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2822זך ונקי / רבי יוסף כנפו5040אביר יעקב / רבי יעקב שמשון שבתי סיניגאליא

4738חולת אהבה / רבי צמח הכהן6350אדם ישר - רבינו האר"י ז"ל / מהדורה בתרא למהרח"ו

3730חידושי הגרא"א דסלר / רבי אליהו אליעזר דסלר4435אדרת אליהו / רבי אליהו הצרפתי

5040חידושי הרא"ה - ברכות / סוכה / ביצה / רבי אהרן הלוי (כל כרך)6350אהבת שלום / הגרי"מ הלל שליט"א

4032חידושי מהר"א אמיגו / רבי אברהם אמיגו150120אהל יעקב ואהל משה / רבי יעקב (ומשה) טולידאנו (ד"כ)

5040חידושי מהריט"ץ - פרק איזהו נשך / רבי יום טוב צהלון8870אוצר הפירושים למסכת הוריות

5040חידושי רבי ידידיה טיאה ווייל - נדה3024אוצר מנהגי חסידים - דרכי יואל / רבי יואל טייטלבוים

5040חידושי רבינו משה מאימראן - ו' כרכים (כל כרך)313250אוצרות חיים - אישים / רבינו יוסף חיים (ו' כרכים)

3427חכמה ודעת - מוסר לימות החודש7560אוצרות חיים / רבינו האר"י ז"ל - מהדורה תניינא

4838חמדת דניאל / הרב דניאל טולידאנו (כל כרך)5342אוצרות חיים / רבינו יוסף חיים (כל כרך)

4032טיב קידושין / רבי יוסף טייב 4032אורח מישור / רבי אליהו רחמים חזן

8870יבין שמועה / רבי יוסף בירדוגו4032אורח צדקה / רבי צדקה חוצין

3730יד יוסף / רבי יוסף הכהן4133אליהו זוטא / רבי אליהו הצרפתי

3125יו"ד זעירא / רבי יוסף דורי4435אמונת עתך - חסן ישועות - חכמה ודעת / הבן איש חי

2822יחי ראובן / רבי ראובן דוד נאווי5040אמרי אברהם / רבי אברהם עמאר שליט"א

3730ילקוט פטר חמור / חו"ר מכון "אהבת שלום"5645אמרי בינה - חולין / רבי שמואל גארמיזאן

4536יקהל שלמה / רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי7358אמת מאר"ץ / חו"ר ארם צובא

3730ישועות יעקב - פירוש על הושענות / רבי יעקב רקח3730אסדר בשבחין / סדר סעודות השבת עם שירים ופיוטים

3125יששכר וזבולון  / רבי אהרן עילי הכהן טויל6350אספקלריא דנהרא - הקדמת רחובות הנהר / הגרי"מ הלל שליט"א

5544כינוס חכמים / רבי אליהו סלימאן מני6048אקים את יצחק / רבי יצחק מג'לד

3427כנסת יחזקאל / רבי יחזקאל עזרא רחמים - היע"ר6250אשר יצוה / אסיפת צוואות והנהגות / גאוני ומאורי אשכנז

5544כסא אליהו / רבי אליהו סלימאן מני5544אשר יצוה / אסיפת צוואות והנהגות / גאוני ליטא תלמידי הגר"א

313250כרם שלמה / רבי סלימאן אליהו (ו' כרכים)4032באור החיים / רבי חיים כפוסי

138110כתבי רבי יצחק פרחי - (ה' כרכים)4838באר שבע / רבי שלמה יורבורגר

3326כתבי רבי יצחק פרחי - כרכים בודדים4133באתי לגני  - כרכים בודדים 

250200כתבי רבי רפאל אנקווא (ד"כ)3730בית אברהם ברכת אברהם / רבי אברהם שטיינר

4032כתית למאור / רבי אברהם פינסו4032ברוך אברהם / רבי אברהם ברוך מני

325260כתר שם טוב / רבי שם טוב גאגין (ז' כרכים)138110ברוך טעם / רבי ברוך טולידאנו (ג' כרכים)

5342לב דוד - ברית עולם / החיד"א4133ברית יעקב / רבי יעקב טולידאנו -ג' כרכים (כל כרך)

4032לב מרפא / רבי רפאל מאיר פאניז'ל6048גאון יעקב / רבי יעקב ב"ר יוסף חיים 

5040ליקוטי דינים / רבי יצחק מג'לד5040גבורת האר"י / הגרי"מ הלל שליט"א

4738לקח טוב על מגילת אסתר / רבי יום טוב צהלון6350גלי הים / הגרי"מ הלל שליט"א

100מאיר טוב על התורה עם פירוש רש"י / רבי יום טוב ידיד הלוי (ה"כ)4133דבר המלך / רבי חיים עמרם

5040מאיר טוב / רבי יום טוב ידיד הלוי שליט"א / כל כרך7560דברי אמת / רבי יצחק בכר דוד

125100מאמץ כח / רבי משה אלמושנינו6350דברי יוסף / רבי יוסף סמברי

7560מבוא שערים / רבי יעקב צמח4435דברי שלום ואמת / רבי שלום עמאר

4738מגלת סימנים - תשובה מיראה / האדר"ת250200דגלי אהבה  / רבי אברהם מיוחס (ג' כרכים)

5342מדבר קדמות / החיד"א5040דרושי רבינו משה מאימראן - ב' כרכים (כל כרך)

3125מוסר והתעוררות הלב לתקיעת שופר / הרש"ש (כריכה קשה)3528דרך חיים / מהרח"ו

1915מוסר והתעוררות הלב לתקיעת שופר / הרש"ש (כריכה רכה)5645דרך חיים / רבי מנחם די לונזאנו (הרמד"ל)

3125מורה באצבע להחיד"א - עמודי הוראה / מהדורה מוקטנת5040דרכי חיים / רבי וידאל קאוינקה

4435מורה באצבע להחיד"א - עמודי הוראה / שערי הקודש6350הבן בחכמה א-ב-ג / הגרי"מ הלל שליט"א (כל כרך)

11290מזכיר שלום / רבי אליהו סלימאן מני (ב' כרכים)3427הגדה של פסח - זמרת הארץ - עברית-אנגלית

4032מחנה יהודה / רבי יהודה קצין4435הגדה של פסח - זרוע נטויה / רבי יוסף ב"ר אייזיק חבר

4133מימי שלמה א-ב / רבי שלמה קמחי (כל כרך)3629הגדה של פסח - חיים לראש / רבי חיים פאלאג'י

3830מכשירי מילה / רבי אליהו שמאע הלוי4133הגדה של פסח - מלכי בקדש / רבי עזרא מלכי

4435מכשירי מצוה / האדר"ת5040הגדה של פסח - מנחת יצחק / הגר"י וייס

5544מכתב מאליהו / מהר"א מני ורבינו יוסף חיים4133הגדה של פסח - מעשה חי"א / רבי יהושע אלעזר חמצי

5040מכתב מאליהו / מהר"א מני ורבינו יוסף חיים עם "נשמת איש חי" ו"בין הרי"4133הגדה של פסח - קרבן פסח / רבי חיים עמרם

4032מליץ טוב / רבי דוד בן ציון לאניאדו6048הגדה של פסח - רבי שלמה תווינא

6350מלל לאברהם / רבי אברהם סתהון7560הגדה של פסח - רבי שלמה תווינא - פורמט מפואר

5040מן הגנזים י"ב כרכים / אסופת גנזים וכתבי יד (כל כרך)4133הגדה של פסח - שבח פסח / רבי ישמעאל הכהן

4435מנחת יוסף, פרי מגדים / רבי יוסף אירגאס4435החיים יודוך - ישמח משה / הגרי"מ הלל שליט"א

6350מנחת סוטה / רבי אברהם  אבן מוסא5544הלכות ברכות / הלכות פסח / ברכות בחשבון / רבי אליהו סלימאן מני

5544מסכת הוריות כת"י פאריש, רש"י ותוספת הרא"ש מכת"י4435המעלות לשלמה / רבי רפאל שלמה לאנייאדו

3730מעשה אבות / רבי חיים יהושע אלעזר חמצי4738הר המוריה, אזני ירושלים / האדר"ת

5544מעשה אליהו / רבי אליהו סלימאן מני3528התרגשות הלב /  רבי יהושע צבי מיכל שפירא

3730מעשה בית דין / רבי אלישע נסים ששון דנגור4032ווי העמודים א-ב / רבי יצחק טייב (כל כרך)

4032מעשה חושב א-ד / רבי שמעון הכהן (כל כרך)3024וזאת ליהודה / רבי יהודה קצין

3730מעשה רב / רבי משה בנימין מבגדאד5040וישב הים א-ב-ג / הגרי"מ הלל שליט"א (כל כרך) - במלאי א' וג' בלבד

2218מקבציאל / קובץ תורני (כרכים ב' - ל"ו)7560וערך הכהן והשיב הכהן / רבי חיים יהושע אלעזר הכהן חמצי (ב"כ)

3830מקבציאל / קובץ תורני (כרכים ל"ז - ל"ט)5040ושבתה הארץ / הגרי"מ הלל שליט"א

313250משמרת הקודש / רבי חסדאי אלמושנינו (ה' כרכים)4032זהב שבא / רבי שמעון אגסי

5645משנה ברורה שונה הלכות א-ג-ד-ה4738זכור לדוד, אחרית השנים / האדר"ת
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3024שו"ת מהר"ש כהן מקושטא / רבי שלום הכהן3830משנה כסף על רמב"ם הלכות ת"ת / רבי יעקב כולי

6350שו"ת רבי ברוך / רבי רפאל ברוך טולידאנו4032משפטי השם / רבי אליעזר חזן

5645שומר אמונים / רבי יוסף אירגאס6048נאוה תהלה - תהלים / רבי יעקב הרופא

2822שיחת דקלים / רבי אליהו יהושע עובדיה3730נער בוכה / רבי אליהו הצרפתי

11290שיטת מהריק"ש לבבא קמא (ב"כ)3730נר יצחק - עמודי אהרן / רבי נסים יצחק ארדיט

4738שיר חדש - פירוש על שיר השירים / רבי יעקב הרופא 2סדר הקפות לשמחת תורה

6250שירת רפאל / סדר סעודות השבת עם שירים ופיוטים3730סולח עוונות / רבי יעקב טולידאנו

8870שלמי ציבור ושלמי חגיגה (ב"כ) / רבי ישראל יעקב אלגאזי5342סידור אור השנים / רבי אריה לייב עפשטיין - בעל הפרדס

3629שמחת יום טוב / רבי יום טוב ידיד הלוי6250סידור הפרדס / רבי אריה לייב עפשטיין

6048שמן הטוב / רבי יעקב יוסף הרופא - מהדורה חדשה6552סידור חמדת ישראל / רבי שמואל ויטאל / ב"כ ימות החול, שבת ומועדים (כל

5040שמן המור / רבי אהרן אבייב250200סידור כווונת סוכות

7560שמן ששון / רבי ששון בכ"ר משה פריסייאדו (כל כרך)150120סידור כווונת סוכות קטן - שני כרכים

3125שמע שמואל / רבי שמואל עמאר7560סידור כוונות חנוכה ופורים מקוצר

7560שער הגלגול / רבינו האר"י ז"ל250200סידור כוונות חנוכה פורים ושובבי"ם

7560שער הגלגולים עם פירוש בני אהרן / רבי שמעון אגסי7560סידור כוונות סעודה וברכות הנהנין - קטן

7560שער ההקדמות / רבינו האר"י ז"ל350280סידור כוונות סעודה, ברכות הנהנין, צדקה ופדיון נפש

7560שער המאמרים / רבינו האר"י ז"ל250200סידור כוונות ספירת העומר

7560שער המצוות / רבינו האר"י ז"ל350280סידור כוונות שבועות

7560שער הפסוקים / רבינו האר"י ז"ל7560סידור שער בנימין - נוסח דמשק

7560שער התפלה / רבינו האר"י ז"ל - מהדורה בתרא4435סידור תפלת רפאל 

7560שער כתבי מורי / רבינו האר"י ז"ל5040סידור תפלת רפאל - מחזורים (כל כרך)

7560שער רוח הקודש / רבינו האר"י ז"ל313250סידור תפלת רפאל - לשליח ציבור (2 כרכים)

3730שער שמעון / רבי שמעון הכהן דריהם250סידור תפלת רפאל כריכת עור

3730שערי תורה / רבי בנימין וולף לעוו 3225סידור תפלת רפאל - שחרית לחול

6552שפת אמת / רבי אליהו משען7560ספר הדרושים / רבינו האר"י ז"ל - מהדורה קמא

6350שפת הי"ם - ברכות הנהנין / הגרי"מ הלל שליט"א6048ספר הזכרונות / רבי שמואל אבוהב

5040שפת הי"ם - חנוכה ופורים / הגרי"מ הלל שליט"א9475ספר החינוך - מעיל האפוד / רבי דוד פיפאנו (ב' כרכים)

6350שפת הי"ם - ספירת העומר / הגרי"מ הלל שליט"א7560ספר הכוונות הישן / רבינו האר"י ז"ל - מהדורא קמא

6350שפת הי"ם - פסח / הגרי"מ הלל שליט"א 187150ספר הליקוטים / רבי יחיאל הלפרין (ד' כרכים)

6350שפת הי"ם - שבועות, סוכות ור"ה / הגרי"מ הלל שליט"א5040ספר המכתם / רבנו דוד ב"ר לוי מנרבונה

6350שרשי הי"ם / הגרי"מ הלל שליט"א (כל כרך)3629עבודת הצדקה / רבי צדקה חוצין

4738תהלות ישראל - תהלים / רבי יצחק מג'לד5342עבודת הקודש / החיד"א

11290תולדות האר"י וכתביו (ג' כרכים)3125עבודת הקודש / החיד"א מהדורה מוקטנת

6552תורה לשמה / הבן איש חי5040עד הגל הזה / הגרי"מ הלל שליט"א

11290תורת הגלגול  (ב' כרכים)6350עולת שבת / רבי משה אלמושנינו

3730תורת החיד"א - קהלת / רבי חיים יוסף דוד אזולאי4133עזרת מצר / רבי אברהם פינסו

3730תורת החיד"א - רות / רבי חיים יוסף דוד אזולאי4738עיני בנימין - קושט אמרי אמת / האדר"ת

8870תורת המרבי"ץ / רבי מרדכי בירדוגו4032עמודי הארזים ב-ד / רבי אליעזר חזן (כל כרך )

8870תורת יקותיאל / רבי יקותיאל בירדוגו10080עץ הדעת טוב (ב"כ) / רבי חיים ויטאל

6350תורת משה / רבי משה אלמושנינו6350פאת הי"ם / הערות על שעה"כ פסח עומר ושבועות / הגרי"מ הלל שליט"א

6350תלמוד מסכת עדויות / מהר"ש סירילאו 7358פאת השד"ה / רבי שאול דוויק הכהן

3830תמים תהיה / הגרי"מ הלל שליט"א5040פירוש הרשב"ץ - מסכת ברכות / רבי שמעון ב"ר צמח

5040תפארת אדם / רבי יעקב צמח5846פסקי בן איש חי על הלכות בשר בחלב ותערובות

4738תפלת דוד / האדר"ת6552פסקי בן איש חי על הלכות שבת

7560תפלה למשה / רבי משה בנימין5040פתח שער השמים - בנין אריאל / הגרי"מ הלל שליט"א

100תקנות חכמי מכנאס (חלק ב')6048צלח רכב / רבי יצחק מג'לד

6350תקנת השבים4032צפנת פענח / רבי צמח הכהן

2822תקפו של רפאל / רבי רפאל קצין3730קדושת אהרן / רבי אהרן ישעיה פיש 

3427תרומה גדולה2218קובץ חידושי תורה (תורת רפאל, ברכת שלום, תורת אמת)

4133תרומת הדשן א-ו / רבי צמח הכהן (כל כרך)3730קול החיים / רבי חיים פלאג'י

5544קרנות צדיק / רבי אליהו סלימאן מני

4838Ben Ish Hai  Anthology - 11 Vol. (each Vol.)7560רוח הי"ם - דרשות ומאמרים / הגרי"מ הלל שליט"א

4838Halachot of the Ben Ish Hai (2 Vol.)$37.5$30רוח הי"ם - הספדים / הגרי"מ הלל שליט"א

1915Faith and Folly \ Rabbi Yaakov Hillel3427רוח הי"ם - ימים נוראים / פסח עומר ושבועות / הגרי"מ הלל שליט"א (כלכרך

5040Yismach Moshe \ Rabbi Yaakov Hillel3225רנו ליעקב / רבי יעקב צמח

3830Ladder of Light -  \ Rabbi Yaakov Hillel -  5 Vol. (each Vol.)5040רני עקרה / הגרי"מ הלל שליט"א

200160Princely Wisdom \ Rabbi Yaakov Kassin5040שאלו לברוך / רבי ברוך א. טולדאנו (ד' כרכים)

3730Mesillat Yesharim - 5 Vol. (each Vol.)5040שארית יעקב / רבי יעקב דוויק הכהן

11088Roni Akarah \ Rabbi Yaakov Hillel5645שדה יצחק / רבי יצחק גואיטע

15099The Queen Within You \ Rabbi Yaakov Hillel2520שו"ת בית ההוראה "אהבת שלום" (ג' כרכים)

שם הספרשם הספר

מחירון ספרי מכון אהבת שלום – חשון תשפ"א
רח' רבי לוי יצחק מברדיצ'וב 12, ת.ד. 5515 ירושלים  טל': 02-5370970  פקס: 02-5370088


