
 רשימת הספרים 
 

 תולדות חיי רבי רחמים חי חויתה כהן זצ"ל.   אב רחמים חלק א':  (1

 כנ"ל.  אב רחמים ח"ב:  (2

 . התשל"ג.   רבי שושן מאזוזחידושים על פרקי אבות מ אבא שאול:  (3

ז"ל. תשל"ה  אלטר מאזוז: חידושים על מסכת אבות מרבי אבות על בנים (4

 ג'רבא. 

התרצ"ב  .ז"ל, רב בנבאל קב חי גזרבי יעחידושים על התורה מאת  :אבי הנחל (5

 ירושלים.

  אברהם הכהןמערכות בהלכות שחיטה וטריפות מרבי  אביאסף חלק א':  (6

 מספאקץ התשכ"ד ג'רבא  

 כנ"ל.אביאסף חלק ב':  (7

 דרושים מהנ"ל. התשכ"ד. אביאסף:  (8

 מג'רבא. ישראל תשס"ז.   ישועה חדאד חידושי ש"ס מרביאבישוע:  (9

 שליט"א )ג'רבא תשכ"ז(. אשר חדאד ר' דרושים לנפטרים מהרב  אבן חן:  (10

רבי ישועה  ב' חלקים, ח"א חי' ש"ע או"ח, וח"ב על יו"ד מאת הרה"ג : אבני צדק (11

 . התשנ"ב  ראב"ד תונס. זצ"ל בסיס

בדפוס ראשון הכולל רק חידושים על   כנ"לאבני צדק אורח חיים ומאורות נתן:  (12

נתן בורג'ל השני    ביומאורות נתן הוא שיטה על מסכת בבא מציעא מר  אורח חיים.

 תונס התרס"ג.  זצ"ל.

 התרס"ב. הכולל חידושים על יורה דיעה.בדפוס ראשון, כנ"ל אבני צדק יורה דיעה:  (13

זצ"ל. יו"ל   בסיס רבי ישועה ליקוט תשובות וחתימות   אבני צדק האחרון:  (14

 ע"י עמותת יוסף לקח התש"ע 

ז"ל   ברהם כהןרבי אחידושי ש"ס, רמב"ם שולחן ערוך ותנ"ך מאת : אברהם יגל (15

 ז"ל.  שמריה קאטריוואספי' על המשניות מרבי  זכר צדיקמתונס, ונלוה לו ספר 

 . התקפ"ב. מכתב מחכמי צפת תונס וליוורנו אגרת שליחות:  (16

זצ"ל   רבי יהודה כהן טנוג'יחידושי ש"ס רמב"ם ש"ע ועוד מאת   אדמת יהודה: (17

 בתוך ספר צמח דוד. תונס. התקפ"ח. 

חוקת  ז"ל מגאבס על או"ח,  פראג'י עלושמרבי  שו"ת:  אהב משפט חלק א' (18

 ז"ל.  אברהם עלושמרבי ילד אברהם  תקנות עי"ת גאבס, ובסוף ספר   משפט

 התרפ"ח. 



פלא  : כנ"ל על יו"ד, וקצת אה"ע וחו"מ. ובסוף ספר יורה דיעה א' אהב משפט (19

 בערבית. התרצ"ו.  יועץ

 תשנ"ט ההוצאה חדשה ירושלים כנ"ל ב אהב משפט על אורח ויורה דיעה:  (20

 . . בהתחלה חידושים על מסכת ביצהאהב משפט יו"ד ח"ב וח"מ ח"ב:  (21

 .  .תש"לכנ"ל. האהב משפט חלק אבן העזר:  (22

 שנת התשע"ד. .  מהדורה חדשה:   אהב משפט חלק אבן העזר (23

 שנת התשע"ד. .  מהדורה חדשה:  אהב משפט חלק ח"מ (24

 שנת התשל"ו. .  : אהב משפט חלק ח"מ (25

 . משה כלפון הכהןמרבי  , לשונות על הש"סאהבה וחסד (26

חידושי תנ"ך הגדה של פסח פרקי אבות מדרש פליאה רמזים  אהבת דוד:  (27

 זצ"ל. התשנ"ב.  דוד כהן ופרפראות מרבי 

 ז"ל מתונס. התרע"א. יוסף סיטבון: פירוש על האדרא זוטא מרבי אהבת ה' (28

 ז"ל, מתונס. התר"ו.  יצחק בונאןכללים בש"ס מרבי  אהל ישרים:  (29

 ריא בד' חלקי הש"ע מרבי משה כהן דריהם זצ"ל התשל"ט שקלא וט אהל משה:  (30

חידושים ומאמרים על מסכתות הש"ס לפי סדר השו"ע  מרבי אבנר  אהל רחל:  (31

 סעדון התשס"ו . 

ז"ל, מתונס. ובסוף תשובות  יהודה נג'אר מרביחיבור על הספרי  אהלי יהודה:  (32

 חי' הלכה וש"ס הנ"ל. התקפ"ג. 

 זצ"ל תונס. התקפ"א. יצחק בונאןות מרבי חיבור על י"א מסכת אהלי יצחק:  (33

ח' דרושים וערבי ומועיל מוסרים ומעשיותל מר' שמעון מימון זצ"ל  אהלי ש"ם:  (34

 ובסופו שלום ירושלים שבחי א"י בלה"ק וערבית ג'רבא התש"י. ]אוצה"ח חסר[ מגאבס

ציון כהן דרושים על ספר בראשית לפי סדר הפרשיות מרבי  אומר לציון:  (35

 מג'רבא. הת"ש. ז"ל,יהונתן 

 .  .כנ"ל על ספר שמות התשל"טאומר לציון ח"ב:  (36

ז"ל. חשוון שושן כהן ירחון תורני שיצא לאור בג'רבא ע"י רבי  אוצר התורה:  (37

 התר"ץ.

 .  .כנ"ל תמוז התרפ"טאוצר התורה:  (38

  משה חורבליקוט חידושי פרשה מחו"ר תוניסיה שליקט הרב   אור החמה בראשית: (39

   ח.התשנ"  .זצ"ל

 כנ"ל. ה שמות: אור החמ (40

 התשנ"ד. כנ"ל. אור החמה ויקרא:  (41



 כנ"ל. התשנ"ה. אור החמה במדבר:  (42

 כנ"ל. התשנ"ו אור החמה דברים:  (43

 כנ"ל. התש"ס.  אור החמה נביאים כתובים:  (44

זצ"ל על ברכת הלבנה.   מקיקץ דוד סעדוןספר בערבית מרבי  אור הלבנה:  (45

 התרח"ץ.

 זצ"ל  יוסף אלמושנינו מר'  אור יוסף:  (46

 חידושים על הש"ס ועל הש"ע מרבי ציון חנן כהן ז"ל.  התשמ"ב.  : אור לציון (47

 זצ"ל. התש"ע.   שמעון חיראריחידושי מסכת פסחים מרבי  אור שמח:  (48

 הגדה של פסח. התש"ח. : אור ישראל (49

שמעון חידושים על פורים ובפרט על מגילת אסתר מרבי  אורה ושמחה:  (50

 זצ"ל. התשמ"ט.  חירארי

 זצ"ל.   מעתוק חטאברבי מ : מערכות מוסר אורה ושמחה  (51

רבי כליפה כהן  מ חידושים על ההגדה של פסח ע"ד הקבלה אורה ושמחה:  (52

 דרהם זצ"ל התרצ"ט.  רבי משה כהן מ  ויגד משהזצ"ל ונלוה אליו פירוש  

 ז"ל ממדנין. התרפ"ו.  כמוס חדאדפי' על מסכת אבות מרבי  אורח חיים:  (53

 אחוה ושלום מר' חויתה וזאן ]אוצה"ח[  (54

אפרים  בעה וחמשים סיפורים סדורים על הפרשיות מרבי אר אחיה ואספר:  (55

 . התש"ן.  חדאד

ז"ל רב  נסים כהןשאלות ותשובות על ד' חלקי הש"ע מרבי  אחימלך הכהן:  (56

 מושב שרשרת לשעבר. התשס"ח.

זצ"ל   ר' נסים הכהן וחידושים גפ"ת והלכות מ דרושים : אחימלך הכהן (57

מוסרים  מעשה נסים )ישראל התשל"ה( בסופו הספדים על המחבר וקונטרס

 מעשיות מתלמידו ר' ורג'אני יאנה.

צגייר סדר לימוד ביום תענית הדבור ופדיון הנפש ועוד מרבי  אחימע"ץ ח"ב:  (58

 זצ"ל. התשכ"א.  עשוש

 התשנ"ז.  חי חדאדמאמרים מוסריים שבמדרש רבה ותנחומא מרבי  אחיסמך:  (59

 "ח. זצ"ל. ג'רבא. התרל יעקב חדאדענינים שונים מרבי  עזר: -אחי (60

תולדות חייו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל שחיבר רבי אפרים חדאד.  אחסה בו:  (61

 תש"ע. 

תולדות חייו של רבנו מצליח מאזוז זצ"ל  אחרון הגאונים בתוניסיה ח"א:  (62

 ועל הישוב בתונס הבירה ומחיי הרבנים הקדמונים שם התשנ"ז. מחנה פרץ.  התשנ"ז.



 התש"ס.  ועל הישוב בג'רבא.כנ"ל אחרון הגאונים בתוניסיה ח"ב:  (63

 ז"ל מתונס. התקצ"ו? אברהם בלעישדרושים מרבי   אחרית לאיש שלום:  (64

 אברהם הכהןחידושים על התורה ]בראשית[ מרבי  אילת אהבים חלק א':  (65

 ז"ל מספאקץ. התשט"ו. 

 כנ"ל על ספר שמות. אילת אהבים חלק ב':  (66

שמואל רבי דרושים בדרך מחקר בעניני אמונה ופילוסופיה מ אילת השחר:  (67

 ז"ל מתונס. התר"ע. טייב

 כנ"ל במהדורה חדשה התשע"ה.   אילת השחר:  (68

 מגברת מיכל שרף ז"ל.  איילת חשקי כלילת יופי תולדות רבי אהרן פרץ:  (69

 ז"ל מתונס.  מצליח מאזוזשו"ת בהלכה מרבי  : כרך א' איש מצליח א' (70

 כנ"ל. התשל"ו. : כרך ב' 'איש מצליח א (71

 התשמ"ט.כנ"ל. : כרך ג' 'איש מצליח ב (72

כנ"ל עם קונטרס משפט וצדק. אוה"ח התשס"ח.    איש מצליח ג' כרך ד':  (73

 התשס"ו.

 . התשס"חאיש מצליח חלק אורח חיים מהדורה חדשה:  (74

 התשע"ה    איש מצליח חלק יו"ד מהדורה חדשה:  (75

דינים לבין המצרים וד' תעניות עם סדר ת"ח וקינות לת"ב מרבי  אלון בכות חדש:  (76

 .  זצ"ל התרמ"ג חיים כהן

ז"ל מתונס.  יהודה נג'ארחיבור על מסכת שבועות מרבי  אלפי יהודה:  (77

 התקנ"ד.

ואחריו יאיר    נסים טרבלסי ושו"ע ותנ"ך מרבי    סחידושי ש"אם הבנים שמחה:   (78

להרב שלום הכהן ואחריהם    שערי שלוםוהשני    חיים ושלוםשני ספרים יקרים בשם  

טעםקונטרס   ה  טוב  דרושי  להם  ומחובר  ארוכים  אשתו.  מעשיות  לכבוד  שנאמרו  ספד 

 התשמ"ה.  

 זצ"ל. אלטר מאזוזחידושי תהלים מר'  אם המלך:  (79

 זצ"ל. התשמ"ח.   אלטר מאזוזשו"ת וחידושי ש"ע מרבי אם לבינה:  (80

  זצ"ל. אלטר מאזוזחידושי תורה מר'  אם למקרא:  (81

ז"ל מג'רבא. בנימין חדאד חידושים על התורה ורמזים מרבי  אמרות טהורות:  (82

 התרפ"ז.

זצ"ל רב מושב איתן.  אליהו מדרחידושי ש"ע מרבי  ת טהורות ח"א: אמרו (83

 התשע"א. 



 שו"ת על או"ח מהנ"ל. התשע"א.  אמרות טהורות ח"ב: (84

 כנ"ל. אמרות טהורות ח"ג: (85

 כנ"ל. התשע"ד. אמרות טהורות ח"ד: (86

 זצ"ל. התשנ"א.  חזקיהו חדדחידושי ש"ס מרבי  אמרי חזקיה:  (87

זצ"ל.   אלטר מאזוזת ושמות מרבי חידושי תורה על בראשי אמרי נועם:  (88

 התשע"ח. 

 חידושים מר' מאיר כהן.  : חלק א' אמרי פי  (89

  .מאיר כהןחידושים תנ"ך מר'  אמרי פי חלק ב':  (90

ז"ל . בסופו סיפורי מעשיות   יצחק אברהמידרושים מרבי  אמרי קדוש:  (91

 . מתונס.התשי"ט. יעקב נטףורבי  אברהם בן מוסאבערבית מרבי 

ז"ל   מאיר שלמה פריאנטיי' תנ"ך שו"ת ועוד מרבי דרושים, ח אמרי שפר:  (92

 מבנזרת. התרפ"ד. 

 מאיר בן שאול כהןמאמרים על אמונת חכמים בערבית מר'  אמת ליעקב:  (93

 זצ"ל. התש"ה. 

 ז"ל ממדנין. התשי"ט. חומני עלושחידושי תורה ודרושים מרבי  אני חומה:  (94

  זצ"ל. התש"ן. דידו כהןחידושי תורה וש"ס מרבי  אני לדודי:  (95

אם זצ"ל, ונלוה אליו סוסו כהן דרושי רבני תוניסיה למנוחת הרב  אסוך שמן:  (96

רמזים קלים  שערי צדקמחתניו של הרב מיכאל כהן דרוש ומערכות ובסופו  כל חי

 מהרהמ"ח ז"ל. 

 שליט"א. התשע"ד.  מאיר מאזוזמערכות מרבי  אסף המזכיר:  (97

ל שני פירושים אורח ז"ל כול חיים כהןחידושים על משלי מרבי  ארחות חיים:  (98

 צדיקים ואורח ישרים. ג'רבא. התשע"ט.

מאיר מאזוז   מרביחידושי מסכת גיטין בשני פרקים הראשונים  ארים נסי:  (99

 שליט"א. התש"ע. 

 חידושי מסכת יבמות מהנ"ל. תשס"ח.   ארים נסי:  (100

ספר קטן של תיקונים לעוונות בערבית  אהבם נדבה: -ארפא משובתם  (101

  זצ"ל. ושר' צגייר עש מ ע"ס א"ב, 

 זצ"ל. התרנ"ג. אליהו בהאי עלושדרוש וחידושים על התנ"ך מרבי ארץ טוב:  (102



יהודה כהן  חידושים על הש"ס, שו"ע וליקוטים על התנ"ך מרבי  ארץ יהודה:  (103

 ז"ל מתונס. התקנ"ז. טנוג'י

. חיים הכהןחידושי על התורה כדרך הרב תורה תמימה מרבי  ארץ נחלי מים:  (104

 התשמ"א. 

 . התשל"א. צבי דידיושי ש"ס פוסקים ותנ"ך מאת רבי חיד ארץ צבי:  (105

מקיקץ ישראל דרושים עם מוסרים ומעשיות בערבית מרבי  אשביע לחם:  (106

 ז"ל רב בתיטאוין. בסופו מגילת איבה, ספורו של בעל התיו"ט ז"ל. התש"ו. חדאד

חידושי תנ"ך ש"ס וש"ע  לב שמחמהדורה חדשה ומחובר קונטרס  אשביע לחם:  (107

 דרושים לכבוד הרהמ"ח ז"ל. התש"מ. צעקת בני ישראלנטרס מהרהמ"ח וקו

 שלום לישעכולל נחלת שלום חידושי פוסקים ולשונות מר'  אשד הנחלים:   (108

 זצ"ל.  מקיקץ דוד סעדוןזצ"ל ונחלת דוד חידושי פוסקים ולשונות מרבי 

קובץ דרושים מרבנים שונים למנוחת רבי חויתה הכהן זצ"ל.  אשכבתיה דרבי:  (109

 תשל"א. 

 התשס"ב.  : מהדורה חדשה אשכבתיה דרבי (110

זצ"ל.  סיסף וזאןחידושי תורה וש"ס מרבי  אשלם תודות לך חלק א':  (111

 התשס"ט. 

 כנ"ל.  אשלם תודות לך חלק ב':  (112

 ז"ל.  התשמ"ו. שמעון חירארישו"ת מרבי  אשמח בהשם:  (113

 –חידושי גמ' וש"ע. אשר פדה  –אשר אחון  אשר אחון אשר פדה:  (114

 שליט"א. התשנ"ה חדאד ר' אשר  חידושי תהלים מ

דרושים על חמשה חומשי תורה,   –אשר אמר  אבני זכרון:   -אשר אמר   (115

  אשר חדאדאבני זכרון דרושי הספד על הצדיקים שנקטפו בלא עתם, מר' 

 שליט"א. התשמ"ט. 

 מהנ"ל    התשנ"ז :  אשר ארחם  (116

 מהנ"ל התשמ"ו  אשר דרש:    (117

 מהנ"ל התשס"א  אשר חי:   (118



חן:     (119 אבן  זבולון  מטה  חנן  ק"א אשר  זבולון  מטה  דרושים,  חנן  אשר 

פירושים בפסוק אחת דבר אלהים, אבן חן דרושים. חסדי השם מלחמת ששת 

 התש"ס.  הנ"ל הימים בתוניסיה ובג'רבא. מ

אשר תברך   : אשר לבש   –אשר יבטח בה'    –אשר תברך    –  אשר יעשה    (120

. הנ"ל חידושי תורה, אשר יבטח בה' דרושים, אשר לבש חידושי מכות. מ

 . התשס"ה

 . נתיבות התשע"ב. הנ"למ  אשר שם משה:  (121

זצ"ל  אברהם בלעיש בן שלום הלוידרושים מוסריים מרבי  באר לחי רואי:  (122

 בעברית איטלקית. התקע"ו. 

 כנ"ל בגרמנית. באר לחי רואי:  (123

זצ"ל.   אליהו מדרחידושי תורה בראשית שמות מרבי  באר מים חיים ח"א: (124

 התשס"ד.

 מדבר דברים.  התשע"ד. כנ"ל ויקרא ב  באר מים חיים ח"ב:  (125

ז"ל. מג'רבה.  משה כלפון הכהןחידושים על הש"ע מרבי  באר משה] כלפון[:  (126

 התרפ"ב.

ז"ל סבו  משה כרייףשיטה גדולה על מסכת נזיר מרבי  באר משה ]כרייף[:  (127

יהודה הכהן יצחקי מרבי  בני סמיכישל בעל המש"ך ז"ל. בסופו קונטרס 

 א. ז"ל. מתונס. התרי" ורבי יעקב ארטבי

 זצ"ל התשס"ה.   כהןהיצחק חידושי ש"ס מרבי  בארות יצחק:  (128

.  אפרים חדאדתולדות רבני בבל בתקופה האחרונה מרבי  בבל וחכמיה:  (129

 תש"ן. 

חיים  מערכות על סדר א' ב' ובסופו ספר תורת המלך דרושים מרבי  בגד תכלת:  (130

 ז"ל. תונס. התשמ"ז.   דוד יצחק כהן טנוג'י

משחת  ז"ל. כולל ספר  אהרן פרץים מרבי חידושי תנ"ך ודרש בגדי אהרן:  (131

בני של  חזקיה פרץחי' על התנ"ך מרבי  מכתב לחזקיהועל הש"ס וספר  אהרן

 הנ"ל. מג'רבה. התקס"ו.  

ז"ל  רחמים בוכריץחידושים על פרקי אבות מרבי  בגדי שש ]בוכריץ[:  (132

 מג'רבה. 

 בוכריץ דפוס חדש   בגדי שש  (133



שלמה  קי הש"ע ]בלי חו"מ[ מרבי חיבור גדול על ג' חל  : בגדי שש ]שמאמה[ (134

 ז"ל. מתונס. התרכ"ו. שמאמא

רבי  לבוש למסכת ברכות ועוד מ בהשם שמחה ישמח בו ישמח האדם:  (135

 ז"ל התשס"ה. שמעון חירארי

 שמעון חיראריחידושים על מסכת עירובין בראשית שמות מרבי  בו ישמח:  (136

 ז"ל. התשס"ז. 

 חידושי שבת זרעים מהנ"ל. התשס"ז.   בו ישמח:  (137

ז"ל. מג'רבה.  משה זקן מאזוזתשובות, אגדות ודרשות מרבי  יד משה: ב (138

 התרע"ה?

זצ"ל.  שאול כהןספר עיבור מרבי  בינה לעתים מהדורה חדשה:  (139

 התשע"א.  התשע,א. 

 זצ"ל. התשמ"ג.   שמעון חיראריחידושים על הפרשה מרבי  בית אבי:  (140

  ן אברהם מגוץ הכה חידושים על הלכות תערובת מר'  בית אברהם ח"א:  (141

 זצ"ל. 

אברהם מגוץ  חידושים על הלכות תערובות מרבי   בית אברהם חלק ב':  (142

 זצ"ל. התשל"ח.  הכהן

 זצ"ל יצחק חי בוכבזה שאלות ותשובות מרבי  בית הלחמי:  (143

 מהדורה חדשה בית הלחמי:  (144

  מקיקץ שאול השלי חידושי תנ"ך מאז"ל מר'  ויעתק משם:   -בית ושם   (145

 זצ"ל. התשל"א. 

 ז"ל מגאבס. התש"א.  יעקב חדאדנ"ך מרבי חידושים על הת בית יעקב:  (146

 זצ"ל. התרנ"ח.   שלמה חי בן בארוןבקשות ועוד מרבי  בית יעקב:  (147

לבושים לסיום כמה מסכתות ונדפס בסו"ס קול יעקב  בני יעקב חורי ח"ב: (148

 זצ"ל. ר' יעקב חורימ

 שליט"א. התשע"ה.    מאיר מאזוזשו"ת מהרב  בית נאמן חלק א':  (149

בן ציון  שו"ת ומערכות בהלכה וחידושי ש"ס מרבי כולל בית פרץ  בית פרץ:  (150

, בני משה חידושי תנ"ך דרושים ש"ס רמב"ם כללים וענינים נפרדים מרבי פרג'ון

 . תשס"ב.משה זקן מאזוזושם משה מרבי  משה הכהן גדישא

יעקב הכהן  דרושים מוסרים ודינים בעברית ובערבית מרבי  בכור יעקב:  (151

 ז"ל מג'רבה. התרע"ב. גדישא

 . התשל"ד.  יעקב בן רבי יצחק הכהןי ב חידושי תורה ומערכות מרר יעקב: בכו (152



יעקב  : דורשים לשבתות ולמועדים וכו' ומעיל יעקב ח"ב מרבי בכור יעקב ח"ב (153

 . התש"ס הכהן

ז"ל. מתונס.  אברהם אבוקאראסימנים בכללי הספיקות מרבי  בן אברהם:  (154

 התרמ"ב.

 זצ"ל.  התשל"ה. י סרוסיחואת דרושים וחידושי תנ"ך מרבי  בן אחיסמך:  (155

ז"ל. מתונס.  משה זמורחידושים על מדרשים מאמרז"ל מרבי  בן מזה:  (156

 התרנ"ד.

יוסף חידושי התנ"ך ומארז"ל מערכות ודרושים, מרבי  בן פורת יוסף א':  (157

 ז"ל מג'רבה. התרפ"ד. ברבי

 חידושי ש"ס מהנ"ל. התרצ"ב.  בן פורת יוסף ב':  (158

 מהנ"ל. התרצ"ב. חידושי ש"ס ושו"ת בן פורת יוסף ג':  (159

 זצ"ל. ג'רבא. התרס"ה. אברהם הכהןמוסרים ודינים מרבי  בני אברהם:  (160

 ז"ל מתונס. התקנ"ג. יוסף כהן טנוג'יחידושי ש"ס ורמב"ם מרבי  בני יוסף:  (161

יעקב חורי מוסרים ומעשיות בלשון הקדש וערבית מרבי  : חלק א'  בני יעקב (162

 ז"ל מג'רבה. התרצ"ד. 

 ז"ל. מג'רבה. התשכ"ג.כמוס מאמו ת מרבי חידושי ש"ס ושו" בני מכיר:  (163

 ז"ל. התרס"ד. משה הכהןחידושים מרבי  בני משה:  (164

בן מרבי  עמודי אשדרשות לפרשת השבוע תשובות בהלכה וקונטרס  בני ציון:  (165

 זצ"ל. התשע"ה. ציון פרץ

 ]יהונתן[ זצ"ל ]ג'רבא תרפ"ח[ ר' ציון כהן  על מסכת אבות מ  בני ציון:  (166

ל התרה ונלוה אליו מעשה דינה בת יעקב בערבית חידושים ע בני שלישים:  (167

 וספר שמש ומגן על פסחים מר' שאול מקיקץ השלי זצ"ל ]ישראל תשל"א[

 ז"ל. תונס. התקי"ח.  משה עדאויחידושים על הש"ס מרבי  בני שמואל:  (168

זצ"ל.   כצ'יר עטוןחידושי תנ"ך ש"ס ושו"ע ודרושים מרבי  בנימין צעיר:  (169

 התשל"ח.

 זצ"ל. התש"ס. צמח בן סעיד הכהןפרקי אבות מרבי  חידושי בנין אבות:  (170

 זצ"ל. התשס"ח.  שמעון חיראריחידושי מסכת פסחים מרבי  בקול שמחה: (171

זצ"ל.  אברהם מגוץ הכהןכללי הוראה וש"ס מרבי  ברית אברהם:  (172

 התשי"א.

 ז"ל. תונס התש"ז. רבי פראג'י חי גז ספר פיוטים מ ברית אברהם:   (173



למסכת סוטה, ליקוטי גאונים לנדרים ונזיר  מ"ב דרושים, שיטה ברית יעקב:  (174

 ז"ל מתונס. התק"ס. יעקב פיתוסיועוד, מרבי 

ז"ל. בסופו ספר  יצחק בונאןפי' על המכילתא ועל התנ"ך, מרבי  ברית יצחק:  (175

ז"ל, תשובות על ההשגות.   יהודה הלויומרבי  דוד בונאןמרבי  די השיב

 מתונס. התר"ו. 

ם בלשון ערבית לענין פגם הברית מרבי  מוסרים ותיקוני ברית יצחק דידי:  (176

 זצ"ל. מג'רבה. התרצ"ו. דידי מקיקץ

]אורח חיים ויורה דיעה[. ספר מנהגי ג'רבה   ברית כהונה השלם חלק א' (177

 זצ"ל. ג'רבה. התש"א.  משה כלפון הכהןמרבי 

 : ספר מנהגי ג'רבא על אורח חיים מהנ"ל. תש"א.ברית כהונה א' (178

 תש"ג.  דיעה.כנ"ל על יורה : ברית כהונה ב' (179

 כנ"ל על אבן העזר. התש"ח.  : ברית כהונה ג'  (180

 : כנ"ל על חושן משפט. התשי"א.ברית כהונה חלק ד' (181

 

כולל ספר ברית אבות ב' חלקים על פרק"א במהדורא חדשה   ברית משה:   (182

  )מהדורא א' של ח"א נדפסה בירושלים התרס"ה ושל ח"ב בשנת התרח"ץ( 

 עם הוספות גאולי כהונה.  . ונלוה ספר ברית כהונה ח"גמוהרמ"ךמ

183)  

שלום  לקט מוסרים ודינים מחולקים לפי ד' חלקי הש"ע מרבי  ברית שלום:  (184

 ז"ל מג'רבה. התרצ"ה. כהן

 התשס"ג.   ברית שלום מהדורה חדשה:  (185

 עניינים וליקוטים שונים מרבי בנימין דידי זצ"ל. התשי"ד.  ברית שלום דידי:  (186

 לום כהן זצ"ל. התרפ"ו.  הנהגות בין איש לחבירו מרבי ש ברכה ושלום:  (187

   התשס"ג.   ברכה ושלום מהדורה חדשה:  (188

 זצ"ל.  התש"י.  יצחק חי בוכבזהחידושים על תהלים מרבי : ברכה ותהלה  (189

 ז"ל. ר' מקיקץ שלי מ  על מסכת אבות ברכת אבות:  (190

זצ"ל בנו של  אברהם הכהןשיטה על מסכת ברכות מרבי  ברכת אברהם:  (191

 מוהרמ"ך זצ"ל. התרצ"ג. 

 מהנ"ל. ל זמ"ןע ברכת אברהם  (192

 על נק"ט ברכת אברהם  (193

 זצ"ל. ר' אברהם מגוץ הכהן  מ על חולין : שיטהברכת אברהם  (194



חידושי ש"ס מרבי סאסי מעתוק כהן יהונתן   ברכת ה' על ברכות ושבת:  (195

 זצ"ל. התשס"ד. 

 חידושי ש"ס על סדר מועד מהנ"ל.  התרס"ה. ברכת ה' חלק ב':  (196

 התשל"א.    כנ"ל.ברכת ה' שבת:  (197

סאסי דושים וביאורים על ברכות, ביצה וסוכה. מאת רבי חי : ה' ברכת (198

 ז"ל מג'רבה. התרס"ה.  מעטוק כהן יהונתן

 זצ"ל.  התשס"ח.  יוסף בוכריץדרושים מרבי  ברכת יוסף ח"א:  (199

יוסף שילוב של יוסף לקח חלק א' ושוחט טוב מרבי   ברכת יוסף חלק ב':  (200

 התשס"ח. זצ"ל. ג'רבא.  בוכריץ

יוסף בוכריץ של זכרון יוסף עם הוספות מרבי  שילוב   ברכת יוסף חלק ג':  (201

 התשס"ח.  זצ"ל. ג'רבא.

 זצ"ל. התשנ"ו.  רבי משה חדאד שו"ת מברכת משה:  (202

 .דזצ"ל. התשס" שמעון חיראריחידושים על ספר במדבר מרבי  בשמחה תצאו:   (203

 חידושים על ספר שמות מהנ"ל. התשס"ב. בשמחת לבו:  (204

 בועז חדאדיהודיה ומנהגיה וכו' מרבי סקירה על האי ג'רבא ועל  ג'רבא יהודית:  (205

 זצ"ל.

  מאיר ורג'אני הכהןמוסרים ומעשיות בערבית מאת רבי  גאולת הארץ:  (206

 זצ"ל. מג'רבה. התשל"א.  

 זצ"ל. נאבל. התשע"ג. יהודה גזחידושים על פרקי אבות מרבי  גבול יהודה:  (207

אמייס  שו"ת מערכות וחידושי תורה מרבי מרדכי גדולת מרדכי חלק א':  (208

   זצ"ל. התשל"ו. ןהכה

   שו"ת מהנ"ל. התשמ"א.: גדולת מרדכי חלק ב' (209

   כנ"ל. התשס"ב.: גדולת מרדכי חלק ג'  (210

זצ"ל   ברוך צגייר הכהןחידושי ש"ס מרבי  גדולת מרדכי עם זרע ברוך:  (211

 התשס"ב.  

 זצ"ל. התשל"א.   מרדכי סגרוןדרושים מרבי   גדולת מרדכי סגרון:  (212

אם כל  "עוד ג' פירושים ע"ד הנסתר: חידושים על הגדה של פסח ו גואלי חי:  (213

 ז"ל. ג'רבא. התרפ"ה. יעקב חדאדמרבי  "ירחמיאל"ו  ",אם למקרא" ",חי

 פיוטי ג'רבא. רבי אפרים חדאד.  התשל"ה.  גילה ורנה:  (214

ח"ב מע' ביאורי  מעיל יעקבז"ל. כולל  יעקב כהן גדישאמרבי  גן יעקב ב':  (215

כנ"ל  הליכות יעקביו"ד. מע' פסקים לאו"ח ו דברי יעקבפסוקים ומארז"ל, 



משה זקן  מרבי  אמר משה ודבר משהלאה"ע וחו"מ. נלוה אליהם הגהות 

 ז"ל. התער"ב. מאזוז

 ספר הקודם במהדורה מחודשת יותר. התש"ס. גן יעקב:  (216

  גנזי ברכה:  (217

רב דגפצא וחידושי  שלום משמעונישו"ת מרבני תונס אל הרב  גנזי שלום:  (218

 ום הנ"ל. התרע"ו.ע"ד הקבלה ועוד מר' של ש"ס ותנ"ך

תולדות רבי חיים מטריפולי זצ"ל מרבי כדיר צבאן זצ"ל.   גרש ירחים:  (219

 התשכ"ב. 

בירורי ספיקות בעניני גיטין עם מנהגי ג'רבא וטריפולי בזה מר'   גרש כרמל: (220

בירורי ספיקות   גרש ירחים: בסופו   זצ"ל  ר' חויתה כהן חיים כהן עם הגהת מ

'רבא מר' חויתה כהן זצ"ל ישראל בעניני גיטין שניתנו בבית הדין בג

 ז"ל. מג'רבה. התרפ"ח. חיים כהןשו"ת ודרושים מרבי   דבר המשפט: תשכ"ב

 

חומש בראשית מתורגם לשפה הערבית המדוברת בתונס  דברי אמת:   (221

 זצ"ל מרדכי דיין בתקופת המחבר. מר' 

על סדר   מועד דודעל ברכות וזרעים, וספר  זרע דודכולל ספר  דברי דוד:  (222

 ז"ל מתונס. התשי"א.  דוד צפג'רבי מועד מ

  דוד הכהן יהונתן : דרושים על סדר הפרשיות השבוע שחבר ר' דברי דוד (223

 זצ"ל ישראל התשל"ח 

אברהם  מרבי  ברית ותורהכולל ב' פירושים על התורה הא'  דברי הברית:  (224

ויען ז"ל. בסופו קונטרס   משה מימוןמרבי  דברי משהז"ל. והב'.  עלוש

 ז"ל. מגאבס. התרע"ג. ימוןאברהם ממרבי  אברהם

ז"ל. איש  אליעזר אשכנזיקובץ של י"א ספרים עתיקים מרבי  דברי חכמים:  (225

 פולין תושב תונס.  התר"ט.

 זצ"ל ישראל התשל"ח  יוסף בוכריץ: דרושים מר' דברי יוסף   (226

חלק ראשון על בראשית שמות ויקרא מרבי מרדכי סגרון זצ"ל.  דברי מרדכי:  (227

 התש"א. 

ק שני דרוש על במדבר דברים עם מוסרים ומעשיות בערבית חל דברי מרדכי:  (228

 ז"ל ממדנין. התש"ה.  מרדכי סגרוןמרבי 

 התש"ע. דברי מרדכי מהדורה חדשה:  (229



 משה חדאדאוסף נוסחאות של שטרות כתובות וכו' מרבי  דברי סופרים:  (230

 זצ"ל מנבאל. התש"ז. 

"ל : פתיחה בערבית לעשרת הדברות מאת ר' שלום שמעוני זצדברי שלום (231

 דג'רבא התרע"ה. 

ב' חלקים. ח"א ליקוטי ש"ס ומערכות, וח"ב ליקוטים וענינים  דברי שמואל:  (232

 ז"ל. התרע"ו. שמואל כמוס הכהןמפוזרים בלה"ק ובערבית מרבי 

 זצ"ל.  שמעון חיראריחידושים על ספר דברים מרבי  דברי שמחה:  (233

 ז"ל. התרח"ץ. חתאתו חדוקחידושי ש"ס ומערכות מרבי  דגן בחורים:  (234

: חידושי מסכת פסחים ומאז"ל ורמזים ומוסרים דובב שפתי ישנים ח"א (235

 זצ"ל. התשס"א. מניני מהדארמרבי 

 : כנ"ל. התשס"ב.דובב שפתי ישנים ח"ב (236

חיים  חידושי תהלים מר'   -: דומיה תהלים דומיה תהלה קודש הלולים (237

 זצ"ל ג'רבא התרפ"ה.   רחמים בוכריץזצ"ל. קודש הלולים מר'  כהן 

 זצ"ל. התשמ"ט.  אמייס הכהןדרושים שונים מרבי מרדכי עמו: דורש טוב ל (238

 ז"ל מתונס. התרי"ז. דוד בונאן ורבי יהודה הלוישו"ת מרבי  די השב:  (239

 ז"לדוד ברדה : ספר דקדוק בצרפתית מר' דקדוק שפת עבר (240

זצ"ל לכבוד רבי  בוגיד סעדון: דרושים שנאמרו על ידי רבי דרישת רחמים (241

 . התשמ"ה.רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל

זצ"ל.  חיים חוריחידושי תנ"ך וחיבור על כמה מסכתות מרבי  דרך חיים:  (242

 ראב"ד גאבס. התרס"ה. 

זצ"ל.  יוסף שמעוני: חידושים על התורה ש"ס רמב"ם ועוד מרבי דרך ישרה (243

 התשכ"ו.

: חידושי תנ"ך דרושים ומערכות מרבי כדיר דרך כוכב זרע שלום זרע יעקב (244

 הכהן זצ"ל. התש"ס. 

 זצ"ל. התשנ"ג.  אלטר מאזוזחידושי ש"ס מרבי מת ח"א: דרכי א (245

 כנ"ל. התשנ"ו. דרכי אמת ח"ב:  (246

 : כללים בעיון הגמרא מהרב מאיר מאזוז שליט"א. תשב"ע. דרכי העיון (247

 משה כלפון הכהןמאמרים מוסריים על סדר הפרשיות מרבי  דרכי משה:  (248

 ז"ל. התרצ"ה.

 ח"א מוהרמ"ך מ דרכי משה מהדורה חדשה  (249

 זצ"ל. התשל"א.  שלום בן יעקב הכהןחידושי תורה ותהלים מרבי דרכי שלום:   (250



דרש משה אגרת הפורים ולקט תשובות    דרש משה מהדורה חדשה:  (251

 זצ"ל. התשע"ג.  משה כלפון הכהן משו"ת שואל ונשאל מרבי 

 חידושי תנ"ך ומאז"ל מרבי משה הכהן זצ"ל. התשל"ד.   דרש משה ח"א:  (252

 כנ"ל. התשל"ו.  דרש משה ח"ב:  (253

 שליט"א. התשע"ו.  מאיר מאזוזענייני חג הפסח בהלכה ובאגדה מרבי  : ה' נסי (254

 התרצ"ג.   ז"ל. אליהו חי גזעל יד רבי ח בערבית: הגדה של פס (255

 התרנ"ח. הגדה של פסח משרוחה באלערבי אלברברי:   (256

   זצ"ל. התשנ"ו. בוגיד סעדוןחידושי הגדה של פסח מרבי הגיד לעמו ח"א:  (257

   כנ"ל התש"ס.הגיד לעמו ח"ב:  (258

לרבי מרדכי אמייס הכהן  זצ"ל  בוגיד לסעדוןשאלות ששאל רבי הגיד מרדכי:  (259

 זצ"ל. התש"ן. 

זקן:   (260 ימות  הוראת  שאר  דיני  צדיק  פי  והשבותות   המועדים  דיני  צדיק  שפתי  כולל 

   זצ"ל. התרנ"ה. משה זקן מאזוזהשנה ועיני צדיק דיני שחיטה וטרפיות  מרבי  

 היינו שמחים: (261

 ת התש"ח.הירח דפוס ישן: תשרי שנ (262

 חוברת ב'. (263

 חוברת ג'. (264

 חוברת ד'. (265

 חוברת ה'. (266

 חוברת ו'. (267

 חוברת ז'. (268

 חוברת ח'. (269

 חוברת ט'. (270

 חוברת י'. (271

 חוברת י"א. (272

 חוברת י"ב. (273

 שנת התש"ט חוברת א'. (274

 חוברת ב'. (275

 חוברת ג'. (276

 חוברת ד'. (277

 חוברת ה'. (278



 חוברת ו'. (279

 חוברת ז'. (280

 חוברת ח'. (281

 חוברת ט'. (282

 חוברת י'. (283

 חוברת י"א. (284

 חוברת י"ב. (285

 התש"י חוברת א'. שנת  (286

 חוברת ב'. (287

 חוברת ג'. (288

 חוברת ד'. (289

 חוברת ה'. (290

 חוברת ו'. (291

 חוברת ז'. (292

 חוברת ח'. (293

 חוברת ט'. (294

 חוברת י'. (295

 חוברת י"א. (296

 חוברת י"ב. (297

התש"י -ירחון שיצא בג'רבא בשנות התש"ח הירח חלק א' מהדורה חדשה:   (298

   זצ"ל. רבי כדיר צבאןשנערך ע"י 

   כנ"ל. הירח חלק ב':  (299

   . התרפ"ד.נחום סלושץסקירה על יהודי ג'רבא מ בא: הכהנים אשר בג'ר (300

 זצ"ל.  דוד עידאןתיקונים ל"ג בעומר התפר"ט. רבי הלולא רבא:  (301

זצ"ל.  משה כלפון הכהןכללי הגמרא וכללי הוראה מרבי   הלכה למשה:  (302

 התשי"א.

משה כלפון  ]כלפון דפוס חדש[: כללי הש"ס שחיבר רבי  הלכה למשה (303
 זצ"ל. הכהן  

 משה מימוןשאלות ותשובות על ד' חלקי הש"ע מרבי   ן: הלכה למשה מימו (304

 זצ"ל. גאבס. התשי"ח. 



רחמים מאיר בן : חידושי תורה גפ"ת ושו"ת מרבי המאיר לחיים חלק א' (305

 זצ"ל. התשס"ב. רחמים ביתאן

 : המאיר לחיים ח"ב (306

 המאיר לחיים ח"ג  (307

 המאיר לחיים ח"ד  (308

 המאיר לחיים ח"ה  (309

 המאיר לחיים ח"ו  (310

 המאיר לחיים ח"ז  (311

   יר לחיים תולדות רבני תוניסיההמא (312

 ]פורמט גדול[ הגדול זצ"ל דוד ברדההגדות של רבי : המגיד (313

 ]פורמט קטן עם התירגום בערבית[  זצ"ל דוד ברדההגדות של רבי : המגיד (314

. שושן חוריזצ"ל מרבי  רפאל כדיר צבאןתולדות חייו של רבי  המלאך רפאל:  (315

 התשנ"ז.

ז"ל מגאבס.  משה מימוןלרבי  חידושי תורה ודרושים  המלואים למשה:  (316

 התרצ"ו.

: קובץ מאמרים וחידושי תורה שנאמרו לכבוד רבי כמוס חדאד  המלמד ידי (317

 זצ"ל על ידי רבי רפאל כהן שליט"א. התשע"ב. 

 מר' חי חדאד הנהגות נשים  (318

ירחון תורני שהופיע בג'רבא בשנת התשי"ד והתשט"ו  השושנה אדר תשי"ד:  (319

 ז"ל. בוגיד סעדוןעל הרב 

 כנ"ל. ניסן תשי"ד:  השושנה (320

 כנ"ל. השושנה אייר תשי"ד:  (321

 כנ"ל. השושנה סיון תשי"ד:  (322

 כנ"ל. השושנה תמוז תשי"ד:  (323

 כנ"ל. השושנה אב תשי"ד: (324

 כנ"ל.  השושנה תשרי תשט"ו:  (325

 כנ"ל.  השושנה חשוון תשט"ו:  (326

 כנ"ל.  השושנה כסלו תשט"ו:  (327

 כנ"ל. השושנה טבת תשט"ו:  (328

 כנ"ל.  השושנה שבט תשט"ו:  (329



זצ"ל.  חיים חורידרושים למועדים וכו' אשר דרש רבי  : י"גואברהם זקן (330

 התשמ"ו.

  מאיר מאזוזואל תטוש תורת אמך: קונטרס על שמירת המנהגים מרבי  (331

 שליט"א. התשס"ד.  

שליט"א.  אלטר סעדוןת בהלכה ועוד מרבי "חידושי תורה ש"ס ושו: והגדת לבנך (332

   התשס"ו.

 התשכ"ח.  ז"ל מג'רבא. משה כהן דרהםשו"ת מרבי  והשיב משה:  (333

זצ"ל. תונס.  יצחק טייבחיבור גדול על ספר היראים, מרבי  ווי העמודים:  (334

 התקצ"ו.

: קונטרס קטן של חידושים על חולין מרבי אברהם זיתון ויאמר אברהם  (335

 זצ"ל. 

רבי בועז : חידושי ש"ע דיני תערובות מויאמר בועז ח"א מהדורה חדשה (336

 . התשנ"ז.  חדאד

זצ"ל. ג'רבה.  בועז חדאדערובות מרבי  על הלכות ת  ויאמר בועז חלק א':  (337

 התשי"ח.

 חידושי ש"ס תנ"ך ודרושים מהנ"ל. התשי"ג. ויאמר בועז ב':  (338

שו"ת וחידושי הש"ע מהנ"ל. אוצרות התורה ]שם ג' החלקים  ויאמר בועז ח"ג:  (339

 [. התשט"ו. 483סרוקים בקובץ אחד וחלק ג' מתחיל מעמוד 

 זצ"ל. התשכ"ה.  יצחק בוחניך: חידושי ש"ס מרבי ויאמר יצחק (340

 . התשמ"ג. רבי ישעיה חדדחדושי ש"ס תנ"ך ועוד מ  ויאמר ישעיהו ח"א:  (341

 התשמ"ה.  .רבי עמוס כהןדורשים ועוד מ : ח"א ויאמר עמוס (342

ז"ל  שמואל עלושחי' תנ"ך ומערכות מדרשים וש"ס מרבי  ויאמר שמואל:  (343

 מגאבס. התשכ"ב.  

ז"ל. ג'רבא.  הכהן  משה כלפוןחידושים על הגדה של פסח מרבי  ויגד משה:  (344

 התשע"ד.

 זצ"ל.  אבא שאול חדאד : חידושים על התנ"ך מר' ויגד שאול  (345

  יצחק אלמאליחקונטרס קטן חידושי ש"ס מרבי  ויזרע יצחק אלמליח: (346

 ז"ל. תונס. התרצ"ב. 

יצחק חידושי תנ"ך והלכות דרשות והספדים מרבי  ויזרע יצחק ביתאן:  (347

 ז"ל. ג'רבא. התשס"ו. ביתאן



ז"ל. תונס.   יצחק טייבחידושים על דרך הקבלה מרבי  יב: ויזרע יצחק טי (348

 התש"א.

 : התשנ"ט. ויזרע יצחק טייב מהדורה חדשה (349

יעקב  חידושי גמרא סדר זרעים ומועד יבמות וכתובות מרבי  ויחי יעקב ח"א:  (350

 זצ"ל. התשמ"ה.  הכהן

 חידושי גמרא סדר נשים נזיקין וקדשים מהנ"ל. התשנ"ה.  ויחי יעקב ח"ב:  (351

כמייס בנציון  שו"ת חידושי ש"ס לבושים ודרשות מרבי  למה: ויחכם ש (352

 ז"ל. התשס"ו.   חורי

ודוד על התנ"ך  ויאמר דודעל הש"ס,  ויקן דודכולל ספרים  ויכתוב דוד:  (353

 זצ"ל. תונס. התשס"ז.  דוד בן בארוןעל הגדה של פסח ועוד מרבי  הגיד

צ"ל. ז משה זקן מאזוזחידושים על מסכת סנהדרין מרבי   ויכתוב משה:  (354

 התרע"ו.

חי' על   ליקוטי פרחיםחידושים על תהלים. בסופו ספר   ויעמד פינחס:  (355

 ז"ל מתונס. התרע"ז. יצחק חדאדמרבי  התנ"ך הש"ס ושירים.

: חידושים על תהלים ובסופו קונטרס ליקוטי פרחים חידושי  ויעמוד פינחס (356

 תונס תרע"ז. ]לבדוק[  פינחס חדאד תנ"ך וש"ס ובסופו שירים מר' 

זצ"ל   צגייר עשוש: מערכות תורניות ושנת שלום מר' ד פנחסויעמו  (357

 התשל"ו. 

 זצ"ל. תונס. התר"ן. אברהם דידיחידושים על התורה מרבי  ויעש אברהם:  (358

 זצ"ל ישראל התשל"א   יוסף סוסו כהן : חידושי תורה מר' ויפתח יוסף   (359

זצ"ל. מג'רבה.  משה זקן מאזוזדרושים לשבתות השנה מרבי  ויקהל משה:  (360

 .התרע"ו

ז"ל.   יוסף בורג'לספר גדול של מערכות וחקירות בהלכה מרבי  ויקן יוסף:  (361

 תונס. התרי"ב. 

אברהם  הלכות פסוקות חדושי ש"ס ושו"ע ותנ"ך ומערכות מרבי ויקרא אברהם:  (362

  זצ"ל. התשס"ב. מגוץ הכהן

זצ"ל.  צגייר עשוש : מערכות תורניות מר' רפואה שלימה  -וירא פינחס   (363

 התשל"ג 

 ז"ל. התשמ"ט. אברהם הכהןו"ת מרבי ש וישב אברהם:  (364

ז"ל. רב במדנין.  מרדכי סגרוןשו"ת וקצת חידושי ש"ס מרבי  וישב מרדכי:  (365

 התשל"ד.



ז"ל. מג'רבה.  אברהם הכהןלבושים על כמה מסכתות מרבי  ולבש הכהן:  (366

 התרפ"ז.

 זצ"ל. התש"ע.  כמוס סגרון: חידושי ש"ס מרבי וסמך ידו (367

 משלי מהנ"ל. התשנ"ו.  : חידושי תורה תהלים ווסמך ידו (368

קובץ חידושי ש"ס מה' ספרים של גדולי רבני  ועד לחכמים ח"א:  (369

זרע יצחק עוד יוסף חי משמרות כהונה שלמי תודה ופרחי   תוניסיה:

 התשנ"ה.  כהונה.

 : התשנ"ו. ועד לחכמים ח"ב (370

 התשנ"ג.  :ועד לחכמים ח"ג (371

 : התשנ"ח. ועד לחכמים ח"ד (372

 : התשס"א. ועד לחכמים ח"ה (373

 : התשס"ד. לחכמים ח"ו ועד (374

 : התשס"ד. ועד לחכמים ח"ז (375

זצ"ל.  חיים הכהןמערכות ביאורי כתובים ומארז"ל מרבי  וערך הכהן:  (376

 התרפ"ח.

ז"ל. תונס.  יצחק נטףחקירות בעניני שבועות מרבי  ושבועתו ליצחק:  (377

 התקפ"ה.

 : חידושי תורה ועוד מרבי שמעון חירארי זצ"ל. התשמ"ח.  ושמח בלבו (378

 פירוש על ההגדה מרבי צגייר עשוש זצ"ל. התש"ט.   י ה"א: ושמחתם לפנ  (379

מרבי   תורת המנהגיםעל דיני שחיטה וטריפות ובסופו  זבחי תרועה:  (380

 ז"ל. מתונס. התרכ"ו. שלמה זרקא

 : על הלכות שחיטה וטריפות מחולקי למערכות לפי סדר א' ב' זבחי כהונה  (381

 זצ"למוהרמ"ך מ

זצ"ל.  רבי אליהו חי גג' ממנהגי אלג'יר זה השולחן ח"ב חסד ואמת:  (382

   התרמ"ג.

 זצ"ל אליהו חי גז : מנהגי מר'  זה השולחן  (383

 הודפס בג'רבא שנת הת"ש.  זהר על התורה ח"א:   (384

 כנ"ל.   זהר על התורה ח"ב:  (385

 כנ"ל.   זהר על התורה ח"ג:  (386

 כנ"ל.   זהר על התורה ח"ד: (387

 כנ"ל. זהר על התורה ח"ה: (388



 "ל. התשע"ז.  זצ ישראל זיתוןחידושי שולחן ערוך מרבי  זית רענן:  (389

רבי  חידושי תנ"ך ועוד מ רכב בחורדרושים   דברי יוסףכולל  זכות יוסף:  (390

שערי רבי מניני רפאל חדאד מ פטר רחם  וקונטרסזצ"ל  יוסף בוכריץ

 זצ"ל. התשל"ז.  רבי שלום כהןשלום מ

  סאסי מעתוק כהן יהונתןשיטה ארוכה על מסכת גיטין מרבי   זכות יצחק:  (391

 זצ"ל. ג'רבה. התרפ"ח.  

 שיטה ארוכה וחידושים על גיטין מהנ"ל. התשי"ב.  התשי"ב. כות יצחק ח"ב: ז (392

   כנ"ל במהדורה חדשה. התשס"ו. זכות יצחק ח"א מהדורה חדשה:  (393

  חידושי נשים נזיקין מהנ"ל התשס"ז.זכות יצחק ח"ב:  (394

(  3( פקד משה, 2( מטה משה 1: כולל שמונה ספרים וקונטרסים זכות משה  (395

מר'   ( אמת ואמונה7( אשת חיל, 6( סתרי משה, 5, ( ויקהל משה4משה ידבר, 

  זצ"ל.   כלפון הכהן 

 ז"ל. התע"ר.   משה זקן מאזוזדרושים לשבת תשובה מרבי זכר צדיק:  (396

ובסופו קונטרס לחוקקי    יוסף בוכריס : שו"ת וחי' ש"ע מר' זכרון יוסף (397

ישראל הכולל מכתבים מר' ישראל זיתון ובית דינו ונלוה אליו קונטרס אמונה 

 זצ"ל. ורג'אני יאנה ונסים מוסרים מעשיות בערבית מרבי 

ז"ל ובסופו   אברהם משה דמרי: חי' תהלים ודרושים מר' זכרון משה  (398

 זצ"ל ישראל התשל"ה.  חיים דמרי חיים שאל דרושים וחי' גפ"ת מר' 

זצ"ל.   רחמים חי חויתה הכהןמערכות בהלכה מרבי  זכרי כהונה:  (399

 התשכ"ה. 

רבי  בערכות בהלכה ופוסקים וש"ס מ מחה: ב שיירי ש-זכרי כהונה א (400

 זצ"ל. התשס"א.  רחמים חי חויתה הכהן

ז"ל. ג'רבא.   חיים כהןחידושים על הגדה של פסח מרבי  זכרנו לחיים:  (401

 התרל"ו.

   זצ"ל. התשל"א.  מרדכי סגרוןדרושים להספד מרבי זעקת מרדכי:  (402

 הראשון זצ"ל.  יוסף גז : חידושים על הזהר מר' זר זהב (403

חידושים על כמה מסכתות ועל הרמב"ם שו"ע ועוד מרבי   : זרע אברהם (404

 ז"ל. תונס. התקפ"א. אברהם כטורזא

 צגייר עשוש הכהןחידושי ש"ס ומערכות בענינים שונים מרבי  זרע ברוך:  (405

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ה. 

 זצ"ל. התרס"ה.   סאסי כהן יהונתןדרושים ולבושים מרבי זרע דוד ח"א:  (406



סאסי מעתוק כהן  שו"ת מרבי  פט[: זרע דוד ]אבן העזר וחושן מש  (407

 זצ"ל. התשי"ב.  יהונתן

 שו"ת באו"ח ויו"ד מהנ"ל. הת"ש. זרע דוד חלק ב':  (408

יעקב בן שלום המכונה  חידושים ורמזים על התורה מרבי  זרע השלום:  (409

 ז"ל. מג'רבה. ג'אתו כהן

  יעקב בן ג'אתו הכהןחידושים על המקראות ומדרשים מרבי  זרע יעקב:  (410

 זצ"ל. ג'רבה.

 זצ"ל. התשט"ז.  רפאל כדיר צבאןחידושי ש"ס מרבי ע יעקב צבאן ח"א: זר (411

חידושי הש"ע מהנ"ל. התשט"ז? אוצרות התורה ]ב' החלקים בקובץ    זרע יעקב ח"ב:  (412

 [. 121א' וח"ב מתחיל מעמוד 

 ז"ל. תונס. התשנ"ז.   יצחק לומברוזוחידושים על הש"ס מרבי  זרע יצחק:  (413

 "ח. : כנ"ל. התקכזרע יצחק דפוס ראשון (414

 ז"ל. התר"י. יוסף בורג'לחיבור גדול על בעלי התוספות מרבי   זרעא דיוסף:  (415

 זצ"ל. התרמ"ד. אברהם חג'אג'חידושים על הש"ס מרבי  זרעו של אברהם:  (416

 : התשע"ד. זרעו של אברהם מהדורה חדשה (417

זצ"ל.  רבי אברהם חג'אג' מערכות מ  זרעו של אברהם ח"ב שערי צדק: (418

 התרמ"ד.  

ז"ל  יצחק צדיקא ושי ש"ס רמב"ם טור ועוד מרבי חיד זרעו של יצחק:  (419

 מג'רבה. התרנ"ו.  

 : דיני סוכות וסדר ההקפות הנהוג בג'רבא. ג'רבא תש"וחג האסיף   (420

הגדה עם חידושים ועם פירושים בערבית ומעשיות צדיקים שחיברה  חג הפסח:  (421

 ז"ל מג'רבה. התרס"ג.   משה עידאןהרב 

בערבית ומעשיות צדיקים מר'  : הגדה עם חידושים ועם פירושיםחג הפסח (422

 זצ"ל. ד' מהדורות ]תרכ"ו[  משה עידאן 

 : חידושי מסכת חגיגה מרבי דוד מקיקץ סעדון זצ"ל. התשנ"ז.  חגי דוד ח"א (423

 : כנ"ל. חגי דוד ח"ב (424

ז"ל.  יהודה נג'ארביאור על מסכתות גרים עבדים וכותים מרבי  חגי יהודה:  (425

 תונס. התקע"ו.

זצ"ל.  אליהו חדאדה ועל הש"ס מרבי :חידושים על התורחדות אליהו (426

 התשמ"א. 

 : חידושי ש"ס ורבי אבי שלום חורי זצ"ל. התשי"ב.  חדש האביב (427



פני  ז"ל.   שאול הכהןעל העיבור מרבי  בינה לעתיםכולל  חוט המשולש:  (428

  ברית שלוםז"ל.  משה הכהןעל התורה והמדרשים והזוהר מרבי משה 

מוסרים על החושים מרבי   שלום שערימוסרים ודינים לחלק יו"ד וחו"מ עם 

 זצ"ל . מג'רבה. התשי"ז. שלום הכהן

  שאול כהן ( בינה לעתים על העיבור מר' 1: כולל ג' ספרים חוט המשולש  (429

( ברית שלום  3זצ"ל  משה כהן ( פני משה על המדרשים והזהר מר' 2זצ"ל 

שלום כהן  מוסרים ודינים י"ד וח"מ עם שערי שלום מוסרים על החושים מר' 

 ]דפוס חדש[ ל. ג'רבא התשי"זזצ" 

צמח פירושים על התורה וה' מגלות עם דרושים והספדים מרבי  חולת אהבה:  (430

 ז"ל. ג'רבא. התרצ"ה. הכהן

 זצ"ל. מוהרמ"ך  : דיני נדה וצניעות מחופת משה (431

זצ"ל  אברהם חיים בורג'ל: חי' שו"ע יו"ד אה"ע וח"מ מר' חוקי חיים (432

 ג'רבא תשי"ב. 

ז"ל מתונס.   יצחק טייבהלכות פסח מרבי חידושי ש"ע  חוקת הפסח:  (433

 התרי"ב.

 דפוס חדש  זצ"ל  יצחק טייב: חי' על הלכות פסח מר' חוקת הפסח (434

 : התשס"ו.  חוקת הפסח מהדורה חדשה עם ערך השולחן (435

 : חידושי מסכת אבות מרבי נסים חיים חזקיה חורי זצ"ל. התשנ"א.חזקת אבות (436

 חלאת אליהוד פי פרנקפורט  (437

 ם שדרש רבי חויתו חורי זצ"ל. התשד"ם. חח ונזם ח"א: דרושי  (438

 : חידושי ש"ס מהנ"ל. התשמ"ה.  חח ונזם ח"ב (439

 : כנ"ל. התש"ן. חח ונזם ח"ג (440

 : שיטה על מסכת קידושין מהנ"ל. התשנ"ג. חח ונזם ח"ד (441

אברהם  חידושים על שבת, ב"מ סנהדרין ע"ז רמב"ם ועוד מרבי  חיי אברהם:  (442

על פסחים וכתובות וחולין מרבי   דרך חייםהשני ז"ל, ונלוה אליו ספר טייב 

ז"ל.   משה אנקאשעל סנהדרין מרבי  תורת משהז"ל, וספר חיים טייב 

 מתונס. התקפ"ו.  

 ז"ל. מג'רבה. התשמ"ט.  חיים כהןחידושים על קידושין מרבי  חיי אריכי:  (443

 : תולדות רבנו חיים חורי זצ"ל. התשמ"ו. חיי חיים (444

 חירארי זצ"ל. : חידושי מסכת יומא מרבי שמעון חיי שמחה (445

 : שו"ת מרבי סוסו הכהן זצ"ל. התשל"ד.חיים ביד א' (446



ז"ל, חלקו הראשון דרושי  עוזיאל אלחאייךספר דרושים מרבי  חיים וחסד:  (447

הספד על דייני תונס ונקרא מערתא דדייני וחלקו השני על חכמי וחסידי תונס ונקרא 

 מערתא דחסידי. התרכ"ה. 

 ים מרבי כהן זצ"ל. התשס"ג.  חידושי תהל חלק א':  חיים וחסד כהן (448

 כנ"ל. חיים וחסד ח"ב:  (449

חידושי שולחן ערוך ושו"ת מרבי חיים נסים מזקיה חורי  חיים וחסד חורי:  (450

 זצ"ל. התשמ"ו. 

זצ"ל. ג'רבא.  משה כלפון הכהןהלכות מעשר כספים מרבי  חיים ועושר:  (451

 התש"י. 

בי  מוסרים יקרים בלשון הקודש וערבית מר חיים ושלום דברי שלום:  (452

 ז"ל מג'רבה. התרפ"ג. שלום כהן

 התשס"ה.  חיים ושלום מהדורה חדשה:  (453

ז"ל. מתונס.   חיים דוד גג'חידושים על הש"ס מרבי  חיים לישראל:  (454

 התרס"ט. 

 התשס"ט.  חיים לישראל מהדורה חדשה:  (455

כנ"ל בדפוס חדש עם הוספות על כמה מסכתות מכתב  חיים לישראל חלק ב':  (456

 יד. התשס"ט.

ז"ל, רב דמדנין.   כמוס חדאדשל פסח עם פירוש מרבי הגדה  חכם לב:  (457

 התרמ"ז.

זצ"ל.  משה הכהןהנהגת החכם בחייו עם עצמו וסביביו, מרבי  חכמה ומדע:  (458

 ג'רבה. התש"ג. 

ז"ל, רב דבנגרדאן.  מעתוק חטאבמוסרים ומוסרים מרבי  חכמה ומוסר:  (459

 בסופו ספר צפורן שמיר להחיד"א בערבית. התש"ב. 

 התשמ"ב.  .בועז חדאדרבי א ובתונס: חכמי ישראל בג'רב (460

זצ"ל. תונס.  לא מת יצחק חי טייבחידושים על הש"ס מרבי  חלב חטים:  (461

 התרנ"ו.

 : התשס"ג. חלב חטים הוצאת דניאל טייב ח"א (462

 : התשס"ה. חלב חטים הוצאת דניאל טייב ח"ב (463

   התשע"ב.חלב חטים הוצאת סדין ח"א:   (464

   התשס"ד.: חלב חטים הוצאת סדין ח"ב (465

 : התשמ"ב. חטים הוצאת כסא רחמיםחלב  (466



  נסים חיים חזקיה חורי: חידושים ודרושים על התורה מרבי חן וחסד (467

 זצ"ל. התש"ן. 

 שליט"א התשל"ד.  אשר חדאד : חידושי תורה לר' חן וכבוד   (468

נסים בן חנאני  מערכות על פסוקים ומארז"ל מרבי  חן טוב למרי נפש:  (469

שפחת חדאד ועוד חכמי תונס. ז"ל, מנאבל. הקדמה מעניינת מאד על מ חדאד

 התש"ו.

 כנ"ל. התשע"ז.  חן טוב למרי נפש דפוס חדש:  (470

 : קורות חיי רבי יוסף המערבי זצ"ל ממיכל מלאכי ז"ל. התשנ"ז. חן יוסף (471

 משה כלפון הכהן ליקוט הלכות ומנהגי חנוכה מספרי רבי  חנוכת הבית:  (472

 זצ"ל. התשע"ד.

ז"ל וח"ב  וד הכהן גישאדשני חלקים של דרושים למנוחת רבי   חסד ואמת:  (473

 ז"ל. ג'רבה גאבס. התרנ"ה. חיים חורידרושים מרבי 

ז"ל. מתונס.  אליהו חי גג'מנהגי אלג'יר מרבי  חסד ואמת מנהגי אלג'יר:  (474

 התרמ"ח.

 זצ"ל. התשל"ט. אברהם דימרי: חידושי גמרא מרבי חסד ורחמים דמרי (475

ולגד  ות דרושים לשבת: כולל ג' ספרים: ויאמר אבי חסד ורחמים יאנה (476

מרבי מכלוף יאנה זצ"ל.   רים וסיפ חסדיך רבים  חידושי פרשיות אמר 

   התשס"ד.

זצ"ל  אברהם מגוץ הכהןמערכות ודרושים להספד מרבי   חסד לאברהם:  (477

 מג'רבה. התש"ב. 

 ז"ל. ג'רבה. הת"ש.  דוד הכהןדרושים מרבי  חסדי דוד:  (478

נן מרבי  ספר קטן הכולל כל מצות עשה ולא תעשה וז' מצות דרב חפץ יקר:  (479

 ז"ל מג'רבה. התרע"ח.שלום הכהן 

 זצ"ל. התשנ"ט. סאסי נסים חדאד: חידושי ש"ע ש"ס ועוד מרבי חסדי ה' (480

 : התשע"ז.חק נתן מהדורה חדשה (481

 ז"ל. מתונס. התקל"ו.  נתן בורג'לחיבור על סדר קדשים מרבי  חק נתן:  (482

   התרי"ג.  זצ"ל.מרבי יצחק טייב   חידושי ש"ע הלכות פסחחוקת הפסח:  (483

 זצ"ל. ג'רבה.  כלפון משה הכהןתקנות אי ג'רבה מרבי  קת משה: חו (484

זצ"ל  שלמה חורי: ליקוטי חידושי תנ"ך ועוד מרבי חשק שלמה חורי (485

 התש"ב. 



: תפלת למשפחת רוטשילד עם תרגום לאנגלית מר' חרות על הלוחות  (486

 זצ"ל.  אברהם בר שלום בלעיש 

  ז"ל. התש"ס. שלמה מאזוזחידושי ש"ס מרבי חלק א':  חשק שלמה מאזוז  (487

   כנ"ל. התשס"ו.חשק שלמה חלק ב':  (488

: "רופא הבית" רפואות לכל מיני מחלות בערבית יהודית טביב אלדאר (489

 נדפס בסוסא.

מצליח בנציון  : הרופא המנוסה, רפואות וסגולות מר' טביב אלמג'ררב (490
 זצ"ל ג'רבא. הכהן  

 זצ"ל.  התשע"ה. שמעון חיראריחידושי מסכת סוטה מרבי  טהרת שמחה:  (491

זצ"ל. ג'רבה.  שלום הכהןקונטרס הנהגות ודינים נחוצים מרבי   טוב וחסד:  (492

 התש"ב.

זצ"ל.  רבי יצחק חי בוכבזה : חידושים על ספר משלי מטובה תוכחת (493

 התשל"ג.

 זצ"ל.  התשנ"ח.רבי יוסף טייב שיטה על מסכת קידושין מ טיב קידושין:  (494

 ה. התרע"ז?ז"ל מסוס אליהו גאנםספר על טעמי המקרא מרבי  טעם ודעת:  (495

 ז"ל תושב תונס. תרט"ו. אליעזר אשכנזימרבי  טעם זקנים:  (496

 מוהרמ"ך מ : טעמי המצוות בדרך שכליתטעמי כהונה (497

 שליט"א.  התשל"ט. רבי ישראל כהן : חידושי ש"ס מיברך ישראל ח"א (498

 : התשמ"ב.יברך ישראל ח"ב (499

 : התשנ"ז.יברך ישראל ח"ג (500

 : התשס"ו.יברך ישראל ח"ד (501

    התשע"ב.  ו: -יברך ישראל ח"ה (502

 התשע"ז.יברך ישראל ח"ז:  (503

 השני זצ"ל. התשס"ט. יוסף גזשו"ת ודרשות מרבי  יגן ה':  (504

ז"ל.  אברהם בלעיששו"ת וחידושים על השולחן ערוך מרבי  יד אבישלום:  (505

 מתונס. התקפ"ט. 

 זצ"ל.  התש"ל. רבי בנימין מקיקץ דידיחידושי מסכת אבות מיד בנימין:  (506

 ]לבדוק[ זצ"ל התשל"ח בנימין דידיאבות מר' : פירוש על פירקי יד בנימין (507

זצ"ל. מג'רבה.  כהןה משה כלפוןמוסרים בערבית מרבי  יד בתשובה:  (508

 התש"י.

 זצ"ל.  התשמ"ו. רבי יוסף הכהן : חידושים על ספר עץ חיים מיד יוסף (509



ז"ל.  כלפון משה הכהןביאורים ודקדוקים על ספר בראשית מרבי  יד משה:  (510

 ג'רבה. התש"י. 

  זצ"ל. משה כלפון הכהן : חידושים על התורה מר' שלם יד משה ה   (511

ז"ל.  שאול הכהןיד שאול, חידושים על התורה מרבי  יד שאול, נהר שלום: (512

 ז"ל. התרע"ו.שלום הכהן  נהר שלום כנ"ל מרבי

 : התשס"ט. יד שאול נהר שלום מהדורה חדשה (513

ז"ל. ג'רבה.  משה הכהן דרהםשיטה על פרק א' מפסחים מרבי  ידי משה:  (514

 התש"ג.

 התשס"ה.   ידי משה מהדורה חדשה:  (515

 : חידושי גפ"ת מהנ"ל. התשד"מ.  ידי משה ח"ב (516

 . התש"ס. רבי ישככר חדאדחידושי ש"ס וש"ע ועוד מיהודה יעלה:  (517

 זצ"ל. התשס"ו.  רבי שמעון חירארי שיטה על מסכת ברכות מיהי שמו:  (518

 : מחזור ליום הכיפורים נוסח ג'רבא. התש"ח. יום סליחה (519

 : מחזור לראש השנה נוסח ג'רבא. התש"ה. היום תרוע (520

  רבי אליהו חואתי דמרי: תולדות רבי יוסף מערבי זצ"ל על ידי יוסף חי (521

 זצ"ל. התש"ה. 

 זצ"ל. התקפ"ה. יוסף קורקוסחידושים על הפרשה מרבי  יוסף חן:  (522

יוסף חידושים על פרשת השבוע עם חידושי תהלים מרבי  יוסף לקח חלק א':  (523

 . התשי"א.ז"ל. ג'רבא בוכריץ

ז"ל. ג'רבה.  יוסף בוכריץדרושים לכל חדשי השנה מרבי  יוסף לקח חלק ב':  (524

 התשט"ז. 

 ז"ל. ספאקץ. התש"ח. ציון כהןחידושי תנ"ך מרבי  יושיע ציון:  (525

 ז"ל. רב בתיטאוין. הת"ש.  דוד הכהןמוסר בערבית מרבי  יושר לבב:  (526

 ע"ד. ז"ל. ג'רבה. התר יוסף ברבימוסר מרבי  ילדי יוסף חלק א':  (527

 דרושים מהנ"ל. התרע"ד.  ילדי יוסף חלק ב':  (528

 לבושים וחידושי ברכות מהנ"ל. התרע"ד. ילדי יוסף חלק ג':  (529

ליקוטי פסקי הלכות של רבי רחמיום חי חויתה הכהן זצ"ל. ילקוט כהונה או"ח:   (530

 התשס"ה.  

 כנ"ל. התשס"ח. ילקוט כהונה י"ד:  (531

 התש"ע. ילקוט כהונה אה"ע וח"מ:  (532



: הלכות דינים ומנהגים לחג הפורים וחידושים נביאיםימי הפורים גורל ה  (533

 זצ"ל. התשכ"ד.  צגייר עשוש על מגילת אסתר מר' 

ז"ל. תונס.  בנימין איספינוזאהשגות על ישרש יעקב מרבי  יסוד הקיום:  (534

 התשס"ה.

רבי יעקב הכהן  חידושי ש"ס ושו"ע ושו"ת ודרושים מיעקב איש וביתו ח"א:  (535

 זצ"ל. התשנ"ב.  

 חידושי תורה נ"ך פרקי אבות ועוד מהנ"ל. התשנ"ג.  תו ח"ב: יעקב איש ובי  (536

פסקים על רבני תונס על אודות צואת הקאייד נסים שמאמא  יקובל האמת:  (537

 ז"ל. התרל"ט.

 מעתוק ]עתוגי[ הכהןמערכות מוסרים ומעשיות בערבית מרבי  יקר הערך:  (538

 ז"ל. ג'רבה. הת"ש. 

זצ"ל   יוסף סיטבון פירוש על שער רוח הקודש למהרח"ו מר'  :יראת ה'  (539

 התרל"ד. 

ז"ל. רב העיר סוסה.  שלמה וזאןספר גדול של דרושים מרבי  יריעות שלמה:  (540

 התקל"ג.

חידושי  יעקבמכוכב חידושים על התורה ודרושים. בסופו ספר  ירך יעקב:  (541

 שמריה קאטריווסז"ל וקצת תשובות מרבי  יעקב פיתוסיש"ס ושו"ת מרבי 

 ז"ל. תונס. התר"ד. 

  אשר חדאדמר'  הגדה של פסח עם פירוש ויהי לי לישועה : ישועה ונסים (542

 שליט"א התשל"ו. 

 ז"ל. ג'רבה. התשכ"ב.  ישועה סופרדרושים מרבי  ישועה ורחמים:  (543

-ז"ל. תונס. התרפ"ד משה שתרוגשו"ת ב' חלקים מרבי  ישיב משה:  (544

 התרצ"ב.

משה   שפתי רננות מר' ( 1: כולל ב' פירושים על התהלים ישיר משה  (545

 זצ"ל.  מצליח מימון יהלל פי מר'  (2, מימון

חידושי פרשה מרבי שמעון חירארי זצ"ל.    ח"א: ישמח אב (546

 התשל"ה. 

 : כנ"ל.  ישמח אב ח"ב (547

 כנ"ל.   ישמח אב ח"ג:  (548

   על שמות מהנ"ל. התש"ס.  ישמח השם:  (549

 על עין יעקב מהנ"ל. התשמ"ב.   ישמח יעקב:  (550



 דרושים מהנ"ל. התשל"ה.   ישמח לב א':  (551

 ל. התשנ"ח. שו"ת מהנ"  ישמח לבב:  (552

 חידושי משלי מהנ"ל. התשנ"ז.  ישמח לבי:  (553

 שו"ת מהנ"ל. התשנ"ג.  ישמח לבנו:  (554

 חידושים על חומש שמות וויקרא מהנ"ל. התשע"ח.  ישמח מלך:  (555

 ז"ל. תונס. התרכ"ג.  משה גג'פירוש להגדה של פסח מרבי  ישמח משה:  (556

 זצ"ל. התשס"ט. הרב שמעון חירארי : חידושי מסכת אבות מישמחו בך (557

ועוד ובסופו ספר  לבוש מלכותחידושי ש"ס ונלוה עמו ספר  יתן מציון ב':  (558

 זצ"ל. התש"ס. הרב ציון כהן יהונתן מערכות מוסר אגדה ומאז"ל מ וערך ציון

 שיטה על מסכת ברכות וביצה מהנ"ל. התש"מ.  יתן מציון:  (559

 ז"ל. התקמ"ז. נהוראי ג'רמוןחידושי ש"ס מרבי  יתר הבז:  (560

 : התשס"ח.  היתר הבז מהדורה חדש (561

ז"ל רבה  חי הכהןחי' על התורה דרושים וקצת ליקוטי דינים מרבי  כה לחי:  (562

 של גפצא. התרע"ט. 

ז"ל. ג'רבה. יעקב הכהן גדישא שיטה על מסכת תענית מרבי  כוכב יעקב:  (563

 התש"ה.

אור על תנ"ך ומאמרי חז"ל.  שערי ישועהכולל ג' ספרים:  כוס הישועות:  (564

חידושי מסכת תמורה מרבי  עטרת ישועהם נפרדים. ליקוטי דינים ועניני ישועה

 ז"ל. גאבס. התש"ו. ישועה צייאדה

 זצ"ל. תשל"א.  צגייר עשוש: מר' ישראל וישורון   (565

אהרן  פסקי דין לענין צואת הקייד נסים שמאמה מר'  :  ישראל לא ידע  (566

 זצ"ל. התרל"ח.  יהודה ג'רמון ור'  בלעיש

 צגייר הכהן והדעות מר'  : מערכות בסדר א"ב בתיקוני המדותכהן קטן (567

 זצ"ל. 

 שליט"א  אשר חדאד: מר' כולם אנשים (568

 

: חידושים על הנ"ך נדפס בסוף ספרו עץ החיים חלק ב' כן יעשה ימי עולם  (569

 זצ"ל.  צגייר עשוש ג'רבא התכ"ה. ר' 

ז"ל רב  דוד הכהן למג'רביהגדה של פסח עם חידושים מרבי  כוס ישועות:  (570

 רבית. התש"ז. של תיטאוין עם מוסרים ומעשיות בע

 זצ"ל.  התשנ"ה.  כדורה חדאד: חידושי תנ"ך ועוד מרבי כח מעשיו (571



 ז"ל. ג'רבא. התשי"ב. כליפה כהןחידושים על מאמרי חז"ל מרבי  ככר זהב:  (572

 : חידושי ש"ס ועוד מרבי וצייף יתרו כהן זצ"ל. התשנ"ח.  כמוד עמדי כהן (573

 רמ"ה. ז"ל. ג'רבא. הת יעקב חדאדחידושי תהלים מרבי  כנף רננים:  (574

 

 זצ"ל.  שמואל טייב : חידושי הגדה של פסח מר' כנפי שחר (575

 זצ"ל. התשכ"ב.   יוסף סוסו כהן : הגדה עם פירוש מר' כנפי שחר  (576

 זצ"ל. התש"א. רבי אליהו גנוש כהן : חידושים על התורה מכסא אליהו (577

 זצ"ל. התשכ"ב. רבי יוסף סוסו כהן : חידושים על ההגדה מכסא דפסחא (578

ז"ל ובסופו חי' על  רחמים מאזוזעם פירוש מרבי תהלים  כסא רחמים:  (579

 הפרשיות. ג'רבה.  

זצ"ל.  רבי רחמים חורי הראשון חידושי ש"ס מכסא רחמים ברכות:   (580

 התשל"ב. 

 כנ"ל. התשמ"ה. : כסא רחמים תענת חגיגה סוכה (581

 התשמ"ח. : סכא רחמים פסחים יומא (582

 התשל"ז.: כסא רחמים מגילה סנהדרין (583

 התשל"ב. : כסא רחמים כתובות  (584

 התשנ"ח. : כסא רחמים קידושין גיטין נדרים נזיר סוטה (585

 התש"ס.: כסא רחמים שערי רחמים (586

שיטה על מסכת כתובות וחידושי מכות פסחים וביצה   כסא שלמה זרקא:  (587

 ז"ל. תונס. התקצ"ו.  שלמה זרקאמרבי 

ז"ל.  רבי שלמה מאזוז שו"ת וחידושים ש"ע מ  כסא שלמה ]מאזוז[:  (588

 ג'רבה. התשמ"ז.  

ז"ל. תונס.  אברהם יצחקי הכהןי' תנ"ך ע"ד הקבלה מרבי ח כף הכהן:  (589

 התרכ"ה.

 : תפלות ערב ראש חודש. הת"ש.  כפור קטן (590

: פירוש על התהלים, ב' חלקים. חלק א' נדפס בבאר שבע כפות תמרים  (1

  בשנת התשכ"ב, וחלק ב' הנקרא גם דקדוק חברים, וכולל בנוסף תפילות

  צגייר עשוש א התשל"ב. ר' וסגולות, נדפס בתוך ספרו עצי שיטים ג'רב

 זצ"ל  



ז"ל. בסופו  שלמה אלפאסיחי' ש"ס רמב"ם וכללים מרבי  ב ממשח: וכר (591

ז"ל. תונס.  משה שלוםשיטה על מסכת זבחים מרבי  ישמח משהספר 

 התרי"ט.

 ': חידושים על התורה מרבי מכלוף חדד זצ"ל. התש"ח.  כרחם אב א (592

תהלים ותנ"ך מרבי  על ה שערי רחמיםכולל ב' חלקים מס'  כרם חמדה:  (593

חי' תנ"ך ומארז"ל   כסא רחמיםזצ"ל ושבעה חלקים של ספר רחמים הכהן 

ב' חלקים חי' דרש תנ"ך שערי חיים ז"ל בחלק ו' נדפס ס'  הכהן כלפאנימרבי 

סוסו  הערות מרבי  נטע שעשועיםז"ל. ועוד בסוף  חיים כהןומארז"ל מרבי 

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ו.  כהן

 ז"ל. ג'רבה. התשמ"ג. שלמה מאזוזרבית מרבי   על הלכות כרם שלמה:  (594

זצ"ל. שלמה טוביאנה חידושי תנ"ך וש"ס מרבי  כרם שלמה טוביאנה:  (595

 תונס. התקס"א?. 

 התשע"ג.   כרם שלמה מהדורה חדשה:  (596

 זצ"ל. התשל"ג.   רבי מקיקץ שלי חידושים על כתובות ועוד מכרמי שלי ח"ב:  (597

 התשכ"ג.   כנ"ל.כרמי שלי קידושין:   (598

: שמונים דרושים מרבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. דפוס ישן כתר כהונה  (599

 התשל"ו. 

 התשס"ב.  כתר כהונה מהדורה חדשה:   (600

 בוגיד סעדוןירחון תורני שיצא בג'רבה ע"י רבי  : שנה שנייה  כתר תורה (601

 זצ"ל. התרצ"ט.

   כנ"ל. התרח"ץ.  כתר תורה שנה ראשונה:  (602

שליט"א.  אזוז רבי מאיר מחידושים על פרק איזהו נשך מ לא תשיך:  (603

 התשס"ה. 

 שליט"א. התשנ"ט.רבי אברהם מימון שו"ת מ לב חנון ח"א:  (604

 התש"ע.  לב חנון ח"ב:  (605

זצ"ל ]רבה דקרית אתא[. ר' משה מימון מצוות על בן אדם לחבירו מ לב טוב:  (606

 אוצה"ח

: כללי הש"ס מר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל. ]אצלנו[. לבדוק אודות  לב ימים (607

 הדפוס החדש. 

זצ"ל.   רבי רחמים בוכריס שים על ברכות שבת עירובין מחידו לב רחב:  (608

 התש"מ.



 פסחים ר"ה יומא סוכה. התשס"ו.   לב רחב:  (609

 ביצה תענית מגילה מועד קטן חגיגה. התשס"ד. לב רחב:  (610

 בראשית שמות. התשל"ח. לב רחב:  (611

 ויקרא במדבר דברים. התשנ"ח.  לב רחב:  (612

 איוב משלי. התשד"מ. לב רחב:  (613

 ?יבמות. התשנ"ג לב רחב:  (614

 אסתר. התשנ"ט. לב רחב:  (615

 רות. התשנ"ט. לב רחב:  (616

 פרקי אבות. התשס"ה. לב רחב:  (617

 תהלים. התשנ"ח. לב רחב:  (618

 ז"ל. ג'רבה. התרמ"ה.  חיים כהןכללי ש"ס ואחרים מרבי  לב שומע:  (619

רבי שמעון חירארי : שו"ת וחידושים על הפרשה מלב שמח ראש שמחתי (620

 זצ"ל. התשס"א. 

 התשמ"ח?   שו"ת מהנ"ל. התשנ"ו. :לב שמחה (621

 : לבושים והדרנים על הש"ס. לבושי כהונה מוהרמ"ך (622

 חידושים על התורה מהנ"ל.    :לבי שמח (623

 חידושים על פרשת ויקרא מהנ"ל. התשס"ג.  לבנו ישמח:   (624

.  רבי מיכאל כהןחידושים על התורה ועל מאמר בברכות מלהניח ברכה:  (625

 התשמ"ט. 

 וורקת אלעסל. לוח שנה של תונס. (626

 זצ"ל. ג'רבה. התרל"ז.  שאול הכהן קדוק מרבי ספר ד  לחם הבכורים:  (627

 :לחם הביכורים החדש  (628

ז"ל.  יצחק חי בוכבזאמערכות חי' תנ"ך ומארז"ל מרבי  לחם לפי הטף:  (629

 גאבס. הת"ש.

   התשמ"ח.לחם לפי הטף מהדורה חדשה:   (630

ז"ל  יהודה נג'ארר"ד לימודים בענינים שונים בפלפול רב מרבי  לימודי ה':  (631

 ונס. התקמ"ז.ובסופו כמה דרושים. ת

 זצ"ל.  דוד הכהן מג'רבי: חידושי תנ"ך ומארז"ל מר' ליקוטי בתר ליקוטי (632

 זצ"ל התשל"ב.  צגייר עשוש: מר' ליקוטי מעשיות (633

ז"ל. ג'רבא.  בנציון כהןחידושים על הגדה של פסח מרבי  לספר בציון:  (634

 התר"ץ.



דרושים על סדר הפרשיות בראשית במדבר, מרבי   לספר בציון דורשים: (635

 ז"ל. ג'רבא. התש"י. כהן יהונתן וזיפה יוסף

 התשס"ה. לספר בציון על הגדת פסח מהדורה חדשה:  (636

 : ליקוטים שונים לקט משה מוהרמ"ך (637

 זצ"ל. התשי"ט.  מקיקץ שלי: דרושים לנפטרים מר' לשם אשים  (638

: כולל ילדי ג' חלקים ובן פורת יוסף ג"ח מרבי יוסף ברבי זצ"ל.  לראש יוסף (639

 התש"ן. 

עיני (640 מם:  מאור  וש"ס  תנ"ך  הכהן  חידושי  ורג'אני  מאיר  ובסופו  רבי  זצ"ל 

שאול ה  מנוחת  כללי  וקועל  הארץנטרס  עבור  בערבית    גאולת  ומעשיות  מוסרים 

 התשל"א.  

 ז"ל. ג'רבא. התשנ"ט.  יעקב כהן גדישאחידושי תנ"ך מרבי  מאין יבוא:  (641

 : התרנ"ג. מאין יבוא דפוס ישן (642

 ול ולשבתות ועוד.: סידור התפילה לימות החמאיר עינים   (643

ז"ל למנוחת אשתו   משה חדאדספר זכרון שהוציא רבי  מאמר אסתר:  (644

אסתר, מחולק לד'. א'. תולדות אשתו. ב'. דבר אסתר, שירי חתונה ותוגה ממשוררי 

 זמנו. ג'. מכתבי נחמה. ד'. כ"ג דרושים למעלת נשים כשרות. התש"ו. 

ימין מקיקץ דידי  : משלי עם ביאור מוסרי קטן מרבי בנמאמר אסתר דידי (645

 זצ"ל. התשכ"ג.

 ז"ל. רב במדנין. התש"ל.  מרדכי סגרוןמערכות מרבי  מאמר מרדכי:  (646

 זצ"ל התש"ל.   מרדכי סגרון : חידושי ש"ס מר' מאמר מרדכי ח"ב   (647

 מאמר רחמים אבות  (648

 מאמר רחמים שבועות  (649

 אשר חדאד : ב' חלקים דרושים לפרשת השבוע מר' ב -מאשר לאבינו א  (650

 ט. שליט"א התשל"ו התשל" 

שליט"א   אשר חדאד: דרושים על חמשה חומשי תורה מר' מאשר לבניו (651

 התשמ"א 

רבי  : חידושי ש"ס ובסופו קונטרס יצחק ירנן ממבצר יצחק יצחק ירנן (652

 . התשנ"ח. יצחק חי בוכבזה זצ"ל

 זצ"ל. התשל"ג. רבי בן ציון הכהן פירוש על שיר השירים מ מבשרת ציון:  (653

גדולי ישראל וישטתם בהלכה ובלימוד  עיונים בתולדות  מגדולי ישראל ח"א:  (654

 שליט"א. התשע"ו. רבי מאיר מאזוז מ



 כנ"ל. התשע"ז.  מגדולי ישראל ח"ב:  (655

 כנ"ל. התשע"ז.  מגדולי ישראל ח"ג:  (656

 כנ"ל. התשע"ח.  מגדולי ישראל ח"ד:  (657

. רבי חזקיה חדאדחידושים על פרשת השבוע מ מגדנות לחזקיהו:  (658

 התשמ"ו.  

 בורג'לחי אליהו סכת בבא מציעא מרבי שיטה על מ  מגדנות נתן חלק א':  (659

 ז"ל. תונס. התקל"ח. 

 על מכות שבועות ועוד. מהנ"ל. התקמ"ה.  מגדנות נתן חלק ב':  (660

 : התשע"ג. ב' מהדורה חדשה-מגדנות נתן חלק א' (661

 מגיד דבריו ליעקב מהדורה חדשה: (662

,  מגיד מראשיתהגדה עם שני פירושים בדרך דרש,  מגיד דבריו ליעקב:  (663

ז"ל.  רפאל כדיר צבאןמרבי ויגידו למרדכי ז"ל ו הןהכ חויתאמרבי 

 התש"ו.

 התשס"ה.  מגיד דבריו ליעקב מהדורה חדשה:  (664

: חידושי ש"ס דרושים והלכות מרבי בוגיד סעדון זצ"ל.   מגיד חדשות ח"א (665

 התשנ"ד.

 : כנ"ל. התשנ"ט.מגיד חדשות ח"ב (666

 : כנ"ל. התשס"ב.מגיד חדשות ח"ג (667

 ג.: כנ"ל. התשס"מגיד חדשות ח"ד א' (668

 : כנ"ל. התשס"ג.מגיד חדשות ח"ד ב' (669

 התשס"ד.  כנ"ל.: מגיד חדשות ח"ה  (670

 התשס"ד.  כנ"ל.: מגיד חדשות ח"ו (671

 התשס"ה.  כנ"ל.: מגיד חדשות ח"ז  (672

 התשס"ה.  כנ"ל.: מגיד חדשות ח"ח (673

 התשס"ה.  כנ"ל.: מגיד חדשות ח"ט  (674

 התשס"ז.  כנ"ל.: מגיד חדשות ח"י  (675

 התש"ן.  שו"ת מהנ"ל.  : מגיד תשובה ח"א  (676

 התשנ"ב.  כנ"ל.: תשובה ח"ב  מגיד (677

 התשנ"ז.  כנ"ל.: מגיד תשובה ח"ג  (678

 התשנ"ח.  כנ"ל.: מגיד תשובה ח"ד  (679

 התש"ס.  כנ"ל.מגיד תשובה ח"ה:  (680



 התשס"א. כנ"ל.:  מגיד תשובה ח"ו  (681

 התשס"ג.  כנ"ל.: מגיד תשובה ח"ז (682

ז"ל אודות צוואת רבי נסים שמאמא  אליהו אלמליחמרבי   מגלה עמוקות:  (683

 ז"ל.

דוד חידושים על הש"ס, זרעים ומועד ]רובו על מס' שבת[ מרבי  מגן דוד וזאן:  (684

 ז"ל. תונס. התרל"ח.  וזאן

 ז"ל. תונס. התרנ"א. מרדכי גג'שו"ת מרבי  מגן דוד:  (685

   בענין יבום וחליצה. מגן הדת: (686

זצ"ל ושו"ת  רבי אליהו טייבמ זכר אליהוכולל שו"ת  מגנזי חכמי תונס:  (687

 תשמ"ה.  זצ"ל ועוד. הרבי משה חדאד מ קמח סולת

רבי בוגיד זצ"ל שחיבר  רבי חויתה הכהןתולדות חיי  מדות הרחמים: (688

 זצ"ל. התשמ"ה.   סעדון

השני זצ"ל. רבי צמח הכהן הגדה של פסח עם חידושים מ מדרש הגדה:  (689

 התרע"ט. 

זצ"ל. ג'רבה.  כליפה הכהןדרושים לכבוד כמה גאונים מרבי   מדרש שלמה:  (690

 התרפ"ח.

 ז"ל. ג'רבה. התש"ח. כליפה הכהןרבי דרושים מ מדרש שלמה חלק ב':  (691

 דרוש מבנו של הנז"ל. התש"ח.מדרש שלמה חלק ג':  (692

רבי שלמה מאזוז : חידושי תנ"ך דרושים ודינים ממדרש שלמה מאזוז (693

 זצ"ל. התשנ"ג. 

מוסרים  שמן ערבחידושים על התורה ונלוה  :ח"א  מדרשו של שם (694

 תשי"ז.  ז"ל. ג'רבה. ה שאול מקיקץ שליומעשיות בערבית מרבי 

רבי סאסי הכהן  חידושים על מסכת קידושין מ מדרשו של שם ועבר: (695

 התשכ"ג. 

חידושים התורה תהלים הגדה של פסח ועוד מרבי רחמים   מדת הרחמים:  (696

 מעתוק דימרי זצ"ל. התשמ"ג. 

: חידושי תורה תהלים הגדה של פסח ומאמרי חז"ל לרבי  מדת הרחמים (697

 [רחמים מעתוק דמרי זצ"ל התשמ"ו. ]לבדוק

זצ"ל.  רבי שמעון חירארי ': חידושי מסכת פסחים ממהישמ"ח ב (698

 התשס"ט.



רבי יעקב בן מעתוק עזיזי חדאד מ  וידוי ותפילה בצורת שיר מודה ועוזב:  (699

 ז"ל. ג'רבא. הת"ש. 

ז"ל.  רבי דוד בן אבאתו הכהן מ מוסרים ומעשיות בערבית מוסר אב:  (700

 ג'רבה. התשי"ח. 

 זצ"ל. התרפ"ה.  מרדכי מאמו ר' : משלי עם תרגום בערבית ממוסר שלמה  (701

על הלכות יו"ט להרשב"א  בית מועדחיבור על עבודת הקודש, חלק  מועד דוד:  (702

 ז"ל. תונס. התרמ"ז. דוד בונאןמרבי 

ז"ל.  יהודה נג'ארעל הסמ"ג  הרא"ם הרא"ש ומהרש"ל חברו רבי  מועדי ה':  (703

 תונס. התקס"ח. 

חיים כהן  ר'  : סליחות כמנהג ג'רבא וטריפולי עם באור מוצא שפתיך (704

 זצ"ל. 

רנו שיטה מקובצת לזבחים ועוד, בסופו ספר  : דפוס ליוורנו מזבח כפרה  (705

 ז"ל. תונס. תק"ע.יעקב פיתוסי לרבי  ליעקב

 : הת"ש. מזבח כפרה דפוס לעמברג (706

: מכתבים ועוד לזכרו של אביו של רבי שמואל עידאן זצ"ל?.  מזכרת נצח (707

 התשט"ו. 

רבי ראש השנה נוסח ג'רבא עם פירוש מחזור למחזור ראש השנה שי למורא:  (708

   זצ"ל. התרס"ב.שאול הכהן 

 זצ"ל.  דוד ברדה : מחזור של ראש השנה וכיפור מר' מחזור תונס (709

 : מחזור של ראש השנה וכיפור לפי נוסח תונס מחזור תר"ו  (710

זצ"ל ג'רבא  רפאל חדאד: קצת חידושים על התורה מר' מחי ומסי (711

 התש"ך. 

אהרן  ושים על קבלה זהר וכללים מר' : חידמחנה אהרן )צדקה לחיים(  (712

 זצ"ל. ליוורנו תקנ"ה.  חיון 

 ז"ל. תונס. התרמ"ט.   דוד בונאןחידושים על סוגיות מרבי  מחנה דוד:  (713

הלכות שמחות למהר"ם מרוטנבורק ז"ל עם הגהות וחידושים מחנה לויה :  (714

 ז"ל, וכן חקירות וחידושים ממנו בהלכות נזירות וטומאת המת. יהודה הלוימרבי 

 תונס. התקע"ט.

רבי מ  ברית יצחקכולל שיטות מחמשה חכמים על מסכת מכות. א'.  מטה עוזך:   (715
בוכבזה חי  יהודהב.    .יצחק  נג'אר  מ  אהלי  יהודה  טוב   ג.רבי    שמן 



 ויזרע יצחקה.  רבי אליהו הכהן  מ  מכתב אליהוד.  רבי שמואל טייב  מ

 התשנ"ח. .רבי יצחק כהןמ

 זצ"ל. צגייר עשוש : חידושים על מגילת רות מר'מיד נעמי (716

 זצ"ל. התשנ"ב.   רבי חיים כהןפירוש על ההושענות ממילי מחיים:  (717

 ז"ל. ג'רבה. תשד"מ.  ראמסיעד מהדשו"ת מרבי  מים טהורים:  (718

ז"ל. תונס.  מרדכי ברוך קאראבליוחיבור על הש"ס מרבי  מירא דכיא:  (719

 התקנ"ב.

זצ"ל.   רבי מסעוד אלפאסי : חידושים על התורה ממירא דכיא ח"א (720

 התשע"ד.

 : כנ"ל. מירא דכיא ח"ב (721

 : כנ"ל. מירא דכיא ח"ג (722

זצ"ל. ג'רבא.  חזקיה פרץחידושי תנ"ך וש"ס מרבי  מכתב לחזקיהו:  (723

 התרכ"ו.

 זצ"ל תשל"ב.  דאן י מכלוף ע: חידושי ש"ס והלכות מר' מלוא העומר  (724

 שליט"א. התשמ"ו. רבי בנימין כהן : תולדות חכמי תוניסיה ממלכי תרשיש (725

 זצ"ל. התש"ח.  אברהם הכהןמלון ערבי עברי מרבי   ון: מלל לאברהם אגר (726

 ז"ל. גפצא. אברהם הכהןמוסר בערבית מרבי  מלל לאברהם ]בערבית[:  (727

 ספאקס. התש"ז.

 ז"ל. ג'רבה. התשכ"ב.   מסיעד מהדארדרושים מרבי  מנוחה וחיים:  (728

ז"ל. תונס.  שלמה זרקאחידושי תהלים מרבי  מנוחת שלום חלק א':   (729

 התרל"ג.

 כנ"ל. התרל"ה. לום חלק ב': מנוחת ש (731

 כנ"ל דפוס סוסה. התרצ"ה. מנחת שלום חלק א': (732

 כנ"ל. התרצ"ו.  מנוחת שלום חלק ג': (733

 כנ"ל. התרצ"ז. מנוחת שלום חלק ד':  (734

 כנ"ל. התרצ"ז. מנוחת שלום חלק ה':  (735

 ז"ל. תונס. התרס"ה. יצחק הכהןחידושי ש"ס ועוד מרבי  מנחת יצחק:  (736

ז"ל. ג'רבא.  רחמים חי חויתה הכהן מערכות מרבי מנחת כהן חלק ג':  (737

 התשי"ח.

 : התשס"ח. מנחת כהן מהדורה חדשה (738

 : ויקרא במדבר דברים. תש"א. מנחת כהן (739



 כ"א. התש : מנחת כהן ח"ד  (740

 התשס"ב. מנחת כהן ח"ד מהדורה חדשה:  (741

 זצ"ל. התשס"ח.   רבי אברהם בן מוסא שיטה על מסכת מ מנחת סוטה:  (742

ז"ל. מכלוף עידאן תערובת מרבי  חידושים לש"ע יו"ד הלכות מנחת ערב:  (743

 ג'רבה. תשי"א. 

רבי שמעון חירארי חידושים על מסכת תענית ומגילה מ מני שמחוך ח"א:  (744

 זצ"ל.  התשס"ז.

רבי שמעון חירארי חידושים על מסכת מועד קטן וחגיגה ממני שמחוך ח"ב:  (745

 זצ"ל. התשס"ז.  

 תש"ך.  זצ"ל. ה מסיעד מאהדרחידושים על התורה מרבי  מסעד לבית ה':  (746

 : חידושי ש"ס מהנ"ל.  התשל"ג. מסעדי גבר (747

 : ספר פיוטים מרבי אשר מזרחי זצ"ל.  התשכ"ח.מעדני מלך (748

 ז"ל. ג'רבא. התשכ"ג. כמוס מאמוחידושי ש"ס ושו"ת מרבי  מעט מים:  (749

ז"ל.   יעקב כהן גדישאשיטה ארוכה על מסכת מעילה מרבי   מעיל יעקב:  (750

דיני סיום מסכתא בלשון הקודש וערבית. ג'רבה. ובסופו ספר אהבת יעקב לבושים ו

 ג'רבה. התרע"ב. 

 : התשנ"ה.מעיל יעקב מהדורה חדשה (751

זצ"ל. בסופו  ישועה הכהןחי' על הש"ס, ש"ע שו"ת ועוד מרבי  מעיני ישועה:  (752

מנחת  ז"ל וקונטרס  יצחק כהןחידושים ודרושים מרבי  יצחק בנוקונטרס 

 ז"ל. תונס. התרס"ה. יצחק ברכהמרבי  יצחק

 פסקי דין מחכמי דין. התר"ע.  בית דין:  מעשה (753

: פסקי מרבני תונס ובסופו קונטרס אבל משה וזכרון משה מעשה ב"ד (754

 הכוללים תולדותיו וסדר הלוויתו של רבי זקן מאזוז זצ"ל ג'רבא התרע"ה.

: מעשיות מתלמוד בבלי וירושלמי מתורגם בערבית מר' מעשה הגדולים  (755

ת העמקים ספור ארוך בערבית  ובסופו שושנ מאיר כהן ור' בועז חדאד

 ג'רבא התש"ח. 

 זצ"ל. התש"ג.  שמעון כהן : חידושים על ספר בראשית מר' מעשה חושב (756

זצ"ל.  רבי שמעון כהן חידושים על בראשית ממעשה חושב כרך א':  (757

 התשנ"ה.  

 שמות ויקרא במדבר דבריםחידושים על ספר  מעשה חושב כרך ב':  (758

 מהנ"ל.  התשנ"ה. 



 דושים על הנ"ך והמסרה מהנ"ל.  התשנ"ה. חי  מעשה חשב כרך ג':  (759

 דרושים חידושים ולבושים מהנ"ל.  התשנ"ה.  מעשה חשב כרך ד':  (760

 שליט"א התשל"ב.   אשר חדאד: מר' מטה זבולון   -מעשה נסים  (761

נסים כהן  חידושים על פרק ראשון ממסכת ביצה מרבי  מעשה נסים ביצה:  (762

 זצ"ל. ג'רבא. התשע"ב. 

נ"ך מדרש פליאה הלכה פרקי אבות דרושים חידושי ת חלק א': ם על מעשה נסי (763

 זצ"ל. התשע"ח.?רבי נסים בן מגוץ הכהן ומכתבים מ

    חידושי ש"ס מהנ"ל. התשע"ח? חלק ב':מעשה נסים  (764

 ספורים על כמה מרבני תונס וג'רבה בערבית. מרבי מעשה נסים בערבית:  (765

 ז"ל. ג'רבה. התש"ח.  דוד חדאד חזקיה

ז"ל   נסים כהןרמב"ם ועוד מרבי חי' ש"ס ש"ע   מעשה נסים ]תונס[:  (766

 מתונס. התרס"ז. 

 ז"ל. ג'רבה. התרנ"ה.  נסים כהןחי' תנ"ך מרבי  מעשה נסים:  (767

: שאלות ותשובות מרבי נסים בן מגוץ הכהן זצ"ל.  מעשה נסים שו"ת ח"א (768

 התשנ"ח.

 : כנ"ל. התש"ס.מעשה נסים שו"ת ח"ב (769

 : כנ"ל. התשס"א.מעשה נסים שו"ת ח"ג (770

 כנ"ל. התשס"ב. :מעשה נסים שו"ת ח"ד (771

 : כנ"ל. התשס"ג. מעשה נסים שו"ת ח"ה (772

ז"ל.  משה הכהןמאמרים בכוחה של צדקה מרבי  מעשה צדקה חלק א':  (773

 ג'רבה. התש"ז.

   זצ"ל.  התש"מ. רבי שושן הכהן  ספר דרושים ממעשה שושן:  (774

 זצ"ל. התשל"ז.  רבי חיים חורי שו"ת וחידושי ש"ס ועוד ממצא חיים:  (775

ז"ל.  חיים כהןתרי"ג מצוות על פי הרמב"ם מרבי  אזהרות עלמצות המלך:  (776

 התרל"ט.  ג'רבא.

 זצ"ל. התרכ"ה. אברהם יצחקי הכהןשו"ת מרבי  מצות כהונה:  (777

 זצ"ל. מצליח מאזוזחידושי ש"ס מרבי  מצמיח ישועה:  (778

דרושים על פרשיות ובסופו ליקוטי ש"ס. דרושים להספד על כמה  מקור ברוך:  (779

ז"ל. תונס.   ברוך פיתוסירבני תונס מרבי  רבני תונס ויש בו כמה פרטים על

 התק"ן.

 זצ"ל. התשס"ט.  רבי שלמה מאזוז: ירחון תורני שהוציא מקבציאל (780



 זצ"ל. התשס"ז. רבי חיים מאדר : שאלות תשובות ממקור חיים (781

לשואליו.  הרב מאיר מאזוז שליט"א : תשובות ממקור נאמן ח"א (782

 התש"ע. 

 : כנ"ל התשע"ה. מקור נאמן ח"ב (783

 תונס התרנ"ב.  שלום פלאח : ספר דקדוק מר' ורשמקרא מפ  (784

האופנים:   (785 ותוספי  מרא"ה  ביצה  על  הרא"ש  ותוספות  הרא"ה  חידושי  כולל 

 זצ"ל. תק"ע. ר' יעקב פיתוסי חידושי ש"ס מ  יגל יעקבהראשונים, עם 

 זצ"ל. ג'רבה. התשי"ז. מכלוף דיעיחי' וביאורים על הש"ס מרבי  מר דרור:  (786

 . ג'רבה.ז"ל צגייר עשושת שליקט רבי רפואות וסגולו מרפא לעצם:  (787

 ז"ל. ג'רבא. התש"ח. רפאל יונהמערכת על סדר א' ב' מרבי  מרפא לשון:  (788

 ספר משלי עם תרגום בערבית. סוסה. התרצ"ב.  משאת בנימין:  (789

זצ"ל.  רבי בנימין מקיקץ דידי : חידושי תנ"ך ועוד ממשאת בנימין דידי (790

 התשי"ד.

"ס ומערכות דינים בקצרה וחי' תנ"ך  חי' תנ"ך וש משגב לדך, מקום דוד:  (791

 זצ"ל. ג'רבה. התרע"ה.  דוד הכהןומארז"ל מרבי 

   . התש"ד.רבי משה פרץחידושים על פרשת השבוע ממשה בחירו:   (792

מחרוזת חידושי ש"ס  ויבן משההש"ס  עלידבר  משה: כולל משה ידבר (793

הספדים דרש משה על מסכת חגיגה ו מים שאלעל מסכת יומא  ויעמוד משה

 זצ"ל. התשע"ו.  משה )בישי( מימון מרבי

ז"ל ובניו. תונס.  מסעוד אלפאסיחי' הש"ע ושו"ת מרבי  משחא דרבותא:  (794

 התקס"ה.

 : התשנ"ב. משחא דרבותא דפוס חדש (795

 מהדורה רבי אפרים חדאד שליט"א.   משחה דרבותא על בראשית:  (796

 ז"ל. ג'רבא. התקס"ו.   אהרן פרץחידושי ש"ס מרבי  משחת אהרן:  (797

 זצ"ל. התשל"ו. רבי חיים הכהן : דרושים ממשכיות לבב (798

זצ"ל. רבי דוד עידאן דרושים בלה"ק וערבית מ משכיל לדוד ח"א:  (799

 התשי"ד. 

 מערכות של חידושים על התורה מהנ"ל.  התשכ"א.   משכיל לדוד ח"ב:  (800

מרבי עוזיאל פסקים ותשובות בעניני ש"ע אה"ע וחו"מ  משכנות הרועים:  (801

 ז"ל. תונס. התר"ך. אלחאייך



זצ"ל.  רבי שמעון חירארי : מערכות חידושים באגדה ממחי לבמש (802

 התשנ"ב.

זצ"ל מגאבס  ישועה חדאד: פירוש על הגדה של פסח מר' משמיע ישועה (803

 התשל"ו. 

ז"ל.  אברהם יצחקי הכהןחי' על הש"ס מרבי  משמרות כהונה חלק א':  (804

 תונס. התרכ"ה.  

 כנ"ל. משמרות כהונה חלק ב':  (805

 ל.כנ" משמרות כהונה חלק ג':  (806

 התרכ"ב. משמרות כהונה דפוס שני א': כנ"ל.  (807

 משמרות כהונה דפוס שני ב'  (808

 :  התשע"א.משמרות כהונה דפוס אחרון א' (809

 : התשע"א.משמרות כהונה דפוס אחרון ב' (810

 : התשע"א.משמרות כהונה דפוס אחרון ג' (811

נסים  פסקים מרבני תונס על אודות צוואת הקאייד  משפט הירושה:  (812

 ז"ל. שמאמא 

ישראל זיתון רבי דוד ג'אוי בשו"ת ומערכות בהלכה מרבי  משפט כתוב:  (813

 ז"ל. התרל"ח.  ורבי משה חיים זיתון

רבי מעתוק  חידושי פרשיות ומערכות מ מתוק לחכי:  -מתוק מדבש (814

 זצ"ל.  התשמ"ט. מאזוז 

שיר השירים עם תרגום בערבית עם שני פירושים. א'. תורי זהב  נאוה קדש:  (815

ז"ל. ג'רבה.  חיים הכהןהכסף מנכדו רבי   ז"ל. ב'. נקודות צמח הכהןמרבי 

 התרל"ב.

 צ"ל.   דוד בן אבטתו הכהן : חידושי תנ"ך ומאמרז"ל מר' נאות מדבר (816

ציון ח"א על הש"ס, ח"ב מערכות וחידושי תנ"ך ומארז"ל מרבי  נוה ציון:  (817

 ז"ל, ח"ג מוסר בערבית מבני רבי ציון הנז"ל. ג'רבה. התש"ב.  סופר

 שולחן ערוך מרבי שאול הכהן זצ"ל.  התשמ"ח.: חידושים על ה נוכח השלחן (818

 התשע"ב.  :נוכח השולחן מהדורה חדשה (819

יהודה  פסק על צוואת הקאייד נסים שמאמא ז"ל מרבי  נוסף על נחלת:  (820

 ז"ל. ]והוא חלק ב' מספר נחלת אבות דלקמן[. התרל"ח. ג'רמון

 פירוש על הגדה של פסח מר' בנימין אספינוזא זצ"ל. :  נופת צופים  (821

 : חידושי תהלים מרבי חיים הכהן זצ"ל.  התרפ"ה. לות ח"אנורא תה (822



 : כנ"ל.נורא תהלות ח"ב (823

 זצ"ליהודה גז  : חידושי תורה מרבי נחל יהודה בראשית   (824

ז"ל.  יהודה גג'חידושים על התורה בדרך פרד"ס מרבי  : ח"ב נחל יהודה  (825

 ז"ל. נאבל. התרצ"ג.  יעקב גג'מאביו רבי  נחל יעקבונלוה לו ספר 

 : כנ"ל.  התרצ"ו.ח"ג נחל יהודה  (826

 יהודה ג'רמוןפסק על צוואת הקאייד נסים שמאמא ז"ל מרבי  נחלת אבות:  (827

 ז"ל. התרל"ח.

זצ"ל.  נסים חיים חזקיה חורי   חידושי ש"ס מרבינחלת אבות חורי:   (828

   התשכ"א. 

 זצ"ל ג'רבא התרע"ו.  שלום לישע : ספר הלכה מר' נחלת שלום (829

 א חורי. התשל"ג. חידושי תנ"ך וש"ס מרבי עטיי נטע רבעי:  (830

:  קובץ של חידושים ממחברים שונים: א( נטע רבעי על התורה נטע רבעי (831

. ג( ברכת אברהם  ר' צבי. ב( עטרת צבי חידושי ש"ס מבנו  עטייא חורימרבי  

מר'   מאמרז"ל  על  חידושים  מאזוז מערכות  זקן    אברהם  משה  ר'  של  בנו 

מר'   הגדה  חי'  ורחמים  ישועה  ד(  חטאבמאזוז.  הרחמים  החצר .  יתדות   )

  דוד הכהן . ו( והעריך הכהן מר'  רחמים כהן יהונתןחידושי תנ"ך וגפ"ת מר'  

זצ"ל.   רפאל מניני חדאדרב דתיטאוין. ז( פטר רחם חידושי ש"ס ושו"ת מר'  

 ]לבדוק אם הוא לא זה שלמעלה[

 זצ"ל. התשנ"ט.  ציון הכהן יהונתן: חידושים על פרקי אבות מרבי נר מציון (832

 ז"ל. גאבס. הת"ש.  חיים חורימוסרים בערבית מרבי  ת: נפלאות גדולו (833

 : פסקים ותשובות מרבי כדיר צבאן זצ"ל.  התשס"ז.נפש חיה ח"א (834

 : חידושי תורה הפטרות ודרושים מהנ"ל.  התשס"ז.נפש חיה ח"ב (835

 ז"ל. תונס. התרכ"ה. דוד גג'חי' ש"ס מרבי  נר דוד:  (836

 א התשד"מ. שליט"  אשר חדאד: חידושים על התורה מר' נשמת חיים (837

פירוש על האזהרות לשבועות וכתובה לשבועות עם מנין המצות  נתיב מצותיך:  (838

 ז"ל. ג'רבה. התר"א.  הכהן שאוללפי בה"ג מרבי 

 מוהרמ"ך  : על חמש המתנותנתן משה  (839

כללים וענינים  – פני משהחי' ש"ס. ב'.  - פני זקןג' חלקים. א'.  סבר פנים:  (840

ז"ל מג'רבה.  משה זקן מאזוזם. מרבי , חי' על הרמב"פני המלךנפרדים. ג'. 

 התרמ"א.

 : התשנ"ח. סבר פנים מהדורה חדשה (841



זצ"ל. רבי שמעון חירארי : חידושים על מסכת סוכה מסוכת שמחה (842

 התשע"ד. 

 מאיר מאזוז: ספרים על העיבור מרבי סולת נקיה, פרפראות לחכמה (843

 שליט"א. התשד"מ. 

זצ"ל.  שמעון חירארי רבי דרושים על רבי סעיד חדאד זצ"ל מסיחה נאה:  (844

 התשל"ז. 

 ז"ל. גאבס. התש"ח. יצחק המכונה סחוגה מימוןמערכות מרבי  סם חיי:  (845

זצ"ל ובו   מגוץ סופר : קונטרס קטן של חי' גיטין וקידושין מר' סם חיי (846

 דרוש למנוחתו ג'רבא התשכ"ב בסופו סדר תענית דיבור. 

 של"ט. זצ"ל הת אליהו בן יצחק הכהן : חידושי תנ"ך מר' סמוכים לעד (847

 : על פורים מרבי מאיר מאזוז שליט"א. התשע"ד.סנסן ליאיר (848

 זצ"ל. תונס. התרנ"ב.  יצחק טייבמערכות מרבי  ספר הזכרון:  (849

 : כנ"ל.  התשמ"ח.ספר הזכרון מהדורה חדשה (850

רבי אברהם ביאור על רש"י על התורה מ :ספר הזכרון ]בקראט הלוי[ (851

 זצ"ל. התר"ה. בקאראט 

זצ"ל.  רבי יעקב חדאד התורה והש"ע ועוד מ חידושי על ספר החידושים:  (852

 התשס"ב.  התשס"ב. 

ז"ל.  פרג'אללא סרוסימערכות פשטים וגימטריאות מרבי   ספר החיים:  (853

 גאבס. התרע"ד. 

מגיד על  זצ"ל הנקרא רבי בוגיד סעדון פרוש על ספר הסתום מספר הסתום:  (854

 אוה"ח התשס"ב.  הסתום

 זצ"ל. התשנ"ח.   רבי ישועה חדאדחידושי תנ"ך מ ספר השעשועים:  (855

 זצ"ל. תונס. התרס"ד.  יוסף זרקאחי' על הש"ס מרבי  עוד יוסף חי:  (856

 : סידור תפלה בנוסח ג'רבא. התש"ח. עולת החדש (857

 מחזור לג' רגלים בנוסח ג'רבא. התש"ה. עולת הרגל:  (858

 סידור תפלה בנוסח ג'רבא. התש"ו.  עולת שבת:  (859

 התס"ה?   זצ"ל. רבי בן ציון כהן יהונתןחידושי תנ"ך מ  עזך ציון:  (860

רבי מקיקץ  ז"ל ו שמעון בן כליפה כהןספר עיבור מרבי  עיבור השנים:  (861

 זצ"ל. ג'רבא. התרפ"ג.שלי 

ז"ל.  אברהם צפג'חידושים להלכות קרבנות להרמב"ם מרבי  עיני אברהם:  (862

 תונס. התקמ"ד. 



: חידושי תורה וחידושי מסכת ביצה מר'  אשר לבש  -עיני אחי בנימין  (863

 אצלנו.  שליט"א. התשע"ה אשר חדאד

 התשי"ט.   על הלכות גיטין מרבי דוד כטורזא זצ"ל.עיני דוד:   (864

 ז"ל. התרכ"ה. אברהם יצחקי הכהןדיני טריפות מרבי  עיני הכהן:  (865

 מוהרמ"ך מ : מוסרים ותיקוני המדותעיני משה (866

 : ספר מנהגי תונס מרבי דוד סיטבון שליט"א. התשס"ג.עלי הדס (867

   זצ"ל. התשס"ח.  הכהןרבי משה כלפון  תולדות חיי עמוד ההוראה:  (868

רבי  זצ"ל ותפארת משה מרבי נסים עידאן כולל ספר זית רענן מעמר מן:  (869

   התשל"ז. זצ"ל.  משה עידאן

 ז"ל. ג'רבה. התשל"ח. מכלוף עידאןדרושים מרבי  עמר נקא:  (870

-ז"ל. ג'רבא. התשי"ח אבאתו הכהןמרבי דוד בן    מערכות ענה דודי:  (871

 התשנ"ד.

בארים ובסופו קונטרס ההל והשמחה  : פרקי אבות עםענף עץ עבות  (872

  צגייר עשוש הנהגות ומסרים למחברי ספרים עם סדר פדיון פטר חמור מר' 

 ג'רבא התרצ"ז. 

ז"ל. תונס.   שמואל טייבחי' על התורה בדרך חקירה מרבי  עפעפי שחר:  (873

 התש"ח.

 התשס"ט.  עפעפי שחר מהדורה חדשה:  (874

זצ"ל. שלום בלעיש רבי אברהם בן פירוש על מגילת קהלת מ: עפרות תבל  (875

 התר"י.  

: ב' חלקים של חי' רמזים על התורה עם קונטרס פתרון עץ חיים דרכי ציון  (876

חלומות בערבית ובסופו ספר דרכי ציון על מסעות רבי עובדיה מברטנורא  

 זצ"ל. ישראל ג'רבא התשכ"ה. 

זצ"ל.  צגייר עשושחידושים על בראשית שמות מרבי  עץ החיים חלק א':  (877

 . עלינו להשיגםג'רבא. התשכ"ה

 חידושים על ספר ויקרא במדבר דברים מהנ"ל.  עץ החיים חלק ב':  (878

רבי אברהם טובייאנה  : סדר ומניין המצוות מעץ החיים אשל אברהם (879

 זצ"ל.  התקמ"ג.

 זצ"ל.  צגייר עשוש : תפלות והוספות מר' עץ נחמד (880

 זצ"ל. התשנ"ד.רבי צגייר עשוש שו"ת מ עץ שתול:  (881

 נ"ך ש"ס ושו"ת מרבי סוסו עלוש ירושלים התשל"ב. חידושים על הת עצי היער:  (882



זצ"ל  יוסף סאסי ]סוסו[ עלוש : חידושי תנ"ך שו"ע ושו"ת מר' עצי היער (883

 מחאג'ב לעיון ג'רבא התשל"ב. 

מערכות  –: עצי המערכה עצי המערכה קטן משוח שער הגלגולים (884

קונטרס הכולל ב' שערים שער הגלגולים ושער   –בהלכה ובהגדה, קטן משוח 

 זצ"ל. התשל"ב  צגייר עשוש הכינויים מר' 

מערכות  –: עצי המערכה עצי המערכה קטן משוח שער הגלגולים (885

קונטרס הכולל ב' שערים שער הגלגולים ושער   –בהלכה ובהגדה, קטן משוח 

 זצ"ל. התשל"ב  צגייר עשוש הכינויים מר' 

 .ז"ל. ג'רבה. התרפ"ח חיים הכהןהגדה של פסח עם פירוש מרבי  ערב פסח:  (886

 : סגולות ורפואות מרבי צגייר עשוש זצ"ל. התש"ב.  ערבי נחל ח"א (887

הגדה עם שני פירושים: א'. קרבן הפסח. ב'. קרבן חגיגה מרבי  ערבי פסחים:  (888

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ז. שאול הכהן

 ז"ל. תונס. התר"ד. יצחק טייבחי' הש"ע מרבי  ערך השלחן אבן העזר:  (889

 כנ"ל. התקע"ה.  ערך השלחן אורח חיים:  (890

 כנ"ל. התקע"ה. ערך השלחן חושן משפט א':  (891

 כנ"ל. התרנ"א. ערך השלחן חושן משפט ב':  (892

 כנ"ל. התקנ"א. ערך השלחן חלק א' ליורה דיעה:  (893

 התרנ"א -: התקנ"אערך השולחן חושן משפט ח"ג (894

 מהדורה חדשה:  התשס"ג.ערך השולחן מ"ח א"ה:  (895

 : התשס"ה.ערך השולחן ח"מ א' (896

 : התשס"ה.ערך השלחן ח"מ ב (897

 : התשס"ה.ך השולחן ח"מ גער (898

 : התשס"ה.ערך השולחן ח"מ ד (899

 : התשס"ה.ערך השולחן ח"מ ה (900

 : התשס"ה.ערך השולחן ח"מ ו (901

 התשס"ה.  :ערך השולחן ח"מ ז (902

רבי דוד הכהן ורבי שו"ת וחידושי ש"ס ותנ"ך מ: עת דודים מכתם לדוד (903

 זצ"ל.  התשל"ו. דוד עידאן

ז"ל.  אבוקארא השנישמשון הגדה של פסח עם פירוש מרבי  עת לדבר:  (904

 תונס. התר"ך.

 זצ"ל. התשנ"ה.  רבי פראג'י עלוש חידושי ש"ס ותנ"ך מפדה נפשי:   (905



 זצ"ל התרפ"ה.  פראג'י עלוש : חידושי תהלים מר' פועל צדק (906

 זצ"ל התשל"ה. רחמים מאזוז חידושי הגדה של פסח מר'  פטר רחם:  (907

 . התרי"ד.ז"ל. תונס יוסף גג' הראשוןפירושים על ההגדה מרבי  פי המדבר:  (908

 : התשס"ט.פי המדבר מהדורה חדשה (909

שליט"א.  אפרים חדאדספר סיפורי מעשיות מגדולי הדורות מרבי  פי יספר:  (910

 ג'רבא. התשמ"ז. 

זצ"ל. חיים חזקיה חורי : חידושים על הגדה של פסח מר'  פינחס המגיד (911

 התשל"ח. 

   פירוש על תהלים מרבי שושן מאזוז:  (912

ז"ל. ג'רבה. שושן הכהן קים מרבי מעשיות ומשלים על צדי פלאי צדיקים:  (913

 התרצ"ב.

: חידושי הש"ע מרבי משה בן שאול הכהן זצ"ל.  פני משה מהדורה חדשה (914

 התשנ"ז. 

 כנ"ל. התשמ"ז.   פני משה מהדורה ישנה:  (915

 דרושים מרבי אבא שאול חדאד ז"ל. ג'רבא. התש"ח.  פני שאול חלק א':  (916

 נ"ז. : פסקי דין ותקנות. התשפנקס הקהלה הפורטוגזית בתונס (917

 : דיני ממונות פסקי דין. התקל"א.פסק כנגד חכמי תונס (918

 ז"ל. תונס. התרע"א.   פנחס סעדוןעל הקבלה מרבי  : ח"ב פסקי הראש  (919

 התרע"א.  פסקי הראש ח"א:  (920

: תרגום בערבית של ספר חובת הלבבת מרבנו בחיי זצ"ל פראיץ' לקלוג (921

 זצ"ל. ג'רבא התרע"ד.  כר חי שתרוך יששא ע"י הרה"ג ר' 

 זצ"ל. התשע"ג. רבי רחמים בוכריץ פירוש על התנ"ך מ ונים: פרדס רמ (922

סאסי בן  חי' וביאורים על הש"ס ופסקים מרבי  פרוכת המסך חלק א':  (923

 ז"ל. ג'רבה. התש"ב. חואתי הכהן

 כנ"ל. פרוכת המסך חלק ב':  (924

ובסופו פדה בשלום    אליהו חי דמרי: מערכות דרש מר' פרח לבנון (925

: חידושי תנ"ך פרח שושן"ל התש"ז. זצ פראג' הדמרי חידושים מאבו ר' 

 זצ"ל. התשל"ז. רבי שושן הכהן מ

: דרושים בכבוד המלך ושריו עם תרגום לאנגלית מר' פרח שושן בית הלוי (926

 זצ"ל. לונדון התר"ד.  אברהם בר שלום בלעיש 

 דרושים מרבי אליהו דמרי זצ"ל. התשכ"ח.  :פרחה הגפן (927



רחמים חי  עים מועד מרבי חידושים על הש"ס סדר זר פרחי כהונה חלק א': (928

 ז"ל. ג'רבה. התשכ"א. חויתא הכהן

 כנ"ל בסדר נשים ונזיקין. התשכ"א.  פרחי כהונה חלק ב':  (929

 כנ"ל לסדר קדשים וטהרות. התשכ"א.  פרחי כהונה חלק ג':  (930

 : התשנ"ב. פרחי כהונה מהדורה חדשה א' (931

 כנ"ל.  פרחי כהונה מהדורה חדשה ב':  (932

 זצ"ל. התשל"ז.רבי יוסף סוסו הכהן שו"ת ב או"ח ויו"ד מ פרחי שושנה:  (933

 . התשס"ד. זצ"ל רבי כדיר בוכריץ נושאים שונים מ פרי המגדן:  (934

 תפלות בקשות פיוטים ותיקונים ועוד. התשי"ז. פרי עץ הדר:  (935

 זצ"ל התש"ח.  צגייר עשוש : פירוש על קהלת מר' פרי עץ הדר דרכי ציון  (936

ש"ע וש"ס ועוד חידושים על הרמב"ם משנה  פרי עץ חיים ועפריה דיעקב :  (937

 זצ"ל. התר"ו. רבי אברהם בלעיש  מ

 ז"ל. תונס. התרנ"א. צמח לויענינים שונים מרבי  פרי קדש:  (938

הראשון כללים וכללי הקל וחומר בהרחבה,  ת לחכמה ויוסף חי: ופרפרא (939

 \ ז"ל. תונס. התרס"ד. יוסף זרקאוהשני חי' על הרמב"ם השו"ע ושו"ת מרבי 

ביא מהתנ"ך הש"ס וספר תנא דבי אליהו  : ספורים על אליהו הנפתח אליהו (940

ועוד בערבית יהודית נדפס בג'רבא התשי"ג בהשתדלותו של ר' חיים חורי 

 זצ"ל. 

חי' על הטור או"ח ושו"ת הנוגעים לקהילת לונדון ולישיבת עץ חיים  פתח הבית:  (941

 ז"ל. תונס. התר"ו.  אברהם בלעישבאמשרדאם עם הספדים מרבי 

דין ע"פ דין תורה בסגנון עורכי דין מרבי   פסקי פתח הדביר, יצחק ירנן:  (942

 ז"ל שערכם לבקשת איזה עורכי דין. תונס. התרמ"ד.  יצחק בן ישועה הכהן 

ספר תולדות הרמב"ם  פתח תקוהכולל ג' ספרים, הא' נקרא  פתח השער:  (943

לשון , ביאורים ורמזים על התנ"ך. הג'. שיח יצחקואגרתו לתימן. הב'. 

 ז"ל. גאבס. התרמ"ח. חדאדיצחק , סיפור. מרבי לימודים

זצ"ל נדפס בסוף  צגייר עשוש: פירוש על שיר השירים מר' צבי אומר שיר (944

 ספרו ויגידו למרדכי ג'רבא התשל"ו. 

שלום  : תולדות הקהלה הפורטוגזית והתוניסית בתונס מר' צדק ושלום  (945

 . התרנ"ז.פאלח



ופו ז"ל. בס משה זקן מאזוזשיטה רחבה על מסכת ביצה מרבי   צדיק ונשגב:  (946

מכתב מרבי יצחק קאלאמרו ז"ל להרב משה עידאן ז"ל בעניני קבלה. ג'רבה.  

 התרע"ו. 

שלום  דרכים והנהגות בעברית ובערבית מרבי  צדק ושלום, נתיבות שלום:  (947

 ז"ל. ג'רבה. התרפ"ז.הכהן 

ז"ל. ג'רבה.  משה הכהןדינים הנצרכים בהלכות צדקה מרבי  צדקה ומשפט:  (948

 התש"ז.

 . מוהרמ"ךמ שקלא וטריא בדברי הפוסקים: כולל צדקה ורחמים (949

פירוש על מאמרי חז"ל בדרך פלפול וסופו חידושים על הש"ס  צדקה ורחמים:  (950

 מרבי מסעוד בוכבזה זצ"ל. גאבס. התשע"ו. 

זצ"ל בנו של  חיים ג'רמוןחידושים על הש"ס והרמב"ם מרבי  צדקה לחיים:  (951

 רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל. תונס. התקמ"ז.

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ו. משה זקן מאזוזבחלק אה"ע מרבי  שו"ת צדקת משה:  (952

שליט"א.  רבי אברהם מימון : הנהגות ומנהגים ופסקי דין מצורת הלבנה (953

 התשל"ו.

ז"ל.  ציון כהן יהונתןחידושי תנ"ך מרבי  ציון במשפט תפדה חלק א':  (954

 ג'רבה. התרצ"ג. 

מגילות דרושים ומערכות על מארז"ל וחי' חמש  ציון במשפט תפדה חלק ב':  (955

 . מהנ"ל. התרח"ץ.שיבת ציוןושו"ת 

 חידושים על פרקי אבות. מהנ"ל. התש"ג.  ציון במשפט תפדה חלק ג':  (956

 : מחזור של ראש השנה לפי נוסח תונס.צלאת ראש השנה (957

 : מחזור של כיפור לפי נוסח תונסצלאת כפור (958

 : סיפורים על רבי חי טייב זצ"ל ועל רבי ישועה בסיס זצ"ל ממיכלצמידי הזהב (959

 שרף )מלאכי(. התשנ"א. 

 ז"ל. תונס. התקפ"ח. דוד נג'ארחידושי ש"ס רמב"ם ופרשיות מרבי  צמח דוד:  (960

 זצ"ל. התשס"ד.רבי צמח בן סעיד הכהן : חידושי תנ"ך מצפנת פענח (961

תולדות חיי משפחת כהן אבריש מג'רבא ובפרט רבי משה כלפון  קדושת משה:  (962

פו קונטרס הלולא דצדיקייא זצ"ל. ובסו רבי בוגיד סעדוןהכהן זצ"ל שחיבר 

 זצ"ל. התשמ"ח. רבי משה כלפון הכהן  הספדים על

 זצ"ל.  התשכ"ז.רבי מקיקץ שלי מערכות ומאמרים מ קדמת אשור:  (963

 זצ"ל. התש"ע.רבי בן ציון כהן יהונתן חידושים על קהלת מ קהלת ציון:  (964



שליט"א   רבי מאיר מאזוזקובץ כמה מאמרים שכתב  קובץ מאמרים:  (965

 ון אור תורה. התשס"ג. ופורסמו בירח

 זצ"ל. התשל"ד אליהו חי הדמרי : חידושי ש"ס ושו"ת מר' קול אליהו  (966

 ז"ל. ג'רבה. התרנ"ז. רחמים בוכריץפירוש על איכה ואיוב מרבי  קול בכיי:  (967

דוד הכהן בן  חי' וביאורים על פסוקים ומארז"ל ומערכות מרבי  קול דודי:  (968

 ז"ל. ג'רבה. התשי"ח.אבאתו הכהן אלמג'רבי 

 זצ"ל.  התשל"ד. רבי ישועה זרח : חידושים על התנ"ך מקול התור (969

רבי יהודה הכהן : חידושי הדה של פסח ועוד מקול יהודה ואשת יהודה (970

 זצ"ל.  התש"ע.

פיוטים ושירים הנהוגים בג'רבה לימי חג ומועד וימי שמחה.   קול יעקב:  (971

 התרצ"ד.

 : התשע"ג.קול יעקב דפוס חדש  (972

ז"ל. ג'רבה.   משה כלפון הכהןצה מרבי שיטה על מסכת בי קול משה:  (973

 התשי"ט.

מוהרמ"ך  : ספר גדול של חידושים על הרבה מסכתות מ קול משה ח"ב (974

 התשמ"ב. 

זצ"ל נדפס בסו"ס  מרדכי עטייא : מערכות על הש"ס ומדרשים מר' קול עני (975

 שלום דוד ח"ב. 

 זצ"ל.  התשס"ה. רבי שמעון חירארי דרשות ומאמרים מקול שמחה:  (976

אברהם בר שלום  : שיר לכבוד השר מונטפיורי מר' זמרה   קול תודה וקול  (977

 זצ"ל לונדון תר"ו. בלעיש 

. רבי חזקיה חדאד: קיצורי דינים ומנהגי שבת מקונטרס שקל הקודש  (978

 התשל"ו. 

 התשע"ה.  קונטרס מלואים לעלי הדס:   (979

: קינות מהנ"ל עת נעדר המלך אוגוסט פרדריך עם תרגום קינת סופדים (980

 באנגלית התר"ג. 

 : מהנ"ל תר"ט. ל בארון רוטשילדקינת ע  (981

וישב  ז"ל. כולל ספר  אברהם הכהןחי' על התורה מרבי  קנה אברהם:  (982

ז"ל. ג'רבה.  פנחס כהןעל תהלים מרבי  קדש הלוליםשו"ת,  בסופו  אברהם

 התרע"ג.

 : התשנ"ט קנה אברהם הוצאה חדשה ח"א (983



 : התשס"ג. קנה אברהם הוצאה חדשה ח"ב (984

שת השבוע מרבי יצחק חי בוכבזה זצ"ל. גאבס. חידושים על פר קרבן אבילחם:  (985

 התשע"ו.

שערי ספרים מרבני חורי. א'.  4חידושים על התורה. כולל  קרית ארבע:  (986

מנחם  מבנו רבי  זרע האבז"ל. ב'.  רחמים חורי הראשוןמרבי  רחמים

מרבי   דור רביעיז"ל. ד'.  יצחק חורימרבי  בני שלישיםז"ל. ג'.  חורי

 ג'רבה. התרנ"ו.  השני ז"ל. רחמים חורי

ירחון תורני שיצא בג'רבה ע"י רבי מרדכי סגרון ז"ל. רב    : חלק א'  קרן דוד (987

 במדנין. התרע"ו. 

 כנ"ל. התרע"ו. קרן דוד חלק ב':  (988

: חידושי ש"ס ותנ"ך מרבי דוד בן מעתוק חדאד זצ"ל.   קרן לדוד ולזרעו (989

 התשנ"ז.

"ל. ג'רבה. ז ציון כהן יהונתןדרושים מעשיות ומשלים מרבי  קרן הצבי:  (990

 התרפ"ד.

 ז"ל. ג'רבה. התש"ח. דוד חדאד חזקיהחידושים על התורה מרבי  קרן לדוד:  (991

ז"ל. ג'רבה.  יצחק חדאד הראשוןחידושים על הרא"ם מרבי  קרני רא"ם:  (992

 התקל"ו.

 : כנ"ל. התשס"א.  קרני ראם זרע יצחק (993

  : ביאור על פירוש רש"י והרא"ם ועוד מרבי שאול הכהן זצ"ל.קרני רמים ח"א (994

 התשמ"א. 

 : כנ"ל. התש"ס.קרני רמים ח"ב (995

שמואל חיבור חשוב על הקבלה על ספר הקרנים בשם קרן הצבי מרבי  קרנים:  (996

 ז"ל. התקפ"ה. שמאמא 

 זצ"ל.  התשל"ח. רבי סוסו הכהן חידושים על הש"ס מקשות הנסך ח"א:  (997

 כנ"ל.קשות הנסך ח"ב:  (998

ת בראשית ושמות  חידושים על הזוהר הקדוש ההקדמה ופרשראה חיים חלק א':  (999

 ג'רבא. התשע"ה. ז"ל.חיים טרבלסי  מרבי

 התשע"ה.  כנ"ל פרשת לך לך עד סוף חומש בראשית. ראה חיים חלק ב': (1000

   התשל"ד.ראה חיים חלק א' דפוס ישן:  (1001

 התש"ן. ראה חיים חלק ב' דפוס ישן:   (1002



שלום  זצ"ל ונדפס בסו"ס  פראג'י הדמרי : מערכות דרושים מר' ראש פינה (1003

   ח"ב. דוד

 . מוהרמ"ךמ : על עיבור השניםשי חדשיםרא  (1004

 זצ"ל. התשנ"א.  רבי בוגיד סעדון ענייני חג השבועות מרבות בנות ח"א:   (1005

 מאמרים על נשים צדקניות ועוד מהנ"ל.  התשנ"א. רבות בנות ח"ב:  (1006

סיפורים על רבי יעקב סלאמה מנבאל  רבי יעקב סלאמה הצדיק המופלא:  (1007

   זצ"ל ממיכל שרף )מלאכי( ז"ל.  התשנ"ז.

 זצ"ל. אברהם בר שלום בלעיש: שירים שונים מר' רוח והצלה (1008

רבי רפאל ורגאני  דרשות חידושי הגדה של פסח וש"ס ותנ"ך ושו"ת מרוח חיים:  (1009

    .  התש"ן.חדאד

 זצ"ל. התרצ"ט.  רבי יעקב חדאד מוסר מדות והנהגות ישרות מרחמי אב:  (1010

ז"ל. ג'רבה.  סכמוס בוכרימערכות חי' תנ"ך ש"ס ומארז"ל מרבי   רכב בחור:  (1011

 התרפ"ג.

 ז"ל. התשס"ה. כמייס בנציון חוריחידושי תנ"ך ודרשות מרבי  רכב ישראל:  (1012

: חידושים בערבית על הגדה של פסח ומעשיות וסיפורים רנה וישועה חלק א' (1013

 התרצ"א. -זצ"ל. התרפ"דרבי שלמה זרקא מ

. רבי מקיקץ חדאדדרשות מערכות ושו"ת ועוד משאגת אריה ח"א:  (1014

 התשל"א. 

 ז"ל. ג'רבה. התש"א.  יעקב חדאדחי' תנ"ך מרבי  רית יעקב: שא (1015

 חידושים על המכילתא מרבי יהודה נג'אר ז"ל. תונס. התקס"א. שבות יהודה:  (1016

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ט.  דוד עידאןסיפורי צדיקים מרבי  שבחי הצדיקים:  (1017

ספר על הלכות שחיטה טריפות ניקור מליחה לפי מנהגי תונס,   שבת אחים:  (1018

ז"ל. תונס.  שתרוג רבי שלמה דאנה ורבי ישועה חי שתרוגמשה  מרבי 

 התרצ"ו.

זצ"ל ישראל  חומאני עלוש: חי' תנ"ך ודרושים מר' שבתי וקומי (1019

 התשל"ט. 

 : שו"ת מרבי שלמה מאזוז זצ"ל.  התשמ"ה.שואל ומשיב (1020

 ז"ל. ג'רבה. התשי"ב. משה כלפון הכהןשו"ת מרבי  שואל ונשאל א':  (1021

 "ז.כנ"ל. התשט : שואל ונשאל ב'  (1022

 כנ"ל. התשכ"א. שואל ונשאל ג':  (1023

 התשנ"ט. שואל ונשאל ח"א מהדורה חדשה:  (1024



  התשנ"ט.: שואל ונשאל ח"ב מהדורה חדשה (1025

 התשס"א.  שואל ונשאל ח"ג מהדורה חדשה:  (1026

 התשס"א.  שאול ונשאל ח"ד מהדורה חדשה:  (1027

 התשס"א.   שואל ונשאל מפתחות:  (1028

 זצ"ל.  מוהרמ"ך  : שו"ת בהלכה משואל ונשאל ח"ד (1029

 מוהרמ"ך : שו"ת בהלכה מונשאל ח"ה   שאול  (1030

 מוהרמ"ך שות בהלכה מ  :שואל ונשאל ח"ו  (1031

 מוהרמ"ך : שו"ת בהלכה משואל ונשאל ח"ז  (1032

 : כנ"ל שואל ונשאל ח"ח  (1033

: קונטרס דברי התעוררות לתשובה והסכמות ותקנות מרבני שובה ישראל (1034

תונס בענין הפרצות בדת בתונס בענייני שבת ועריות ועוד שהחלו באמצע 

זצ"ל   יהודה ג'רמון ביעית בהשפעת פתיחת בי"ס כי"ח מר' המאה הש

 התרמ"ג. 

 : כנ"ל אצלנו כל השואל ונשאל ל ונשאל ח"ט שוא  (1035

ז"ל. תונס.  יעקב מעארךחידושי ש"ס ורמב"ם מרבי  שופריה דיעקב:  (1036

 התקי"ב.

 ז"ל. תונס. התע"ז.רבי שלמה שמאמה חידושי ש"ס מ שורש ישי:  (1037

ז"ל. תונס. רבי שלמה זרקא ית מחידושי תורה בערב  שי למורא בראשית:  (1038

 התרי"ד.

 כנ"ל. התרכ"ד. שי למורא שמות:  (1039

רבי  : מאמרים על יהדות תוניסיה בעיקר משורשים ביהדות תוניסיה (1040

 שליט"א. התשל"ח.מאיר מאזוז 

 שו"ת מרבי ציון כהן יהונתן ז"ל. ג'רבה.  שיבת ציון:  (1041

חירארי  רבי שמעון בקשות פיוטים ושירה ועוד משיח הכהן ויעל יוסף:  (1042

 זצ"ל.  התשנ"ח. 

.  רבי יצחק בוכריץחידושי הש"ע ושו"ת מ שיח יצחק בוכריץ ח"א:  (1043

 התשל"ה. 

 שו"ת וחידושי ש"ס מהנ"ל.  התשמ"ה. שיח יצחק ח"ב:  (1044

 חידושים על חומש בראשית ושמות מהנ"ל. התשנ"ח.  שיח יצחק ח"ג:  (1045

רבי יצחק חדאד חידושי ש"ס שו"ע ושו"ת מ שיח יצחק חדאד ח"א:  (1046

 התשס"ג. זצ"ל. 



 כנ"ל. התשס"ה. שיח יצחק חדאד ח"ב:  (1047

 זצ"ל. התשס"א. רבי חויתה הכהן מנהגים מערכות ושו"ת מ שיירי כהונה:  (1048

 כנ"ל. התשע"ד.   שיירי כהונה החדש: (1049

 על התנ"ך מרבי חויתה הכהן זצ"ל.  התש"ך. שיירי מנחה:  (1050

 כנ"ל. התשע"ה.   שיירי מנחה החדש:  (1051

 ז"ל. תונס. התקס"ד.   רבי יוסף קורקוס שונים מ  שיעור קומה:  (1052

ביאור על אזהרות מרבי אברהם כהן ז"ל. ועליו שני ספרים  שיר חדש השלם:  (1053

  ויסמוך משהדרושים,  דרש משה , ובסופו פתגם המלך ודבר משה

בשם מרבי  קונטרס חידושיםמרבי משה זקן מאזוז ז"ל ועוד  ויאמר משה

 כליפה כהן ז"ל. ג'רבה. התרמ"ה.

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ח. אברהם כהןרת שיר מרבי אזהרות בצו שיר חדש כהן:  (1054

ביאור הענין והמילים לשיר השירים. ביאור הענין נקרא דברי שיר,  שיר ציון:  (1055

ז"ל.  ופירוש שירה חדשה מרבי   שאול הכהןוביאור המילים נקרא כלי שיר. מרבי 

 ז"ל. ג'רבה. התרס"ד. יעקב חדאד

 ת. התש"ז.: שיר השירים והתרגום ופתרונו בערבישיר לשלמה (1056

]גישא[ ז"ל. ג'רבה.  דוד הכהןכללי דקדוק ועיבור מרבי  דוד החדש:  ישיר (1057

 הת"ש.

חי' תנ"ך בדרך פרד"ס מהנ"ל.   דברי דודכנ"ל ונלוה אליו ספר  שירי דוד:  (1058

 התרמ"ב. 

 התשמ"ג.  :שירי דוד הוצאה ב' עם סולת נקיה ופרפראות לחכמה (1059

 התרל"ב.  זצ"ל. רבי יוסף סלאמא  : ספר פיוטים משירי זמרה (1060

 זצ"ל.  התשל"ז.רבי ציון יהונתן שירים מ שירי ציון:  (1061

זצ"ל.   רבי דוד מקיקץ סעדון חיבור על שיר השירים מ שירי קודש:  (1062

 התשנ"ג.

 פאריס תקפ"ד אברהם בלעיש מהרב   שירים  (1063

 זצ"ל. דוד ברדה: קובץ שירים של רבי שירת דוד ברדה (1064

 דוד הכהןמרבי  דיקהשיר בסגנון האזהרות על הלכות שחיטה וב שירת דודי:  (1065

 ז"ל. התשי"ח.

ממרים אביגיל גז. שירת הקודש של נשים מהאי ג'רבא שבתוניסיה:  (1066

 התשס"ט.  



 יוסף כהן טנוג'יכל סיפורי התורה ומצוותיה בדרך שיר מרבי  שירת מרים:  (1067

 ז"ל. תונס. התרפ"ד. 

ז"ל.  דוד כהן ]גישא[ח"ב. פירושים למקראות ומארז"ל מרבי  שלום דוד:  (1068

 תרע"ו. ג'רבה. ה

 כנ"ל. התרנ"ה. שלום דוד השלם:  (1069

ספר קטן הכולל את כל הדינים הנחוצים ביותר מרבי   שלחן ערוך קטן:  (1070

 ז"ץ. ג'רבה. התרצ"ג. אברהם מגוץ הכהן 

   שולחן ערוך קטן מהדורה חדשה:  (1071

אברהם יצחקי  חידושים על השולחן ערוך מרבי  שלחנו של אברהם:  (1072

 ז"ל. תונס. התרכ"ה. הכהן

שלמה  ושים על הש"ס, רמב"ם ש"ע תנ"ך ודרוש מרבי חיד שלמי תודה:  (1073

 ז"ל. התרע"ח.דאנה 

רבי שמעון חירארי דרשות ושו"ת וחידושי תנ"ך משלמי שמחה שמח לבי:  (1074

   התשנ"ח? זצ"ל. 

 ז"ל. ג'רבה. התש"י.  יוסף כהןחידושי ש"ס ותנ"ך מרבי  שם יוסף:  (1075

   זצ"ל התרל"ט. יוסף מועטי: חידושי ש"ס והרמב"ם מר' שם מיוסף (1076

 כנ"ל בדפוס חדש ]נראה שיש לנו אותו[. שם מיוסף:  (1077

 ז"ל. ג'רבה. התרס"ה. משה זקן מאזוזענינים נפרדים מרבי  שם משה:  (1078

שמעון מימון  : כללי הש"ס דרושים ספורי צדיקים ועוד מר' שם משמעון (1079

 זצ"ל ונלוה אליו והקשורים ליעקב מר' יעקב אבוקארה זצ"ל. התשל"ד. 

 זצ"ל.  התשמ"ט.רבי שמעון מימון : מערכות משם משמעון ח"ב (1080

1081)  

זצ"ל.  רבי אברהם ביתאן : חידושי ש"ס ושו"ת משמו אברהם חלק א' (1082

 התשל"ו.

 כנ"ל וחידושי תנ"ך. התשמ"ו.  שמו אברהם חלק ב':  (1083

 שליט"א תשנ"א.  אשר חדאד: מר' זכרון משה -שמו אשר  (1084

ש  כללי לימוד שפת עבר בדרך שמושית מהמורה   –: ח"א שעורי החנוך  (1085

 חבר ספר מקרא מפורש תונס תר"ס. מ פלאח 

זצ"ל.  רבי שמעון חירארי : חידושים על מסכת ברכות משמח בחור (1086

 התשע"א.

 : על פרק ג' דברכות מהנ"ל.  התשע"ד. שמח לבנו (1087



 חידושים על מגילת רות מהנ"ל.  התשס"ד. :שמח שמחה (1088

 : חידושים על מסכת פסחים מהנ"ל.  התש"ע.שמח תשמח (1089

 זצ"ל.  התשמ"ח.רבי שמעון חירארי הלים מ: חידושים על התשמחה בלבי (1090

זצ"ל. רבי כליפה הכהן : הלכות פסח וחידושים על ההגדה משמחה וששון (1091

 התרצ"ט. 

שמחים בצאתם הגדה של פסח: חידושים על ההגדה של פסח  (1092

 מרבישמעון חירארי זצ"ל.  התשנ"א. 

 : חידושים על ספר שמות מהנ"ל.  התשע"א.שמחת אבא (1093

 ל ספר ויקרא מהנ"ל.   : חידושים עשמחת האמא (1094

 חידושים על מסכת פסחים מהנ"ל.  התש"ע. שמחת הלבבות:  (1095

 : חידושי מסכת ברכות מהנ"ל.  התשע"א.שמחת המשנה (1096

 : חידושים על ספר במדבר מהנ"ל.  התשע"ד.שמחת הנשמה (1097

 חידושים על חומש בראשית מהנ"ל.  התש"ע. שמחת התורה:  (1098

 תשע"ב.: חידושים על מסכת ר"ה מהנ"ל.  ה שמחת חיים (1099

ז"ל. תונס.  יהודה נג'ארשיטה על מסכת כריתות מרבי  שמחת יהודה:  (1100

 התקנ"ד.

על חמש מסכתות קטנות ] סופרים, שמחות, כלה, ד"א רבה  שמחת יהודה:  (1101

 ז"ל. תונס. התקע"ו.  יהודה נג'ארוזוטא[ מרבי 

 התשע"ב.  שמחת יהודה מהדורה חדשה:  (1102

רחמים חי  "ע מרבי שו" ת וחי' השו שמחת כהן אבן העזר וחושן משפט:  (1103

 ז"ל. ג'רבה. התש"ס. חויתא הכהן

 כנ"ל.  : ח"א שמחת כהן  (1104

 זצ"ל  חויתה הכהן : שו"ת מר' שמחת כהן ח"ב (1105

 : כנ"לשמחת כהן ח"ג  (1106

 : כנ"ל שמחת כהן ח"ד (1107

 : כנ"לשמחת כהן ח"ה  (1108

 

 : כנ"לשמחת כהן ח"ו  (1109

 : כנ"לשמחת כהן ח"ז  (1110

 : כנ"לשמחת כהן ח"ח  (1111

 כנ"ל. שמחת כהן גיטין:  (1112



 כנ"ל.  ה דיעה א': שמחת כהן יור (1113

 כנ"ל.  שמחת כהן יורה דיעה ב':  (1114

 כנ"ל. התשי"ג. שמחת כהן:  (1115

 התש"ס. שמחת כהן מהדורה חדשה או"ח:  (1116

 התשנ"ז.  שמחת כהן מהדורה חדשה י"ד:   (1117

 ז"ל. תונס. התש"ה. שמואל טייבשיטה על מסכת מכות מרבי  שמן טוב:  (1118

ס.  ז"ל. תונאברהם דידי חי' על התורה ומדרשים מרבי  שמע אברהם:  (1119

 התרנ"ד.

ז"ל. ג'רבא.  שמעון כהןדרושים על התשובה ומעשיות מרבי   שמעו מוסר:  (1120

 התשי"ב.

זצ"ל.  רבי מקיקץ שלי : הספדים וחידושים על מסכת פסחים משמש ומגן (1121

 התשל"א.

שליט"א.   רבי שושן חוריתולדות חייו של הרב ינון חורי זצ"ל מבנו  : שמש ינון  (1122

 התשס"ה. 

 שליט"א תשס"ז.  ד אשר חדא : מר' שער אשר אחד (1123

 ז"ל. ג'רבא. התשמ"ח. רבי שושן הכהן חידושי ש"ס מ שער שושן:  (1124

 : שו"ת מרבי שמעון חירארי זצ"ל.  התשע"א.שער שמעון אחד א' (1125

 כנ"ל.  שער שמעון אחד ב':  (1126

 כנ"ל.  שער שמעון אחד ג':  (1127

 כנ"ל.  שער שמעון אחד ד':  (1128

 כנ"ל.  שער שמעון אחד ה':  (1129

 אברהם חיים בורג'להש"ע מרבי חידושים על  : חוקי חיים שערי חיים (1130

 ז"ל. התשי"ב.

 מרבי פראג'י פיתוסי   שאלות ותשובות: שערי ישועה  (1131

ז"ל.  משה זקן מאזוזחיבור גדול של שו"ת וחי' הלכה מרבי  שערי משה:  (1132

 ג'רבה. התרע"ג. 

 אברהם חג'אג'זרעו של אברהם חלק ב', מערכות ודרשות מרבי  שערי צדק:  (1133

 ז"ל. תונס. התרמ"ט.  

 זצ"ל.  התשמ"ב.רבי שמעון חירארי שו"ת מחירארי:   שערי צדק (1134

ז"ל. ג'רבה.  ציון כהן יהונתן הראשוןחי' על רוב הש"ס מרבי  שערי ציון:  (1135

 התרצ"ב.



: מערכות חידושי תנ"ך ש"ס ועוד מרבי רחמים מאזוז זצ"ל.  שערי רחמים (1136

 התשע"ג.

 זצ"ל.  יצחק בן ר' ישועה הכהן : מר' ]יצחק ירנן ח"ב[ שערי רחמים  (1137

 : מחזור של ראש רי רצון ראש השנהשע  (1138

 : מחזור של כיפור כפי נוסח תונסשערי רצון כפור (1139

 : מחזור של ג' רגלים כפי מנהג תונס.שערי רצון ג' רגלים  (1140

 : מוסר והנהגות ישרות מרבי שלום הכהן זצ"ל.  התשס"ג. שערי שלום (1141

חידושי ש"ס,  ויקרא משהספר מחולק לשבעה ספרים:  שערי תורה:  (1142

  וילקט משהכנ"ל,  ויסמוך משהענינים נפרדים בש"ס,  ויכתוב משה

דרש  חידושי אגדות,  קרא משהחידושי הלכות,  כתב משהליקוטים שונים, 

 ז"ל. ג'רבא. התרע"ג. משה זקן מאזוזדרושים מרבי  משה

 ז"ל. ג'רבה. התר"ך.  משה עידאןאזהרות עם פירוש מרבי  שעשוע מצוה:  (1143

רבי רחמם מעתוק דמרי ס מ: דרושים וחידושים על הש"שעת הרחמים (1144

 זצ"ל. התשס"ד.

רבי בנציון ספר דקדוק וחקירה על מבטא האותיות לפי ההלכה מ שפת אמת:  (1145

 זצ"ל. התשמ"ז.  הכהן 

 שליט"א.   אשר חדאד: מר' שפתי ישנים (1146

 ז"ל. ג'רבה. התשי"ב. משה כלפון הכהןספר שרשים מרבי  שפתי כהן:  (1147

רבי שאול ם הפירושים של : סליחות כמנהג ג'רבא ע שפתי רננות דפוס ישן (1148

 זצ"ל.  התש"ז. הכהן

 התש"ע. שפתי רננות ב' מהדורה חדשה:  (1149

 ז"ל. התרנ"ו.פנחס סעדון חידושים על דרך הקבלה מרבי  שרי מאות:  (1150

רבי מאיר : על יהדות תוניסיה מ שרשים ומסורת ביהדות תוניסיה (1151

 שליט"א.  התשמ"ו.מאזוז 

סופו קצת בקשות. תונס. ז"ל. ברבי שלמה שמאמא חי' תנ"ך מ שש אנכי:  (1152

 התרל"ד.

ז"ל. רב העיר בנגרדאן.  מעתוק חטאבחידושים על התורה מרבי  ששון ויקר:  (1153

 התרפ"ב.

ז"ל. תונס.  אברהם בלעישחידושים על התנ"ך והש"ס מרבי  תבואת יקב:  (1154

 התק"ף.

 מוהרמ"ך מ  : חידושים על ספר תהליםתהלה למשה (1155



זצ"ל ונלוה ס' קן   הן כליפה הכ : חידושים על תהלים מר' תהלות ישראל (1156

 צפורי על תהלים מר' אברהם הכהן זצ"ל.

יעקב פירושים על תהלים מרבי  תהלים עם פירוש מהללאל ואביחיל:  (1157

 . התשי"א.רבי ישועה חדאד ז"לו חדאד

רבי מאיר מאזוז  חידושים על תהלים מתהלים עם פירוש אמת קנה:  (1158

 שליט"א.  התש"ס. 

 תהלת ה'  (1159

 זצ"ל.  התשנ"ה.רבי בן ציון כהן יהונתן מ : חידושים על תהליםתהלת ציון (1160

 משה כלפון הכהןתולדות חיי הרב יקר הערך זצ"ל מרבי  תולדות ומדות:  (1161

 זצ"ל. ג'רבא. הת"ש. 

 זצ"ל.  התשמ"ח. רבי יוסף הכהן טנוג'י מתולדות חכמי תונס:   (1162

 תולדות יהודי תוניסיה: מיוסף פרי. התשס"ו.    (1163

קונטרס אור משיח מוסרים  : הגדה עם חידושים ובסופו תולדות יוסף (1164

  תשי"א. אדמון אשר אברהם הכהן ומעשיות בערבית מר' 

 ז"ל. ג'רבה. התרצ"ו.  מקיקץ דידיחידושי ש"ס מרבי  תולדות יצחק:  (1165

 : חידושי ש"ס מרבי יצחק חדאד זצ"ל.  התקכ"ב. תולדות יצחק דפוס ישן (1166

 : התשס"ב.תולדות יצחק מהדורה חדשה א' (1167

 : התשס"ב.תולדות יצחק מהדורה ישנה ב' (1168

 פרץ מימוןחידושי ש"ס שו"ת ותנ"ך ודרשות מרבי  תולדות פרץ חלק ה': (1169

 זצ"ל. גאבס. התשע"ז. 

 חידושי ש"ס מהנ"ל.  התשס"א.תולדות פרץ חלק ג':   (1170

 דרושים וחידושי תורה מהנ"ל.  התשנ"א. תולדות פרץ:  (1171

 שו"ת מהנ"ל.  התשמ"א. תולדות פרץ:  (1172

 ז"ל.  התשנ"ג. רפתי שמשון צעל יהודי תונס מ:  תונס אל כדרה (1173

ז"ל.  מרדכי ברוך קאראבליוחי' על רש"י לחומש מרבי  תועפות ראם:  (1174

 תונס. התקכ"א. 

וחיים:   (1175 ספר  תורה  עם  ומוסרים  חתןדינים  וכלה    -  משוש  חתן  מהלכות  קיצור 

בלה חתנים  חופת  הכהן  מת  יובערב  "קשבספר  מגוץ  אברהם  ובסופו    ,זצ"לרבי 

מלח קוטנרס   בערב  ותכהל   ברית  ממליחה  הכהית  כלפון  משה  זצ"ל.  ן  רבי 

 התשכ"ד. 

 טעמי הצוות מוסר והנהגות מרבי משה כלפון הכהן זצ"ל. התשמ"ט.  תורה וחיים:  (1176



זצ"ל.  משה כלפון הכהן : ספר מוסר מדות עצות ועוד מרבי תורה וחיים  (1177

 מהדורה חדשה  אצלנו

רבי בן ציון הכהן יהונתן  חידושים על חומש בראשית מ  תורה מציון ח"א:  (1178

 .  התש"ן.זצ"ל

 חידושים על ההפטרות וספר שמות וויקרא מהנ"ל.  התש"ן. תורה מציון ח"ב:  (1179

 חידושים על במדבר ודברים ועל ההפטרות מהנ"ל. התש"ן. תורה מציון ח"ג:  (1180

 

 שליט"א תשס"ג.  אשר חדאד: מר' תורת אמי  (1181

.  רבי פינחס בן כמימס הכהן: חידושים על הש"ס ועל התנ"ך מתורת ה' (1182

 התש"א.

יצחק חיים כהן טנוג'י  דרושים ומעלות התורה מרבי  מלך: תורת ה (1183

 ז"ל. תונס. התש"ה. מג'דורה

משה עידאן ור' צגייר  : מר' תורת משה ]עשוש[ עץ שתול ]שו"ת[ (1184

 זצ"ל. תשנ"ד עשוש 

 ז"ל. ג'רבה. התרע"ט.  משה עידאןחי' תנ"ך ע"ד הסוד מרבי  תורת משה:  (1185

 זצ"ל   לפון הכהן משה כ: כולל י"א ספרים קונטרסים מר' תורת משה  (1186

 זצ"ל.   חויתה כהן לקט חידושי תורה מר'   בראשית :תורת רחמים  (1187

 תורת רחמים שמות  (1188

 תורה רחמים ויקרא  (1189

 תורת רחמים במדבר  (1190

 תורת רחמים דברים  (1191
דוד כטורזא ורבי חי' ש"ע על דיני שחיטה וטריפות מרבי  תנובת שדי א':  (1192

 ז"ל. תונס. התרצ"ו.  ישועה אלמאליח

 כנ"ל.  תנובת שדי ב':  (1193

 רפאל שלום חי הכהןחי' ש"ס על עשר מסכתות מרבי  תפארת בחורים:  (1194

 ז"ל. ספאקץ. התרל"ז. 

 התשע"ה. תפארת בחורים מהדורה חדשה:  (1195

ז"ל.   משה עידאןדרושים וחי' ע"ד הפשט והקבלה מרבי  תפארת משה:  (1196

 ג'רבה. התש"ד. 



משה עידאן מרבי  זכות משהתהלים עם ב' פירושים. א'.  תפילה למשה:  (1197

ז"ל. ג'רבה.  נסים סיסי הכהןמרבי  קול רנהז"ל. ב'.  הכהןורבי משה 

 התשכ"ז.

ז"ל.  רחמים חי חויתה הכהןחידושי מגילת אסתר מרבי  תקפו של נס:  (1198

 ג'רבא. התשי"ח. 

רבי צמח  : חידושים על מסכת שבת עירובין ר"ה יומא מתרומת הדשן ח"א (1199

 זצ"ל.  התשנ"א. הכהן 

 "ק יבמות מהנ"ל.  התשנ"א.על סוכה ביצה תענית מותרומת הדשן ח"ב:   (1200

 על גיטין וקידושין וברכות מהנ"ל.  התשנ"א. תרומת הדשן ח"ג:  (1201

 : על כתובות נדרים נזיר מהנ"ל. התשנ"א.תרומת הדשן ח"ד (1202

 : על סוטה ובבא קמא מהנ"ל. התשנ"א.תרומת הדשן ח"ה (1203

 : לבושים על הש"ס מהנ"ל.  התשנ"ו.תרומת הדשן ח"ו (1204
 
 

 ספרים שאינם סרוקים 
 

 ןאבן ח (2

 אבני צדק האחרון  (3

 אגרת פורים מרבי משה כלפון הכהן דפוס ישן ומהדורה חדשה (4

 אהבה וחסד מרבי משה כלפון הכהן (5

 אהל משה דריהם  (6

 אהלי שם מימון  (7

 אמת ואמונה מוהרמ"ך  (8

 אורה ושמחה מרבי מעתוק חטאב (9

 אורה ושמחה מרבי כליפה כהן (10

 אחימלך הכהן דרושים  (11

 ארפא משובתם וכו' מר' צגייר עשוש (12

 אחון אשר פדה אשר  (13

 אשר אמר אבני זכרון  (14

 אשר ארחם (15

 אשר דרש (16

 אשר חי (17

 אשר חנן מטה זבולון אבן חן (18

 אשר יעשה (19

 אשר שם משה (20

 אשת חיל מוהרמ"ך  (21

 בית אברהם ח"א  (22

 בית הלחמי (23

 בית ושם ויעתק משם  (24

 בני יעקב חורי ח"ב  (25



 בני ציון ]כהן יהונתן[  (26

 בני שלישים (27

 ברית אבות מוהרמ"ך ב"ח  (28

 י גזברית אברהם רבי פראג'י ח (29

 ברית שלום ]ר' בנימין דידי[ (30

 ברכת אבות מר' מקיקץ שלי (31

 ברכת אברהם על חולין  (32

 ברכת אברהם על זמ"ן  (33

 ברכת אברהם על נק"ט  (34

 גרש כרמל  (35

 גרש ירחים (36

 דברי אמת (37

 דברי דוד כהן יהונתן  (38

 דברי יוסף ]בוכריס[  (39

 דברי שלום שמעוני  (40

 דומיה תהלה קודש הלולים (41

 דורש טוב לעמו  (42

 דקדוק שפת עבר  (43

 שה מהדורה חדשה מוהרמ"ך ח"א וח"ב דרכי מ (44

 דרש משה כלפון מהדורה ישנה וחדשה (45

 דרכי משה דפוס חדש ח"א  (46

 דרכי משה דפוס חדש ח"ב  (47

 הארץ יהודה (48

 הגדות של רבי דוד ברדה  (49

 הלכה למשה ]כלפון דפוס חדש]. (50

 נחל יהודה בראשית  (51

 ויאמר אברהם  (52

 ויגד שאול (53

 ויגידו למרדכי  (54

 ויעמוד פינחס (55

 ויען אליהו דמרי  (56

 יוסף ויפתח (57

 וירא פינחס (58

 זבחי כהונה מוהרמ"ך  (59

 זכות יוסף (60

 זכות משה כלפון הכהן  (61

 זכר לפסח (62

 זכרון יוסף (63

 זכרון משה (64

 זר זהב (65

 זרע יעקב צבאן ח"ב  (66

 זה השולחן (67

 חג האסיף (68

 חג הפסח (69

 חופת משה (70



 חוקי חיים בורג'ל  (71

 חן וכבוד (72

 כנפי שחר טייב  (73

 חוט המשולש (74

 חוקת הפסח דפוס חדש  (75

 חרות על הלוחות בלעיש  (76

 ארטביב אלד (77

 טביב אלמג'ררב  (78

 טעמי כהונה מוהרמ"ך  (79

 יד בנימין (80

 יד משה השלם (81

 ידי משה עידאן  (82

 ימי הפורים ]עשוש[ גורל הנביאים (83

 יראת ה' סיטבון  (84

 ישועה ונסים מר' אשר חדאד (85

 ישיר משה מימון  (86

 ישמח משה דמרי  (87

 ישראל וישורון  (88

 ישראל לא ידע ]ג'רמון[  (89

 כהן קטן ]עשוש[  (90

 כולם אנשים (91

 כן יעשה ימי עולם  (92

 שחר טייב כנפי  (93

 כנפי חשחר ר' סוסו כהן  (94

 כפות תמרים (95

 לב טוב ושכל טוב  (96

 לב ימים (97

 לב רחב בוכריס  (98

 לבושי כהונה מוהרמ"ך  (99

 לחם הביכורים החדש  (100

 לקט משה מוהרמ"ך  (101

 ליקוטי בתר ליקוטי  (102

 ליקוטי מעשיות  (103

 לשם אשים ]שלי[ (104

 מאיר עינים סידור  (105

 מאמר מרדכי ח"ב  (106

 ב -מאשר לאבינו א (107

 מאשר לבניו  (108

 מדת הרחמים דמרי  (109

 מוסר שלמה (110

 מוצא שפתיך (111

 מטה משה מוהרמ"ך  (112

 מיד נעמי (113

 מחזור תר"ו (114

 מחי ומסי (115



 מחנה אהרן (116

 מטה שמעון (117

 מלוא העומר (118

 מלחמת ה' סדבון  (119

 מעשה ב"ד (120

 מעשה הגדולים (121

 מעשה חושב (122

 מטה זבולון  -מעשה נסים (123

 מקרא מפורש ]פלאח[  (124

 משה ידבר מוהרמ"ך  (125

 משמיע ישועה (126

 מאשר לאבינו (127

 מחזור תונס ברדה  (128

 נאות מדבר (129

 צופים ]איספינוזא[  נופת (130

 נחלת שלום (131

 נטע רבעי (132

 נר דוד (133

 נשמת חיים (134

 נתן משה מוהרמ"ך  (135

 סמוכים לעד (136

 סם חיי סופר (137

 עיני אחי בנימין  (138

 עיני משה מוהרמ"ך  (139

 ענף עץ עבות (140

 עץ חיים דרכי ציון  (141

 עץ נחמד (142

 ע"ץ שתול ]דרושים[  (143

 עץ שתול ]שו"ת[ (144

 עצי היער (145

 עצי המערכה קטן משוח שער הגלגולים (146

 פועל צדק (147

 מאזוז  פטר רחם (148

 פינחס המגיד (149

 פקד משה (150

 פראיץ' לקלוג (151

 פרי עץ הדר דרכי ציון  (152

 פרחה הגפן (153

 פרח לבנון (154

 פתח אליהו (155

 פתח בכ"ד (156

 פרח שושן בית הלוי  (157

 צבי אומר שיר  (158

 צדק ושלום פאלח  (159
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