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אוצר החכמה - רשימת ספרים - מאגרים - אהבת שלום

שנתהרב המחברשם הספר
הדפסה

מקום
הדפסה

ירושליםתשע"חהלל, משה בן יעקבאגדות שמואל1.

ירושליםתשפ"בגלאנטי, אברהםאגן הסהר2.

מודיעיןתשע"טאריק, מאיר בן אהרן יהודהאגרות ותשובות3.
עילית

ירושליםתשס"אוויטאל, חיים בן יוסףאדם ישר <מהדורת אהבת שלום>4.

ירושליםתשנ"זהצרפתי, אליהו בן יוסףאדרת אליהו5.

ירושליםתשס"בהלל, יעקב בן משהאהבת שלום6.

ירושליםתשנ"זטולידאנו, יעקב בן משהאהל יעקב א <בראשית>7.

ירושליםתשנ"זטולידאנו, יעקב בן משהאהל יעקב ב <שמות, ויקרא>8.

ירושליםתשנ"זטולידאנו, יעקב בן משהאהל יעקב ג <במדבר, דברים>9.

ירושליםתשנ"זטולידאנו, משה בן יעקבאהל משה10.

ירושליםתשע"חהלל, משה בן יעקבאהל רא"ם11.

ירושליםתש"נטייטלבוים, יואל בן חנוך העניךאוצר מנהגי חסידים - דרכי יואל12.

ירושליםתשמ"טהלל, יעקב בן משהאוצרות חיים - תהלות יוסף13.

ירושליםתשע"זוויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים <מהדורת אהבת שלום>14.

תשס"דיוסף חיים בן אליהואוצרות חיים - 34 כרכים15.

ירושליםתשנ"הוויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים השלם16.

ירושליםתשמ"ופופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור זרוע - אור שבת - הגהות פרי עץ חיים17.

אור זרוע הגהות פרי עץ חיים <מהדורה18.
ירושליםתשפ"אפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןחדשה ומושלמת>

ירושליםתשד"מפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור צח19.

ירושליםתשפ"בפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור רב20.

ירושליםתשמ"דחוצין, צדקה בן סעדיהאורח צדקה21.

ירושליםתש"נכהן, אליהו בן כמוסאורחות חיים22.

ירושליםתשע"זכולל דף שע"י ישיבת אהבת שלוםאות היא לעולם - שבת23.

ירושליםתשפ"בדוויך, חיים שאול בן אליהו הכהןאיפה שלימה24.
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ירושליםתשנ"זהצרפתי, אליהו בן יוסףאליהו זוטא - ליקוטי אליהו25.

תשע"ביוסף חיים בן אליהואמונת עתך - חוסן ישועות - חכמה ודעת26.

ירושליםתשע"אעמאר, אברהםאמרי אברהם27.

אמרי בינה <חידושי מהר"ש גארמיזאן> -28.
ירושליםחש"דגארמיזאן, שמואלחולין

ירושליםתשפ"אאגסי, שמעון אהרן בן אבאאמרי שמעון <אהבת שלום>29.

ירושליםתשמ"חחכמי מדרש המקובלים בארם צובאאמת מאר"ץ <מהדורה ישנה>30.

ירושליםתשע"זחכמי מדרש המקובלים בארם צובאאמת מאר"ץ <מהדורה חדשה>31.

ירושליםחש"דישיבת אהבת שלוםאסדר בשבחין32.

ירושליםתשס"חהלל, יעקב בן משהאספקלריא דנהר"א <על רחובות הנהר> - א33.

ירושליםתשע"חיצחק בן אברהם שלמהאקים את יצחק <מהדורת אהבת שלום>34.

ירושליםתשנ"חחזן, רחמים אליהו בן רפאל יוסףארח מישור35.

ירושליםתשס"דאוצר הנהגות צוואות ומוסריםאשר יצוה - 2 כרכים36.

ירושליםתשע"הרבני משפחת בירדוגואשת חיל - עם ביאור מרבני משפחת בירדוגו37.

ירושליםתשמ"טכפוסי, חיים בן יצחקבאור החיים38.

ירושליםתשנ"טיורבורגר, שלמה בן יהודה ליבבאר שבע39.

ירושליםתשנ"טמזרחי, ששון בן בנימין ציוןבאתי לגני - 5 כרכים40.

ירושליםתשפ"אמזרחי, ששון בן בנימין ציוןבאתי לגני <מהדורה חדשה> - 5 כרכים41.

ירושליםתשנ"דפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקבגדי קודש אשר לאהרן42.

ירושליםתשנ"טשטיינר, אברהם בן יצחק אייזיקבית אברהם וברכת אברהם43.

ירושליםתשע"גבית ההוראה שע"י חברת אהבת שלוםבית ההוראה - 3 כרכים44.

ירושליםתשס"אכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןבית רחל - 2 כרכים45.

במסילה נעלה <ביאור באנגלית למסילת46.
ירושליםתשס"ההלל, יעקב בן משהישרים> - 5 כרכים

בן איש חי <הלכות> בתרגום אנגלית - 474.
ירושליםתשנ"טיוסף חיים בן אליהוכרכים

ירושליםתש"סהכהן, צמח בן סעיידבנין אבות48.

ירושליםתש"פמכון "אהבת שלום"בר מצוה49.

ירושליםתשמ"זמני, אברהם ברוך בן אליהו סלימאןברוך אברהם50.

ירושליםתשס"גטולידאנו, ברוך בן אברהםברוך טעם - 2 כרכים51.

ירושליםתשס"טטולידאנו, יעקב בן משהברית יעקב - 3 כרכים52.



/

ירושליםתשע"בהלל, יעקב בן משהברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת53.

ירושליםתשס"חישיבת אהבת שלוםברכת שלום <קובץ> - ברכות54.

ירושליםתשע"חיעקב בן יוסף חייםגאון יעקב55.

ירושליםתשע"אהלל, יעקב בן משהגבורת האר"י56.

ירושליםתשמ"חדנגור, אלישע נסים ששוןגדולות אלישע57.

ירושליםתשמ"חהלל, יעקב בן משהגלי הים - 2 כרכים58.

ירושליםתשס"אעמרם, חיים בן שלמהדבר המלך59.

דברי אמת <מהדורת אהבת שלום> - חלק60.
ירושליםתשע"טיצחק בן דוד מקושטאהקונטרסים

ירושליםתשע"אסמברי, יוסףדברי יוסף61.

ירושליםתשמ"ופרומר, דוב בריש בן משהדברי צדיקים62.

ירושליםתש"סעמאר, שלם בן שמואלדברי שלום ואמת63.

ירושליםתשס"גמיוחס, אברהם בן שמואלדגלי אהבה - 3 כרכים64.

ירושליםתשע"אמאימראן, משה בן אברהםדרושי רבינו משה מאימראן - 2 כרכים65.

ירושליםתשע"בדי לונזאנו, מנחם בן יהודהדרך חיים <מהדורת אהבת שלום>66.

מודיעיןתשע"הוויטאל, חיים בן יוסףדרך חיים <מהדורת אהבת שלום>67.
עילית

ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהםדרכי אמת68.

ירושליםתשע"אקואינקה, וידאלדרכי חיים69.

ירושליםתשס"אמודינה, אהרן ברכיה בן משהדרשות מעבר יבק70.

ירושליםתשנ"חשלמה שלומיל בן חיים מיינשטרלהאר"י וגוריו <אגרות ר"ש שלומל>71.

ירושליםתשע"והלל, יעקב בן משההבן בחכמה - 3 כרכים72.

ירושליםתשס"אהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויהגדה של פסח <הגדת השל"ה>73.

ירושליםתשמ"חהגדה. ירושלים. תשמ"חהגדה של פסח <זמרת הארץ - מנהג אר"ץ>74.

הגדה של פסח <מצודת דוד וציון, ויגד75.
ירושליםתשס"חתווינה, שלמה בן עאבדלשלמה>

ירושליםתשס"גחבר יוסף בן יצחק איזיקהגדה של פסח <זרוע נטויה>76.

יוסף חיים בן אליהוהגדה של פסח <אוצרות חיים> - 2 כרכים77.

תשמ"גיוסף חיים בן אליהוהוד יוסף78.

ירושליםתשנ"חאלגאזי, שלמה בן אברהםהליכות אלי <אהבת שלום>79.

הלכות ברכות, הלכות פסח, ברכות בחשבון,80.
המעשר והעושר

ירושליםתשע"טמני, אליהו בן סלימאן.
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ירושליםתשנ"טיהודאי בן נחמן גאוןהלכות פסוקות <תשלום הלכות פסוקות>81.

ירושליםתשפ"אברויאר, יוחנן בן מרדכי (עורך)הלכות ראו - הלכות פסוקות82.

ירושליםתשע"זדוד בן לוי מנארבונההמכתם <מהדורת אהבת שלום> - 7 כרכים83.

ירושליםתשמ"זלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואלהמעלות לשלמה84.

ירושליםתשפ"אהלל, יעקב משההעובד הנאמן85.

ירושליםתש"סהלל, יעקב בן משההעטרה ליושנה86.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןהר המוריה, אזני ירושלים, ילקוט דוד87.
ירושליםתשס"ו(האדר"ת)

ירושליםתשס"חשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופלהתרגשות הלב <אהבת שלום>88.

ירושליםתשע"ההלל, יעקב בן משהואלה שמות בני ישראל89.

ירושליםתשע"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןוהשיב הכהן90.

ירושליםתשמ''הקצין, יהודה בן יום-טובוזאת ליהודה91.

ירושליםתשמ"החרירי, משה בן אברהםויבחר משה92.

ירושליםתשס"גטולידאנו, ברוך בן אברהםויעש ברוך93.

ירושליםתשע"זשפיגל, יעקב שמואל (עורך)וישמע קולי94.

ירושליםתשמ"חיעקב הכהן החסידוערך הכהן95.

ירושליםתשע"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןוערך הכהן96.

ירושליםתשס"אהלל, יעקב בן משהושבתה הארץ97.

ירושליםתשס"גסומך, עבדאללה בן אברהםזבחי צדק <אהבת שלום> - 3 כרכים98.

ירושליםתשמ"טאגסי, שמעון אהרן בן אבאזהב שבא99.

ירושליםתשס"הכנאפו, יוסף בן משהזך ונקי100.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןזכור לדוד, אחרית השנים101.
ירושליםתשס"ו(האדר"ת)

זכר דוד <דרושים וחידושים על התורה102.
ירושליםתשס"אמודינה, דוד זכות בן מזל טובמכת"י>

ירושליםתשס"אמודינה, דוד זכות בן מזל טובזכר דוד <אהבת שלום> - 5 כרכים103.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןזכר למקדש, זכר דבר, אלה יעמדו, עריכת נר104.
ירושליםתשס"ד(האדר"ת)

ירושליםתשפ"בכהן, ישמעאל בן אברהם יצחקזרע אמת <מהדורת אהבת שלום> - 3 כרכים105.

ירושליםתשס"דהכהן, צמח בן סעיידחולת אהבה <אהבת שלום>106.

ירושליםתשע"גאלמושנינו, חסדאיחומש משמרת הקדש - 5 כרכים107.
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חידושי הרא"ה <מהדורת אהבת שלום> - 1083.
כרכים

ירושליםתש"סאהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה

ירושליםתש"נאמיגו, אברהםחידושי מהר"א אמיגו109.

ירושליםתש"נחזן, אליעזר בן רפאל יוסףחידושי מהר"א חזן110.

ירושליםתשס"בצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)חידושי מהריט"ץ - פרק איזהו נשך111.

ירושליםתש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכיחידושי רא"ם112.

ירושליםתשנ"זווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאלחידושי רבי ידידיה טיאה ווייל - נדה113.

ירושליםתשס"גמאימראן, משה בן אברהםחידושי רבינו משה מאימראן - 7 כרכים114.

ירושליםתשס"גחלואה, סמחון בן שלמהחכמה ודעת115.

ירושליםתשס"חטולידאנו, דניאל בן גבריאלחמדת דניאל - 2 כרכים116.

ירושליםתש"נהכהן-חסיד, שם טוב בן מנחםטוב שם117.

ירושליםתשנ"חטייב, יוסף בן יצחקטיב קידושין118.

ירושליםתשפ"בפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןטל אורות119.

ירושליםתשע"חבירדוגו, יוסף בן אלישעיבין שמועה <מהדורת אהבת שלום>120.

ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהםיד אליהו121.

ירושליםתשמ"וכהן, יוסףיד יוסף122.

ירושליםתשמ"הדורי, יוסף בן צאלח אברהםיוד זעירא123.

סופר, יעקב חיים בן יצחק שלום - נאווי,יחי ראובן - אות יעקב124.
ירושליםתשמ"גדוד ראובן

ירושליםתשס"אהיילפרין, יחיאל בן שלמהילקוט חידושי ופניני בעל סדר הדורות125.

ירושליםתשמ"המכון "אהבת שלום"ילקוט פטר חמור126.

ירושליםתשנ"גאגסי, שמעון אהרן בן אבאיסודי התורה - 2 כרכים127.

ירושליםתשע"באלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקביקהל שלמה - א128.

ירושליםתשס"טהלל, יעקב בן משהישמח משה - החיים יודוך129.

ירושליםתשע"חצהלון, אברהם בן יצחקישע אלהים130.

מודיעיןתשס"חטוויל, אהרן עילי הכהןיששכר וזבולון131.
עילית

ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאן.כינוס חכמים132.

ירושליםתשס"זנאג'ארה, ישראל בן משהכלי מחזיק ברכה133.

ירושליםתשמ"ברחמים, יחזקאל עזרא בן שלמהכנסת יחזקאל134.

ירושליםתשע"המני, אליהו בן סלימאן. מיוחס לוכסא אליהו <מהדורה חדשה>135.



/

ירושליםתשס"באליהו, סלמאן בן יוסףכרם שלמה <מהדורה ישנה>- ה - ו136.

ירושליםתשס"ואליהו, סלמאן בן יוסףכרם שלמה - 6 כרכים137.

ירושליםתשנ"חהלל, יעקב בן משהכתבוני לדורות138.

ירושליםתשנ"הפינסו, אברהם בן ישראלכתית למאור139.

ירושליםתשנ"חגאגין, שם טוב בן יצחק רפאל יחזקיהוכתר שם טוב - 4 כרכים140.

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקלב דוד, ברית עולם141.
ירושליםתשס"טזרחיה

לוח דינים ומנהגים <אהבת שלום - צרפתית>142.
ירושליםתשע"טחברת אהבת שלום- תשע"ט

לוח דינים ומנהגים <אהבת שלום- צרפתית>143.
ירושליםתשפ"אחברת אהבת שלום- תשפ"א

לוח דינים ומנהגים <אהבת שלום> - 1446.
ירושליםתשע"וחברת אהבת שלוםכרכים

ירושליםתשע"זחברת אהבת שלוםלוח דינים ומנהגים <אהבת שלום - 2 כרכים145.

ירושליםתשפ"אחברת אהבת שלוםלוח דינים ומנהגים <אהבת שלום - 2 כרכים146.

ירושליםתש"פיצחק בן אברהם שלמהליקוטי דינים שחיטה וטריפות147.

ירושליםתש"פיצחק בן אברהם שלמהליקוטי דינים שחיטה וטריפות המקוצר148.

ירושליםתשע"ההלל, יעקב בן משהלקדושים אשר בארץ149.

ירושליםתשס"הצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)לקח טוב <אהבת שלום>150.

ירושליםתשפ"אפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןמאורי אור - אור צח151.

ירושליםתשס"אידיד הלוי, יום טובמאיר טוב - 16 כרכים152.

ירושליםתשע"זידיד הלוי, יום טובמאיר טוב עם רש"י - 5 כרכים153.

ירושליםתשע"האלמושנינו, משה בן ברוךמאמץ כח <מהדורת אהבת שלום> - 2 כרכים154.

ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסףמאמר פסיעותיו של אברהם אבינו ע"ה155.

ירושליםתשע"טוויטאל, חיים בן יוסףמבוא שערים <מהדורת אהבת שלום>156.

ירושליםחש"דחברת אהבת שלוםמבצע קודש הדפסת ספרי גדולי רבני ג'רבא157.

ירושליםתשע"חהלל, משה בן יעקבמגילות קוצ'ין158.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןמגילת סמנים, תשובה מיראה159.
ירושליםתשס"ו(האדר"ת)

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקמדבר קדמות <אהבת שלום>160.
ירושליםתשס"חזרחיה

מוסר והתעוררות הלב לתקיעת שופר כמנהג161.
בית אל

שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי - גאגין,
חיים אברהם

ירושליםתשע"א
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ירושליםתשס"והלל, יעקב משה - אזולאי, חיים יוסף דודמורה באצבע <עמודי הוראה>162.

אזולאי, חיים יוסף דוד - קפלן, יהושע בןמורה באצבע <שערי הקודש>163.
ירושליםתשס"זמאיר הכהן

ירושליםתשמ"חמני, אליהו בן סלימאן.מזכיר שלום - 2 כרכים164.

מזכיר שלום <מהדורת אהבת שלום> - 1652.
ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאן.כרכים

ירושליםתשמ''טקצין, יהודה בן יום-טובמחנה יהודה166.

ירושליםתשמ"וקמחי, שלמה בן נסים יוסף דודמימי שלמה - 2 כרכים167.

ירושליםתשד"משמאע, אליהו בן יוסף הלוימכשירי מילה168.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןמכשירי מצוה, שמר את הדבר, אותו אדבר169.
ירושליםתשס"ח(האדר"ת)

יוסף חיים בן אליהו - מני, אליהו בןמכתב מאליהו <נשמת כל חי - בין הרי"ם>170.
תשע"דסלימאן.

יוסף חיים בן אליהו - מני, אליהו בןמכתב מאליהו171.
תש"פסלימאן.

ירושליםתש"סלאניאדו, דוד ציון בן שלמהמליץ טוב172.

ירושליםתשנ"זמלכי, עזרא בן רפאל מרדכימלכי בקדש173.

ירושליםתשע"וסתהון, אברהם בן שלמהמלל לאברהם - שו"ת174.

תשע"ד -הלל, שלום בן יעקב (עורך)מן הגנזים - 15 כרכים175.
ירושליםתשע"ז

ירושליםתשנ"אהלל, יעקב בן משהמנהגי ק"ק "בית יעקב" בחברון176.

ירושליםתש"סאבן-עטר, יהודה בן יעקבמנחת יהודה177.

ירושליםתשס"ואירגאס, יוסף בן עמנואלמנחת יוסף - פרי מגדים178.

ירושליםתשס"גווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודהמנחת יצחק - הגדה של פסח179.

ירושליםתשס"חאבן-מוסא, אברהם בן שלמהמנחת סוטה180.

ירושליםתשס"הדבליצקי, בצלאל בן דודמסכת הוריות ע"פ נוסח ספרדי עם שינו"ס181.

ירושליםתשפ"בהלל, משה בן יעקבמסכת תמורות182.

ירושליםתשנ"ומודינה, אהרן ברכיה בן משהמעבר יבק <מהדורת אהבת שלום>183.

ירושליםתשס"אחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןמעשה אבות184.

ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאן.מעשה אליהו - 2 כרכים185.

ירושליםתשמ"חדנגור, אלישע נסים ששוןמעשה בית דין186.

ירושליםתשס"אחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןמעשה חי"א187.
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ירושליםתשנ"ההכהן, שמעון מג'רבאמעשה חשב - 4 כרכים188.

ירושליםתשל"הכצ'ורי, נסים עזראמעשה נסים189.

ירושליםתשפ"אמשה בן בנימיןמעשה רב190.

ירושליםתשמ"החברת אהבת שלוםמקבציאל - 39 כרכים191.

ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמהמרפא לעצם <אהבת שלום>192.

ירושליםתשפ"אמערכת אליבא דהלכתאמשנה ברורה <מהדורת אליבא דהלכתא> - א193.

חברת אהבת שלום - מערכת אליבאמשנה ברורה <שינון הלכה - 6 כרכים194.
ירושליםתשע"טדהלכתא

ירושליםתשע"טכולי, יעקב בן מכירמשנה כסף על הרמב"ם - 2 כרכים195.

ירושליםתשפ"בשילוני, יעקב בן יצחקמשנת הסת"ם196.

ירושליםתש"פטירני, מיכאל בן גדמשנת צדיקים197.

ירושליםתשנ"החזן, אליעזר בן רפאל יוסףמשפטי השם198.

ירושליםתשמ"גגארמיזאן, שמואלמשפטי צדק199.

ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמהמתוק לנפש <אהבת שלום>200.

ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמהמתוק מדבש טוב ירושלים <אהבת שלום>201.

ירושליםתש"סהצרפתי, אליהו בן יוסףנער בוכה202.

ירושליםתשנ"דארדיט, נסים יצחקנר יצחק - עמודי אהרן203.

ירושליםתשע"ברקח, יעקב בן שלמהסדר הושענות ע"פ ישועות יעקב204.

ירושליםתשנ"זישיבת אהבת שלוםסדר הקפות לשמחת תורה205.

סדר סליחות עם ביאור סולח עוונות - 2062.
ירושליםתשע"גטולידאנו, יהודהכרכים

ירושליםתשס"חישיבת אהבת שלוםסוכת שלום - סוכה207.

ירושליםתשע"דאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויסידור אור השנים - נוסח ק"ק ספרדים208.

ירושליםתשפ"באשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבסידור בית מנוחה <מהדורת אהבת שלום>209.

ירושליםתשפ"באשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבסידור בית עובד <מהדורת אהבת שלום>210.

סידור האר"י חמדת ישראל <מהדורת אהבת211.
ירושליםתשע"ווויטאל, שמואל בן חייםשלום> - 2 כרכים

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקסידור החיד"א <אהבת שלום>212.
ירושליםתש"סזרחיה

ירושליםתשמ"ואפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויסידור הפרד"ס213.

ירושליםתשנ"חהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויסידור השל"ה <שער השמים> - 3 כרכים214.

ירושליםתשמ"טהלל, יעקב בן משהסידור כוונות הרש"ש <אהבת שלום> - 21511.
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כרכים

סידור שער בנימין <נוסח ק"ק דמשק> - 2162.
ירושליםתשס"חחדיד, משה נתןכרכים

ירושליםתשס"דהוצאת אהבת שלוםסידור תפלת רפאל217.

ירושליםתשמ"ופאלאג'י, חיים בן יעקבסימנא דחיי218.

ירושליםתשס"אטולידאנו, יהודה בן מאירסליחות עם ביאור סולח עוונות219.

ירושליםתשס"אכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןסמיכת חכמים <אהבת שלום>220.

ירושליםתשנ"ווויטאל, חיים בן יוסף - פאנצ'ירי, אפריםספר הדרושים221.

ספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב - 22212.
ירושליםתשפ"אמארג'י, יעקבכרכים

ירושליםתשע"דאבוהב, שמואל בן אברהםספר הזכרונות <אהבת שלום> - 2 כרכים223.

ירושליםתשנ"חפיפאנו, דוד בן אברהםספר החינוך <מעיל האפד> - 2 כרכים224.

ירושליםתשס"דוויטאל, חיים בן יוסף - פאנצ'ירי, אפריםספר הכוונות <הישן>225.

ירושליםתשס"והיילפרין, יחיאל בן שלמהספר הכללים226.

ירושליםתשס"והיילפרין, יחיאל בן שלמהספר הליקוטים - 3 כרכים227.

ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסףספר יצירה <עם פירוש מהרח"ו>228.

ירושליםתשמ"גחזן, אליעזר בן רפאל יוסףספר יראים <עמודי הארזים> - 4 כרכים229.

ירושליםתשע"זהלל, משה בן יעקבספרו של בדאי230.

ירושליםתשנ"היוסף חיים בן אליהוספרים באנגלית - 22 כרכים231.

איסטנבולתשס"חהלל, יעקב משהספרים בטורקית - 2 כרכים232.

.233LA FOI, ET LA - ספרים בצרפתית
FOLIEירושליםתשס"דהלל, יעקב משה

ירושליםתשמ"זחוצין, צדקה בן סעדיהעבודת הצדקה234.

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקעבודת הקודש <מהדורת אהבת שלום>235.
ירושליםתשע"בזרחיה

ירושליםתשס"ההלל, יעקב בן משהעד הגל הזה236.

ירושליםתשע"והלל, משה בן יעקבעובר לסופר237.

ירושליםתשע"טאלמושנינו, משה בן ברוךעולת שבת <מהדורת אהבת שלום>238.

ירושליםתשנ"זוויטאל, חיים בן יוסףעולת תמיד <מהדורת אהבת שלום>239.

ירושליםתשנ"הפינסו, אברהם בן ישראלעזרת מצר240.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןעיני בנימין, קושט אמרי אמת241.
ירושליםתשס"ח(האדר"ת)
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ירושליםתשנ"דהררי-רפול, ניסים בן ישעיהעלי נהר242.

ירושליםתש"נחזן, רפאל יוסף בן חייםעמודי הרזי"ם243.

ירושליםתשס"אוויטאל, חיים בן יוסףעץ הדעת טוב <אהבת שלום> - 2 כרכים244.

ירושליםתשע"זוויטאל, חיים בן יוסףעץ חיים למהרח"ו ז"ל - 7 כרכים245.

ירושליםתשפ"אצאלח, משה בן יחזקאל - פתייה, יהודהערך לחם - על התורה, נ"ך, מאמרי חז"ל246.

ירושליםתשע"חהלל, יעקב בן משהפאת הים - שער הכונות א247.

ירושליםתשנ"חדוויך, חיים שאול בן אליהו הכהןפאת השדה - 2 כרכים248.

ירושליםתשפ"אגאגין, שם טוב בן יצחק רפאל יחזקיהופחד יצחק - 2 כרכים249.

ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסףפירוש ברית מנוחה לרבינו האר"י250.

ירושליםתשע"בדוראן, שמעון בן צמחפירוש הרשב"ץ על ברכות251.

שלמה בן יצחק (רש"י) - דבליצקי,פירוש רש"י להוריות ע"פ כת"י252.
ירושליםתשס"הבצלאל בן דוד (עורך)

תשס"ויוסף חיים בן אליהופסקי בן איש חי - 3 כרכים253.

ירושליםתש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכיפעמוני זהב - פעמון ורימון254.

ירושליםתשנ"ופיש, אהרן ישעיה בן צבי אביגדורפרח מטה אהרן255.

ירושליםתשע"דישיבת עץ החייםפרי עץ החיים - 5 כרכים256.

ירושליםתשס"והלל, יעקב בן משהפתח שער השמים - בנין אריאל257.

ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהםצדק ושלום258.

ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמהצוף דבש <אהבת שלום>259.

ירושליםתש"עיצחק בן אברהם שלמהצלח רכב <אהבת שלום>260.

ירושליםתשס"דהכהן, צמח בן סעיידצפנת פענח261.

ירושליםתשס"אכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןקדושה וברכה <אהבת שלום>262.

ירושליםתש"ספיש, אהרן ישעיה בן צבי אביגדורקדושת אהרן263.

ירושליםתשנ"בוויטאל, חיים בן יוסףקהילת יעקב264.

ירושליםתשע"אמכון "אהבת שלום"קובץ אמת ליעקב גליון ה <ביצה>265.

ירושליםתשע"דמכון "אהבת שלום"קובץ אמת ליעקב גליון ז <נדה>266.

ירושליםתשס"זמכון "אהבת שלום"קובץ אמת ליעקב - 5 כרכים267.

כולל תורת רפאל שע"י ישיבת חברתקובץ הערות וחידושים אהבת שלום - שבת268.
מודיעיןתש"פאהבת שלום

עילית

מודיעיןתשע"אמכון "אהבת שלום"קובץ חידו"ת אהבת שלום - חולין269.
עלית
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ירושליםתשנ"והצרפתי, אליהו בן יוסףקול אליהו270.

ירושליםתשע"בפאלאג'י, חיים בן יעקבקול החיים - 2 כרכים271.

ירושליםתש"מאליהו, סלמאן בן יוסףקונטרס אור שבעת הימים272.

קונטרס ברכת ט"ק שלא נפשט בלילה לדעת273.
ירושליםתשע"זהלל, יעקב בן משההאר"י ז"ל

תשמ"ויוסף חיים בן אליהוקונטרס דרושים לבר מצוה274.

ירושליםתש"נהלל, יעקב בן משהקונטרס ויצץ ציץ275.

ירושליםתשנ"זפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורקונטרס יגל יעקב276.

ירושליםתשנ"אהלל, יעקב בן משהקונטרס פודה ומציל277.

ירושליםתשנ"בהלל, יעקב בן משהקונטרס ציון לנפש חיה278.

ירושליםתשנ"חהלל, יעקב בן משהקונטרס שנות חיים279.

ירושליםתשס"חקונפורטי, דוד בן גבריאלקורא הדורות <אהבת שלום>280.

ירושליםתשס"וטולידאנו, רפאל ברוך בן יעקבקיצור שלחן ערוך - 4 כרכים281.

ירושליםתשמ"חאבולעפיה, ידידיה רפאל חיקנין פירות282.

ירושליםתשנ"הקצין, יעקב בן שאולקציני אר"ץ283.

ירושליםתשמ"השמאע, אליהו בן יוסף הלויקרבן אש"ה <אהבת שלום>284.

ירושליםתשס"אעמרם, חיים בן שלמהקרבן פסח285.

קרנות צדיק - ליקוטי אליהו - מנהגי ק"ק בית286.
ירושליםתשע"המני, אליהו בן סלימאן.יעקב

תר"ע -אנקאווא, רפאל בן מרדכיקרני רא"ם287.
ירושליםתש"ס

ירושליםתשל"טכולל מכון להוראהראשית תרומה288.

ירושליםתשע"זהלל, יעקב בן משהרוח הי"ם - 2 כרכים289.

מודיעיןתש"פצמח, יעקב בן חייםרנו ליעקב290.
עילית

ירושליםתשס"ההלל, יעקב בן משהרני עקרה291.

ירושליםתשס"הטולידאנו, ברוך אברהם בן אברהםשאלו לברוך - 4 כרכים292.

ירושליםתשפ"בציאח, יוסף בן אברהםשאלות ותשובות רבינו יוסף אבן ציאח293.

ירושליםתש"סדוויך, יעקב בן שאול הכהןשארית יעקב - משכנות יעקב294.

ירושליםתשנ"זכהן, ישמעאל בן אברהם יצחקשבח פסח <אהבת שלום>295.

ירושליםתשנ"חתולדות האר"ישבחי האר"י <תולדות האר"י>296.

ירושליםתש"ספרחי, יצחק בן שלמהשבט מישור <אהבת שלום>297.
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רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןשבת אחים298.
ירושליםתשס"ג(האדר"ת)

ירושליםתשס"אגואיטה, יצחק בן פריגהשדה יצחק - 4 כרכים299.

ירושליםתשנ"אאשכנזי, אברהם בן יעקבשו"ת מהר"א אשכנזי300.

ירושליםתשע"טטולידאנו, רפאל ברוך בן יעקבשו"ת רבי ברוך301.

ירושליםתש"נהכהן, שלום מקושטאשו"ת רבי שלום הכהן מקושטא302.

ירושליםתשע"אאירגאס, יוסף בן עמנואלשומר אמונים מבוא פתחים <אהבת שלום>303.

תשע"גיוסף חיים בן אליהו - מורד, מאירשיח חיים304.

ירושליםתשפ"אמני, אליהו בן סלימאן.שיח יצחק <מהדורת אהבת שלום>305.

ירושליםתשע"גהלל, יעקב בן משהשיחות ומאמרים - 2 כרכים306.

ירושליםתשמ"דעובדיה, אליהו יהושעשיחת דקלים307.

ירושליםתשס"גאשכנזי, בצלאל בן אברהםשיטה מקובצת <אהבת שלום> - 2 כרכים308.

שיטה על מסכת בבא קמא למהריק"ש - 3092.
ירושליםתשס"חקאסטרו, יעקב בן אברהםכרכים

בני ברקתשע"דכוללי אליבא דהלכתאשינון הלכה אליבא דהלכתא - שבת310.

ירושליםתשע"גיעקב בן יוסף הרופאשיר השירים ע"פ שיר חדש311.

ירושליםתשמ"דמזרחי עדני, שלום בן סעדיהשלום ירושלם312.

ירושליםתשפ"אחזן, שלמה בן אלעזרשלחן מלכים ביאור על עץ חיים - 2 כרכים313.

שלחן ערוך הלכות חנוכה <חידושי דינים -314.
עצי היע"ר>

סומך, עבדאללה בן אברהם - יחזקאל
מודיעיןתשפ"אעזרא בן רחמים

עילית

ירושליםתשס"גאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשלמי חגיגה <אהבת שלום>315.

ירושליםתשס"גאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשלמי צבור <אהבת שלום>316.

רפאפורט-הארטשטיין, מאיר אליעזר בןשלשלת זהב <אהבת שלום>317.
ירושליםתשס"אאברהם

ירושליםתש"לאגסי, שמעון אהרן בן אבאשם משמעון318.

ירושליםתשע"טיעקב בן יוסף הרופאשמן הטוב <מהדורת אהבת שלום>319.

ירושליםתשס"דאבאיוב, אהרןשמן המור320.

ירושליםתשפ"ארובייו, מרדכישמן המר <מהדורת אהבת שלום>321.

שמן ששון <מהדורת אהבת שלום> - 3225.
כרכים

ששון פרסייאדו בן משה - בן שמעון,
ירושליםתשע"איעקב חי בן שלמה

ירושליםתשנ"זעמאר, שמואל בן אהרןשמע שמואל323.

ירושליםתשע"ההלל, יעקב בן משהשנות חיים324.
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שער הגלגולים עם ביאור בני אהרן <מהדורת325.
ירושליםתשע"דוויטאל, חיים בן יוסף - אגסי, שמעוןאהבת שלום>

ירושליםתשל"טגאליקו, שלמיה רפאל משהשער המצות326.

ירושליםתשנ"הדריהם הכהן, שמעון בן כליפהשער שמעון327.

ירושליםתשפ"אמשה בן בנימיןשערי ירושלים328.

ירושליםתשנ"חוויטאל, חיים בן יוסףשערי קדושה - חלק רביעי329.

ירושליםתשנ"חלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליבשערי תורה <בבא מציעא, בבא בתרא>330.

ירושליםתשע"המשען, אליהו בן אברהםשפת אמת <מהדורת אהבת שלום>331.

ירושליםתשמ"טמשען, אליהו בן אברהםשפת אמת332.

ירושליםתש"סהלל, יעקב בן משהשפת הים - 5 כרכים333.

ירושליםתשמ"טהלל, יעקב בן משהשרשי הים - 6 כרכים334.

ירושליםתשע"ביצחק בן אברהם שלמהתהלות ישראל335.

ירושליםתשע"דיעקב בן יוסף הרופאתהלים ע"פ נאוה תהלה336.

אשר בן יחיאל (רא"ש) - דבליצקי,תוספות הרא"ש <אהבת שלום> - הוריות337.
ירושליםתשס"הבצלאל בן דוד (עורך)

ירושליםתש"סאנקאווא, רפאל בן מרדכיתועפות ראם א - ב338.

תורה אור - אור בהיר-אור שבת-אור נר-אור339.
ירושליםתשפ"אפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןצדיקים

תשע"גיוסף חיים בן אליהותורה לשמה <מהדורת אהבת שלום>340.

ירושליםתשס"הליקוט חיבורים בתורת הגלגולתורת הגלגול - 2 כרכים341.

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקתורת החיד"א - 2 כרכים342.
ירושליםתשס"בזרחיה

ירושליםתשפ"אאבואלעפיא, בכור רפאלתורת המנהגים מנהגי קושטא343.

תורת המנחה <מהדורת אהבת שלום> - 3442.
ירושליםתש"ססקלי, יעקב בן חננאלכרכים

ירושליםתשע"זבירדוגו, מרדכי בן יוסףתורת המרבי"ץ - א ב345.

ירושליםתשפ"בבירדוגו, משה בן אברהםתורת המשבי"ר346.

ירושליםתשפ"אדילה רוזה, חייםתורת חכם <מהדורת אהבת שלום>347.

ירושליםתשע"אבירדוגו, יקותיאלתורת יקותיאל348.

ירושליםתשע"טאלמושנינו, משה בן ברוךתורת משה <מהדורת אהבת שלום>349.

ירושליםתשמ"טצאלח, משה בן יחזקאלתורת משה - 2 כרכים350.

ירושליםתשס"וישיבת אהבת שלוםתורת רפאל <א> מלאכות שבת א351.
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ירושליםתשס"זישיבת אהבת שלוםתורת רפאל <ב> מלאכות שבת ב352.

ירושליםתשס"זישיבת אהבת שלוםתורת רפאל <ג> מלאכות שבת ג353.

ירושליםתשס"טישיבת אהבת שלוםתורת רפאל - סוכה354.

ירושליםתש"עישיבת אהבת שלוםתורת רפאל <ד> מלאכות שבת ד355.

ירושליםתשע"דישיבת אהבת שלוםתורת רפאל <ה> מלאכות שבת ה356.

ירושליםתשע"דסיריליו, שלמה בן יוסףתלמוד מסכת עדיות למהר"ש סיריליאו357.

ירושליםתשע"זהלל, יעקב בן משהתמים תהיה השלם - 2 כרכים358.

ירושליםתשנ"אמני, אליהו בן סלימאן.תנא דבי אליהו359.

מודיעיןתש"פצמח, יעקב בן חייםתפארת אדם360.
עילית

ירושליםתשע"טמשה בן בנימיןתפלה למשה361.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןתפלת דוד <אהבת שלום>362.
ירושליםתשס"ד(האדר"ת)

ירושליםתשנ"ועמאר, מורי בן מאירתקנות חכמי מכנאס - א363.

ירושליםתש"סהלל, יעקב בן משהתקנת השבים364.

ירושליםתשל"טקצין, רפאל בן אליהותקפו של רפאל365.

ירושליםתשנ"אחכם מחכמי ירושליםתרומה גדולה366.

ירושליםתשנ"אהכהן, צמח בן סעיידתרומת הדשן - 6 כרכים367.


