 1173 هـ) (1710 - 1760)
	المراجع


	حرف الغين
	387 - غازي ( ... -1381) ( ... -1961 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	388 - ابن غافق (204 - 257 هـ) (819 - 888 م)
	المصادر

	389 - الغراب ( ... -1183 هـ) ( ... -1796 م)
	المصادر والمراجع

	390 - الغرناطي ( ... -692 هـ) ( ... -1293 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	389 - الغرياني (كان حيا 875 هـ) (1471 م)
	المصدر والمرجع

	391 - الغرياني ( ... 1195 هـ) ( ... 1781 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	392 - الغساني ( ... -668 هـ) ( ... -1269 م)
	مؤلفاته
	المصادر

	393 - ابن الغماز (609 - 693 هـ) (1213 - 1293 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	الفهرس



