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אגדות שמואל ירושליםתשע"חהלל, משה בן יעקב322

אדם ישר <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשס"אוויטאל, חיים בן יוסף323

אדרת אליהו ירושליםתשנ"זהצרפתי, אליהו בן יוסף324

אהבת שלום ירושליםתשס"בהלל, יעקב בן משה325

אהל יעקב - 3 כר' ירושליםתשנ"זטולידאנו, יעקב בן משה326

אהל משה ירושליםתשנ"זטולידאנו, משה בן יעקב327

אהל רא"ם ירושליםתשע"חהלל, משה בן יעקב328

אוצר הפירושים על מסכת הוריות ירושליםתשס"בקובץ ראשונים ואחרונים329

אוצרות חיים <השלם - מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"זוויטאל, חיים בן יוסף330

אוצרות חיים <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"זוויטאל, חיים בן יוסף331

אוצרות חיים השלם ירושלים תשנ"הוויטאל, חיים בן יוסף332

אוצרות חיים - תהלות יוסף ירושליםתשמ"טהלל, יעקב בן משה333

אוצרות חיים - 34 כר' ירושליםתשס"דיוסף חיים בן אליהו334

אור זרוע - אור שבת - הגהות פרי עץ חיים ירושליםתשמ"ופופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהן335

אור לישרים ירושלים תרמ"טגלבשטיין, הלל משה משל בן צבי הירש336

אור צח ירושליםתשד"מפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהן337

אורח צדקה ירושליםתשמ"דחוצין, צדקה בן סעדיה338

אורחות חיים ירושליםתש"נכהן, אליהו בן כמוס339

אות היא לעולם - שבת ירושליםתשע"זכולל דף שע"י ישיבת אהבת שלום340

אליבא דהלכתא - 98 כר' ירושליםתשס"זחברת אהבת שלום341

אליהו זוטא - ליקוטי אליהו ירושליםתשנ"זהצרפתי, אליהו בן יוסף342

אמונת עתך - חוסן ישועות - חכמה ודעת ירושליםתשע"ביוסף חיים בן אליהו343

אמרי אברהם ירושליםתשע"אעמאר, אברהם344

אמרי בינה <חידושי מהר"ש גארמיזאן> - חולין ירושליםחש"דגארמיזאן, שמואל345

אמת ליעקב - 2 כר' ירושליםתשס"זישיבת אהבת שלום346

אמת מאר"ץ <מהדורה חדשה> ירושליםתשע"זחכמי מדרש המקובלים בארם צובא347

אמת מאר"ץ <מהדורה ישנה> ירושליםתשמ"חחכמי מדרש המקובלים בארם צובא348

אסדר בשבחין ירושליםחש"דישיבת אהבת שלום349

אספקלריא דנהר"א <על רחובות הנהר> - א ירושליםתשס"חהלל, יעקב בן משה350

אקים את יצחק <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"חיצחק בן אברהם שלמה351

ארח מישור ירושליםתשנ"חחזן, רחמים אליהו בן רפאל יוסף352

אשר יצוה - 2 כר' ירושליםתשס"דאוצר הנהגות צוואות ומוסרים353

באור החיים ירושלים תשמ"טכפוסי, חיים בן יצחק354

באר שבע ירושליםתשנ"טיורבורגר, שלמה בן יהודה ליב355

באתי לגני - 5 כר' ירושליםתשנ"טמזרחי, ששון בן בנימין ציון356

בגדי קודש אשר לאהרן ירושליםתשנ"דפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחק357
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בית אברהם וברכת אברהם ירושליםתשנ"טשטיינר, אברהם בן יצחק אייזיק358

בית ההוראה - 3 כר' ירושליםתשע"גבית ההוראה שע"י חברת אהבת שלום359

בית רחל - 2 כר' ירושליםתשס"אכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהן360

במסילה נעלה <ביאור באנגלית למסילת ישרים> -  ירושליםתשס"ההלל, יעקב בן משה361

בן איש חי <הלכות> בתרגום אנגלית - 4 כר' ירושליםתשנ"ט- יוסף חיים בן אליהו362

בנין אבות ירושליםתש"סהכהן, צמח בן סעייד363

ברוך אברהם ירושליםתשמ"זמני, אברהם ברוך בן אליהו סלימאן364

ברוך טעם - 2 כר' ירושליםתשס"גטולידאנו, ברוך בן אברהם365

ברית יעקב - 3 כר' ירושליםתשס"טטולידאנו, יעקב בן משה366

ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת ירושליםתשע"בהלל, יעקב בן משה367

ברכת שלום <קובץ> - ברכות ירושליםתשס"חישיבת אהבת שלום368

גאון יעקב ירושלים תשע"חיעקב בן יוסף חיים369

גבורת האר"י ירושליםתשע"אהלל, יעקב בן משה370

גדולות אלישע ירושליםתשמ"חדנגור, אלישע נסים ששון371

גלי הים - א ירושליםתשע"בהלל, יעקב בן  משה372

גלי הים ירושליםתשמ"חהלל, יעקב בן משה373

דבר המלך ירושליםתשס"אעמרם, חיים בן שלמה374

דברי אמת <מהדורת אהבת שלום> - חלק  ירושליםתשע"טיצחק בן דוד מקושטא375

דברי יוסף ירושליםתשע"אסמברי, יוסף376

דברי צדיקים ירושליםתשמ"ופרומר, דוב בריש בן משה377

דברי שלום ואמת ירושליםתש"סעמאר, שלם בן שמואל378

דגלי אהבה - 3 כר' ירושליםתשס"גמיוחס, אברהם בן שמואל379

דרושי רבינו משה מאימראן - 2 כר' ירושליםתשע"אמאימראן, משה בן אברהם380

דרך חיים <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"בדי לונזאנו, מנחם בן יהודה381

דרך חיים <מהדורת אהבת שלום> מודיעין עיליתתשע"הוויטאל, חיים בן יוסף382

דרכי אמת ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהם383

דרכי חיים ירושליםתשע"אקואינקה, וידאל384

דרשות מעבר יבק ירושליםתשס"אמודינה, אהרן ברכיה בן משה385

האר"י וגוריו <אגרות ר"ש שלומל> ירושליםתשנ"חשלמה שלומיל בן חיים מיינשטרל386

הבן בחכמה - 3 כר' ירושליםתשע"והלל, יעקב בן משה387

הגדה של פסח <זמרת הארץ - מנהג אר"ץ> ירושליםתשמ"חהגדה. ירושלים. תשמ"ח388

הגדה של פסח <הגדת השל"ה> ירושליםתשס"אהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי389

הגדה של פסח <זרוע נטויה> ירושליםתשס"גחבר, יוסף בן יצחק איזיק390

הגדה של פסח <אוצרות חיים> - 2 כר' ירושליםיוסף חיים בן אליהו391

הגדה של פסח <מצודת דוד וציון, ויגד לשלמה> ירושליםתשס"חתווינה, שלמה בן עאבד392

הוד יוסף ירושליםתשמ"גיוסף חיים בן אליהו393
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הליכות אלי <אהבת שלום> ירושליםתשנ"חאלגאזי, שלמה בן אברהם394

הלכות פסוקות <תשלום הלכות פסוקות> ירושליםתשנ"טיהודאי בן נחמן גאון395

המכתם <מהדורת אהבת שלום> - 7 כר' ירושלים תשע"זדוד בן לוי מנארבונה396

המעלות לשלמה ירושליםתשמ"זלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואל397

העטרה ליושנה ירושליםתש"סהלל, יעקב בן משה398

הר המוריה, אזני ירושלים, ילקוט דוד ירושליםתשס"ורבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)399

התרגשות הלב <אהבת שלום> ירושלים תשס"חשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופל400

ואלה שמות בני ישראל ירושליםתשע"ההלל, יעקב בן משה401

והשיב הכהן ירושליםתשע"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהן402

וזאת ליהודה ירושליםתשמ''הקצין, יהודה בן יום-טוב403

ויבחר משה ירושליםתשמ"החרירי, משה בן אברהם404

ויעש ברוך ירושליםתשס"גטולידאנו, ברוך בן אברהם405

וישב הים - 3 כר' ירושליםתשנ"דהלל, יעקב בן משה406

וישמע קולי ירושליםתשע"זשפיגל, יעקב שמואל (עורך)407

וערך הכהן ירושליםתשע"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהן408

וערך הכהן ירושליםתשמ"חיעקב הכהן החסיד409

ושבתה הארץ ירושליםתשס"אהלל, יעקב בן משה410

זבחי צדק <אהבת שלום> - 3 כר' ירושליםתשס"גסומך, עבדאללה בן אברהם411

זהב שבא ירושליםתשמ"טאגסי, שמעון אהרן בן אבא412

זך ונקי ירושליםתשס"הכנאפו, יוסף בן משה413

זכור לדוד, אחרית השנים ירושליםתשס"ורבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)414

זכר דוד <אהבת שלום> - 5 כר' ירושליםתשס"אמודינה, דוד זכות בן מזל טוב415

זכר דוד <דרושים וחידושים על התורה מכת"י> ירושליםתשס"אמודינה, דוד זכות בן מזל טוב416

זכר למקדש, זכר דבר, אלה יעמדו, עריכת נר ירושליםתשס"דרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)417

חולת אהבה <אהבת שלום> ירושליםתשס"דהכהן, צמח בן סעייד418

חומש משמרת הקדש - 5 כר' ירושליםתשע"גאלמושנינו, חסדאי419

חידושי הרא"ה - 2 כר' ירושליםתש"סאהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה420

חידושי מהר"א אמיגו ירושליםתש"נאמיגו, אברהם421

חידושי מהר"א חזן ירושליםתש"נחזן, אליעזר בן רפאל יוסף422

חידושי מהריט"ץ - פרק איזהו נשך ירושליםתשס"בצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)423

חידושי רא"ם ירושליםתש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכי424

חידושי רבי ידידיה טיאה ווייל - נדה ירושליםתשנ"זווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאל425

חידושי רבינו משה מאימראן - 6 כר' ירושליםתשס"גמאימראן, משה בן אברהם426

חכמה ודעת ירושליםתשס"גחלואה, סמחון בן שלמה427

חמדת דניאל - 2 כר' ירושליםתשס"חטולידאנו, דניאל בן גבריאל428

טוב שם ירושליםתש"נהכהן-חסיד, שם טוב בן מנחם429
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טיב קידושין ירושליםתשנ"חטייב, יוסף בן יצחק430

יד אליהו ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהם431

יד יוסף ירושליםתשמ"וכהן, יוסף432

יוד זעירא ירושליםתשמ"הדורי, יוסף בן צאלח אברהם433

יחי ראובן ירושליםתשמ"גנאווי, ראובן דוד434

ילקוט חידושי ופניני בעל סדר הדורות ירושליםתשס"אהיילפרין, יחיאל בן שלמה435

ילקוט פטר חמור ירושליםתשמ"העידאן, צבי436

יסודי התורה - 2 כר' ירושליםתשל"ואגסי, שמעון אהרן בן אבא437

יקהל שלמה - א ירושלים תשע"באלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקב438

ישמח משה - החיים יודוך ירושליםתשס"טהלל, יעקב בן משה439

ישע אלהים ירושליםתשע"חצהלון, אברהם בן יצחק440

כינוס חכמים ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאן441

כלי מחזיק ברכה ירושליםתשס"זנאג'ארה, ישראל בן משה442

כנסת יחזקאל ירושליםתשמ"ברחמים, יחזקאל עזרא בן שלמה443

כסא אליהו <מהדורה חדשה> ירושלים תשע"המני, אליהו בן סלימאן. מיוחס לו444

כרם שלמה <מהדורה ישנה>- ה - ו ירושליםתשס"באליהו, סלמאן בן יוסף445

כרם שלמה - 6 כר' ירושליםתשס"ואליהו, סלמאן בן יוסף446

כתבוני לדורות ירושליםתשנ"חהלל, יעקב בן משה447

כתית למאור ירושליםתשנ"הפינסו, אברהם בן ישראל448

כתר שם טוב - 4 כר' ירושליםתשנ"חגאגין, שם טוב בן יצחק רפאל יחזקיהו449

לב דוד, ברית עולם ירושליםתשס"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה450

לוח דינים ומנהגים <אהבת שלום - 3 כר' ירושלים תשע"טחברת אהבת שלום451

לוח דינים ומנהגים <אהבת שלום> - 4 כר' ירושלים תשע"חחברת אהבת שלום452

לקדושים אשר בארץ ירושליםתשע"ההלל, יעקב בן משה453

לקח טוב <אהבת שלום> ירושליםתשס"הצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)454

מאיר טוב עם רש"י - 5 כר' ירושליםתשע"זידיד הלוי, יום טוב455

מאיר טוב - 16 כר' ירושליםתשס"אידיד הלוי, יום טוב456

מאמץ כח <מהדורת אהבת שלום> - 2 כר' ירושלים תשע"האלמושנינו, משה בן ברוך457

מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו ע"ה ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסף458

מבוא שערים <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"טוויטאל, חיים בן יוסף459

מגילות קוצ'ין ירושליםתשע"חהלל, משה בן יעקב460

מגילת סמנים, תשובה מיראה ירושליםתשס"ורבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)461

מדבר קדמות <אהבת שלום> ירושלים תשס"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה462

מוסר והתעוררות הלב לתקיעת שופר כמנהג בית אל ירושליםתשע"אשרעבי, שלום בן יצחק מזרחי - גאגין, חיים אברהם463

מורה באצבע <עמודי הוראה> ירושליםתשס"ואזולאי, חיים יוסף דוד - הלל, יעקב משה464

מורה באצבע <שערי הקודש> ירושליםתשס"זאזולאי, חיים יוסף דוד - קפלן, יהושע בן מאיר הכהן465



רשימת ספרים

18-08) אהבת שלום|לפי חתך:

5

מקום הדפסהשנת הדפסהשם המחברשם הספר

עמוד מס'

מזכיר שלום <מהדורת אהבת שלום > א ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאן466

מזכיר שלום <מהדורת אהבת שלום > ב ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאן467

מזכיר שלום - 2 כר' ירושליםתשמ"חמני, אליהו בן סלימאן468

מחנה יהודה ירושליםתשמ''טקצין, יהודה בן יום-טוב469

מימי שלמה - 2 כר' ירושליםתשמ"וקמחי, שלמה בן נסים יוסף דוד470

מכשירי מילה ירושליםתשד"משמאע, אליהו בן יוסף הלוי471

מכשירי מצוה, שמר את הדבר, אותו אדבר ירושליםתשס"חרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)472

מכתב מאליהו ירושליםתשע"דיוסף חיים בן אליהו - מני, אליהו בן סלימאן473

מליץ טוב ירושלים תש"סלאניאדו, דוד ציון בן שלמה474

מלכי בקדש ירושליםתשנ"זמלכי, עזרא בן רפאל מרדכי475

מלל לאברהם - שו"ת ירושלים תשע"וסתהון, אברהם בן שלמה476

מן הגנזים - 12 כר' ירושליםתשע"ד - תשע"זהלל, שלום בן יעקב (עורך)477

מנהגי ק"ק "בית יעקב" בחברון ירושליםתשנ"אהלל, יעקב בן משה478

מנחת יהודה ירושליםתש"סאבן עטר, יהודה בן יעקב479

מנחת יוסף - פרי מגדים ירושליםתשס"ואירגאס, יוסף בן עמנואל480

מנחת יצחק - הגדה של פסח ירושליםתשס"גווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה481

מנחת סוטה ירושליםתשס"חאבן מוסה, אברהם בן שלמה482

מסכת הוריות ע"פ נוסח ספרדי עם שינו"ס ירושליםתשס"הדבליצקי, בצלאל בן דוד483

מעבר יבק <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשנ"ומודינה, אהרן ברכיה בן משה484

מעשה אבות ירושליםתשס"אחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהן485

מעשה אליהו - 2 כר' ירושליםתשל"חמני, אליהו בן סלימאן486

מעשה בית דין ירושליםתשמ"חדנגור, אלישע נסים ששון487

מעשה חי"א ירושליםתשס"אחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהן488

מעשה חשב - 4 כר' ירושליםתשנ"ההכהן, שמעון מג'רבא489

מעשה נסים ירושליםתשל"הכצ'ורי, נסים עזרא490

מקבציאל - 39 כר' ירושליםתשמ"החברת אהבת שלום491

מרפא לעצם <אהבת שלום> ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמה492

משנה ברורה <שינון הלכה - 4 כר' ירושלים תשע"טמערכת אליבא הלכתא - חברת אהבת שלום493

משנה כסף על הרמב"ם - 2 כר' ירושליםתשע"טכולי, יעקב בן מכיר494

משפטי השם ירושליםתשנ"החזן, אליעזר בן רפאל יוסף495

משפטי צדק ירושלים תשמ"גגארמיזאן, שמואל496

מתוק לנפש <אהבת שלום> ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמה497

מתוק מדבש - טוב ירושלים <אהבת שלום> ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמה498

נער בוכה ירושליםתש"סהצרפתי, אליהו בן יוסף499

נר יצחק - עמודי אהרן ירושליםתשנ"דארדיט, נסים יצחק500

סדר הושענות ע"פ ישועות יעקב ירושליםתשע"ברקח, יעקב בן שלמה501
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סדר הקפות לשמחת תורה ירושליםתשנ"זישיבת אהבת שלום502

סדר סליחות עם ביאור סולח עוונות - 2 כר' ירושליםתשע"גטולידאנו, יהודה503

סוכת שלום - סוכה ירושליםתשס"חישיבת אהבת שלום504

סידור אור השנים - נוסח ק"ק ספרדים ירושליםתשע"דאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלוי505

סידור האר"י חמדת ישראל <מהדורת אהבת  ירושלים תשע"ווויטאל, שמואל בן חיים506

סידור החיד"א <אהבת שלום> ירושליםתש"סאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה507

סידור הפרד"ס ירושליםתשמ"ואפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלוי508

סידור השל"ה <שער השמים> - 3 כר' ירושליםתשנ"חהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי509

סידור כוונות הרש"ש <אהבת שלום> - 9 כר' ירושליםתשמ"טהלל, יעקב בן משה510

סידור שער בנימין <נוסח ק"ק דמשק> ירושליםתשס"חחדיד, משה נתן511

סידור שער בנימין <נוסח ק"ק דמשק> ספרדית ירושליםתשס"חחדיד, משה נתן512

סידור תפלת רפאל ירושליםתשס"דהוצאת אהבת שלום513

סימנא דחיי ירושליםתשמ"ופאלאג'י, חיים בן יעקב514

סליחות עם ביאור סולח עוונות ירושליםתשס"אטולידאנו, יהודה בן מאיר515

סמיכת חכמים <אהבת שלום> ירושליםתשס"אכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהן516

ספר הדרושים ירושליםתשנ"ווויטאל, חיים בן יוסף - פאנצ'ירי, אפרים517

ספר הזכרונות <אהבת שלום> - 2 כר' ירושליםתשע"דאבוהב, שמואל בן אברהם518

ספר החינוך <מעיל האפד> - 2 כר' ירושליםתשנ"חפיפאנו, דוד בן אברהם519

ספר הכוונות <הישן> ירושליםתשס"דוויטאל, חיים בן יוסף - פאנצ'ירי, אפרים520

ספר הכללים ירושליםתשס"והיילפרין, יחיאל בן שלמה521

ספר הליקוטים - 3 כר' ירושליםתשס"והיילפרין, יחיאל בן שלמה522

ספר יצירה <עם פירוש מהרח"ו> ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסף523

ספר יראים <עמודי הארזים> - 4 כר' ירושליםתשמ"גחזן, אליעזר בן רפאל יוסף524

ספרו של בדאי ירושליםתשע"זהלל, משה בן יעקב525

 PRINCELY ספרים באנגלית - חכמת הקצין 526The lofe and teachings of rabbi Jacob S. Kassin -ירושליםתשנ"ה

ספרים באנגלית - יסודי התורה ירושליםתשנ"ג- אגסי, שמעון אהרן בן אבא527

ספרים באנגלית - 3 כר' ירושליםתשנ"ט- הלל, יעקב משה528

ספרים באנגלית - 11 כר' ירושליםתשנ"ה- יוסף חיים בן אליהו529

ספרים בטורקית - 2 כר' איסטנבולתשס"ח- הלל, יעקב משה530

LA FOI, ET LA FOLIE - ספרים בצרפתית ירושליםתשס"ד- הלל, יעקב משה531

עבודת הצדקה ירושליםתשמ"זחוצין, צדקה בן סעדיה532

עבודת הקודש <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה533

עד הגל הזה ירושליםתשס"ההלל, יעקב בן משה534

עובר לסופר ירושליםתשע"והלל, משה בן יעקב535

עולת שבת <מהדורת אהבת שלום> ירושלים תשע"טאלמושנינו, משה בן ברוך536

עולת תמיד <מהדורת אהבת שלום> ירושלים תשנ"זוויטאל, חיים בן יוסף537
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עזרת מצר ירושליםתשנ"הפינסו, אברהם בן ישראל538

עיני בנימין, קושט אמרי אמת ירושליםתשס"חרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)539

עלי נהר ירושלים תשנ"דהררי-רפול, ניסים בן ישעיה540

עמודי הרזי"ם ירושליםתש"נחזן, רפאל יוסף בן חיים541

עץ הדעת טוב <אהבת שלום> - 2 כר' ירושליםתשס"אוויטאל, חיים בן יוסף542

עץ חיים למהרח"ו ז"ל - 8 כר' ירושליםתשע"זוויטאל, חיים בן יוסף543

פאת הים - שער הכונות א ירושליםתשע"חהלל, יעקב בן משה544

פאת השדה - 2 כר' ירושלים תשנ"חדוויך, חיים שאול בן אליהו הכהן545

פירוש ברית מנוחה לרבינו  האר"י ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסף546

פירוש הרשב"ץ על ברכות ירושליםתשע"בדוראן, שמעון בן צמח547

פירוש רש"י להוריות ע"פ כת"י ירושליםתשס"השלמה בן יצחק (רש"י) - דבליצקי, בצלאל בן דוד (עורך)548

פסקי בן איש חי - 3 כר' ירושליםתשס"ויוסף חיים בן אליהו - טויל, שלום יצחק549

פעמוני זהב - פעמון ורימון ירושליםתש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכי550

פרח מטה אהרן ירושליםתשנ"ופיש, אהרן ישעיה בן צבי אביגדור551

פתח שער השמים - בנין אריאל ירושליםתשס"והלל, יעקב בן משה552

צדק ושלום ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהם553

צוף דבש <אהבת שלום> ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמה554

צלח רכב <אהבת שלום> ירושליםתש"עיצחק בן אברהם שלמה555

צפנת פענח ירושליםתשס"דהכהן, צמח בן סעייד556

קבץ על יד - 68 כר' ברלין Berlinתרמ"החברת מקיצי נרדמים557

קדושה וברכה <אהבת שלום> ירושליםתשס"אכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהן558

קדושת אהרן ירושליםתש"ספיש, אהרן ישעיה בן צבי אביגדור559

קהילת יעקב ירושליםתשנ"בוויטאל, חיים בן יוסף - צמח, יעקב בן חיים560

קובץ אמת ליעקב - 4 כר' ירושליםתש"עמכון "אהבת שלום"561

קובץ חידו"ת אהבת שלום - חולין מודיעין עליתתשע"אמכון "אהבת שלום"562

קול אליהו ירושליםתשנ"והצרפתי, אליהו בן יוסף563

קול החיים - 2 כר' ירושליםתשע"בפאלאג'י, חיים בן יעקב564

קונטרס אור שבעת הימים ירושליםתש"מאליהו, סלמאן בן יוסף565

קונטרס ברכת ט"ק שלא נפשט בלילה לדעת האר"י  ירושליםתשע"זהלל, יעקב בן משה566

קונטרס דרושים לבר מצוה ירושליםתשמ"ויוסף חיים בן אליהו567

קונטרס ויצץ ציץ ירושליםתש"נהלל, יעקב בן משה568

קונטרס יגל יעקב ירושליםתשנ"זפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדור569

קונטרס ציון לנפש חיה ירושליםתשנ"בהלל, יעקב בן משה570

קונטרס שנות חיים ירושליםתשנ"חהלל, יעקב בן משה571

קורא הדורות <אהבת שלום> ירושלים תשס"חקונפורטי, דוד בן גבריאל572

קיצור שלחן ערוך - 4 כר' ירושליםתשס"וטולידאנו, רפאל ברוך בן יעקב573



רשימת ספרים

18-08) אהבת שלום|לפי חתך:

8

מקום הדפסהשנת הדפסהשם המחברשם הספר

עמוד מס'

קנין פירות ירושליםתשמ"חאבולעפיא, ידידיה רפאל חי574

קציני אר"ץ ירושליםתשנ"הקצין, יעקב בן שאול575

קרבן אש"ה <אהבת שלום> ירושליםתשמ"השמאע, אליהו בן יוסף הלוי576

קרבן פסח ירושליםתשס"אעמרם, חיים בן שלמה577

קרנות צדיק - ליקוטי אליהו - מנהגי ק"ק בית יעקב ירושלים תשע"המני, אליהו בן סלימאן578

קרני רא"ם ירושלים תר"ע - תש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכי579

ראשית תרומה ירושליםתשל"טכולל מכון להוראה580

רוח הי"ם - 2 כר' ירושליםתשע"זהלל, יעקב בן משה581

רני עקרה ירושליםתשס"ההלל, יעקב בן משה582

שאלו לברוך - 4 כר' ירושליםתשס"הטולידאנו, ברוך אברהם בן אברהם583

שארית יעקב - משכנות יעקב ירושליםתש"סדוויך, יעקב בן שאול הכהן584

שבח פסח <אהבת שלום> ירושליםתשנ"זכהן, ישמעאל בן אברהם יצחק585

שבחי האר"י <תולדות האר"י> ירושליםתשנ"חתולדות האר"י586

שבט מישור <אהבת שלום> ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמה587

שבת אחים ירושליםתשס"גרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)588

שדה יצחק - 4 כר' ירושליםתשס"אגואיטה, יצחק בן פריגה589

שו"ת מהר"א אשכנזי ירושליםתשנ"אאשכנזי, אברהם בן יעקב590

שו"ת רבי ברוך ירושליםתשע"טטולידאנו, רפאל ברוך בן יעקב591

שו"ת רבי שלום הכהן מקושטא ירושליםתש"נהכהן, שלום מקושטא592

שומר אמונים - מבוא פתחים <אהבת שלום> ירושליםתשע"אאירגאס, יוסף בן עמנואל593

שיח חיים פתח תקוהתשע"גיוסף חיים בן אליהו - מורד, מאיר594

שיחות ומאמרים - 2 כר' ירושליםתשע"גהלל, יעקב בן משה595

שיחת דקלים ירושליםתשמ"דעובדיה, אליהו יהושע596

שיטה מקובצת <אהבת שלום> - 2 כר' ירושליםתשס"גאשכנזי, בצלאל בן אברהם597

שיטה על מסכת בבא קמא למהריק"ש - 2 כר' ירושליםתשס"חקאסטרו, יעקב בן אברהם598

שינון הלכה אליבא דהלכתא - שבת בני ברקתשע"דכוללי אליבא דהלכתא599

שיר השירים  ע"פ שיר חדש ירושלים תשע"גיעקב בן יוסף הרופא600

שלום ירושלם ירושלים תשמ"דמזרחי עדני, שלום בן סעדיה601

שלמי חגיגה <אהבת שלום> ירושליםתשס"גאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טוב602

שלמי צבור <אהבת שלום> ירושליםתשס"גאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טוב603

שלשלת זהב <אהבת שלום> ירושליםתשס"ארפאפורט-הארטשטיין, מאיר אליעזר בן אברהם604

שם משמעון ירושליםתש"לאגסי, שמעון אהרן בן אבא605

שמן הטוב <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"טיעקב בן יוסף הרופא606

שמן המור ירושליםתשס"דאביוב, אהרן607

שמן ששון <מהדורת אהבת שלום> - 3 כר' ירושלים תשע"אששון פרסייאדו בן משה - בן שמעון, יעקב חי בן שלמה608

שמע שמואל ירושליםתשנ"זעמאר, שמואל בן אהרן609
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עמוד מס'

שנות חיים ירושליםתשע"ההלל, יעקב בן משה610

שער הגלגולים עם ביאור בני אהרן <מהדורת  ירושלים תשע"דוויטאל, חיים בן יוסף - אגסי, שמעון611

שער המצות ירושליםתשל"טגאליקו, שלמיה רפאל משה612

שער שמעון ירושליםתשנ"הדריהם הכהן, שמעון בן כליפה613

שערי קדושה - חלק רביעי ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסף614

שערי תורה <בבא מציעא, בבא בתרא> ירושליםתשנ"חלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליב615

שפת אמת <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"המשען, אליהו בן אברהם616

שפת אמת ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהם617

שפת הים - 5 כר' ירושליםתש"סהלל, יעקב בן משה618

שרשי הים - 6 כר' ירושליםתשמ"טהלל, יעקב בן משה619

תהלות ישראל ירושליםתשע"ביצחק בן אברהם שלמה620

תהלים ע"פ נאוה תהלה ירושלים תשע"דיעקב בן יוסף הרופא621

תוספות הרא"ש <אהבת שלום> - הוריות ירושליםתשס"האשר בן יחיאל (רא"ש) - דבליצקי, בצלאל בן דוד (עורך)622

תועפות ראם א - ב ירושליםתש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכי623

תורה לשמה <מהדורת אהבת שלום> ירושליםתשע"גיוסף חיים בן אליהו624

תורת הגלגול - 2 כר' ירושליםתשס"הליקוט חיבורים בתורת הגלגול625

תורת החיד"א - 2 כר' ירושליםתשס"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה626

תורת המנחה <מהדורת אהבת שלום> - 2 כר' ירושליםתש"ססקלי, יעקב בן חננאל627

תורת המרבי"ץ - א ב ירושליםתשע"זבירדוגו, מרדכי בן יוסף628

תורת יקותיאל ירושליםתשע"אבירדוגו, יקותיאל629

תורת משה <מהדורת אהבת שלום> ירושלים תשע"טאלמושנינו, משה בן ברוך630

תורת משה - 2 כר' ירושליםתשמ"טצאלח, משה בן יחזקאל631

תורת רפאל - 5 כר' ירושליםתשס"וישיבת אהבת שלום632

תלמוד מסכת עדיות למהר"ש סיריליאו ירושליםתשע"דסיריליו, שלמה בן יוסף633

תמים תהיה השלם - 2 כר' ירושליםתשע"זהלל, יעקב בן משה634

תנא דבי אליהו ירושליםתשנ"אמני, אליהו בן סלימאן635

תפלה למשה ירושליםתשע"טמשה בן בנימין636

תפלת דוד <אהבת שלום> ירושליםתשס"דרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)637

תקנות חכמי מכנאס - א ירושליםתשנ"ועמאר, מורי בן מאיר638

תקנת השבים ירושליםתש"סהלל, יעקב בן משה639

תקפו של רפאל ירושליםתשל"טקצין, רפאל בן אליהו640

תרומה גדולה ירושליםתשנ"אחכם מחכמי ירושלים641

תרומת הדשן - 6 כר' ירושליםתשנ"אהכהן, צמח בן סעייד642


