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120 ר' יוסף חיים אדרת אליהו (כתב מרובע)-ב"כ 30 80 ר' דוד אבודרהם אבודרהם ב"כ 3148

70 ר' אליהו הצרפתי אדרת אליהו-צרפתי 32 70 ר' אברהם חמוי אביעה חידות 4221

68 ר' שמעון וענונו אדרת אסתר 4630 15 -- אביעה רננות 3

48 בעילום שם אדרת יעקב - סי' קכח-רמא 5283 45 חנוך ריגל אביר יעקב 3350

48 בעילום שם אדרת יעקב - סי' רמב-שמ 4211 370 ר' יעקב אבוחצירא אביר יעקב ה"כ חדש 3586

45 ר' אברהם דורי אדרת תפארת חלק ד' 1853 ר' יעקב שמשון שבתי סיניגאליאה58 אביר יעקב על מסכת כריתות 6

48 ר' יוסף סדבון אהבת ה' 36 55 ר' אברהם הלוי אבן חן שו"ת - חלק ב' 8

100 ר' מנחם מנשה אהבת חיים ב"כ -מנוקד 37 48 ר' יהודה איטח אבן יהודה-אבן חושן-חושן משפט 9

48 ר' ישראל אבוחצירא אהבת ישראל 3743 58 ר' יוסף חיים אבן שלמה - שיר השירים 11

42 ר' משה עואץ מרי אהבת שלום 2031 70 ר' דוד פיפאנו אבני האפוד 12

70 ר' יעקב משה הלל אהבת שלום 2482 80 חביב אבגי אבני זכרון לקהילת מראקש 3245

40 ר' דוד אברהם לוי הלויים אהל יוכבד 5203 50 ר' יהודה איטח אבני חן 4426

210 ר' יעקב ור' משה טולידנו אהל יעקב ואהל משה ד"כ 39 150 ר' משה פנירי אבני שהם ב"כ 5072

53 ר' יעקב הרופא אהל יעקב - הרופא 40 140 ר' יוסף קארו אבקת רוכל שו"ת 13

56 ר' אברהם ענתיבי אהל ישרים 42 70 ר' יוסף אוחיון אבקת רוכל - אוחיון 4330

54 ר' יצחק בונאן אהל ישרים- ברית יצחק 48 55 ר' אברהם פלאג'י אברהם את עיניו 4261

60 ר' משה בן עבו אהל משה טבילת כלים 3740 48 ר' אברהם אלקבץ אברהם יגל 14

60 ר' משה בן עבו אהל משה נדה 3739 55 ר' אברהם סודרי אברהם יגל-סודרי 4803

300 ר' מיכאל פרץ אהלי שם על הש"ס ו"כ 3632 33 ר' חיים גאולה אברכך בחיי 15

40 ר' מיכאל פרץ אהלי שם -חולין 46 25 בצלאל סלימאן אגדתא דפסחא 16

52 ר' מיכאל פרץ אהלי שם -שבת 2758 45 ר' שמעון וענונו אגדתא מפניני דרבנן 1850

80 ר' שמעון לוי אהלי שמעון 4568 80 ר' משה זכותא אגרות הרמ"ז 113

100 ר' תם בן יחייא אהלי תם שו"ת 1984 60 הרמב"ם אגרות הרמב"ם 4081

50 ר' אהרן עזריאל אוזן אהרן 1837 70 ר' שלמה ועקנין אגרות והסכמות רבינו חיד"א 4050

48 ר' מיכאל פרץ אוצר ברכת חתנים 2109 70 ר' משה חיים לוצאטו אגרות רמח"ל 3207

70 ר' מיכאל פרץ אוצר הברכות ח"א 52 40 אבינועם פרץ אגרת הגר"א ואגרת הרמב"ן 4086

55 ר' מיכאל פרץ אוצר הברכות ח"ב 51 44 ר' מיימון הדיין אגרת הנחמה 4556

70 ר' מיכאל פרץ אוצר הברכות (צבעוני) 2124 50 ר' שאול רפאל אגרת לחתן ולכלה 2094

250 ר' יוסף משאש אוצר המכתבים ג"כ 56 73 ר' שמעון וענונו אדון הסליחות 4370

150 ראובן נענה אוצר המעשיות מנוקד ב"כ   57 90 -- אדוננו הבן איש חי 4960

55 ר' ליאור עזרן אוצר הפנינים 2337 70 ר' משה חיים לוצאטו אדיר במרום -רמח"ל 20

50 ר' מיכאל פרץ אוצר השבת אבידה 4203 100 דוד קפשיאן אדם הראשון ב"כ 2257

64 אברהם בן יעקב אוצר השירים החיבורים והדרשות 58 75 ר' שמעון מלכה אדם ומלואו 3104

100 ר' יהודה שטרית אוצר התרופות בתהילים חלק א' 2033 70 האריז"ל אדם ישר (א"ש) 22

100 ר' יהודה שטרית אוצר התרופות בתהילים חלק ב' 5019 70 ר' שלמה מגנוז אדני שלמה חלק א' 2942

54 ר' מיכאל פרץ אוצר חושן משפט ב' 4010 70 ר' שלמה מגנוז אדני שלמה חלק ב' 4769

50 ר' מיכאל פרץ אוצר יורה דעה 2860 70 ר' שלמה מגנוז אדני שלמה חלק ג' 3291

60 ר' מיכאל פרץ אוצר כוונות המצוות 3662 70 ר' שלמה מגנוז אדני שלמה חלק ד' 4770

48 אוצר משניות ברכות, דמאי, וכלאיםר' מיכאל פרץ 3426 70 ר' שלמה מגנוז אדני שלמה חלק ה' 4771

50 אוצר משניות יבמות כתובות נדריםר' מיכאל פרץ 4175 60 ר' יחיאל בר לב אדרא זוטא ידיד נפש 24

50 אוצר משניות נזיר סוטה גיטין קידושיןר' מיכאל פרץ 4176 45 ר' אליעזר צבי סאפרין אדרא זוטא ע"פ דמשק אליעזר 2909

54 ר' מיכאל פרץ אוצר משניות סדר מועד 4012 55 ר' שלמה הכהן אדרא זוטא - יפה שעה 1861

48 ר' מיכאל פרץ אוצר משניות פאה 3060 30 אדרא רבא וזוטא דרכי חיים 24 חוברות-- 29

54 ר' מיכאל פרץ אוצר משניות שבת עירובין 4011 40 -- אדרא רבא וזוטא 30 ח' 27

50 ר' מיכאל פרץ אוצר נטילת ידיים 3812 60 ר' יחיאל בר לב אדרא רבא ידיד נפש 28

70 ר' אברהם אבולעפיה אוצר עדן גנוז 1812 65 ר' שלמה הכהן אדרא רבא - יפה שעה 1860
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25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ג' 5056 60 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי גרים 4358

25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ד' 5057 50 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי המועדים ב' 60

25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ו' 5058 50 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי המועדים ג' 4200

25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ז' 5059 50 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי המועדים ד' 4204

25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ח' 5060 50 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי הסידור 61

25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ט' 5061 70 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי מזוזה 3081

36 ר' רפאל בר שם אור הרש"ש חייו ופעליו 81 50 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי נדרים 4202

70 ר' אברהם אבולעפיא אור השכל ושומר מצוה 3530 65 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי עבודה זרה 5265

120 ר' דוד בן יהודה החסיד אור זרוע 5160 70 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי עירובין 2255

28 ר' יוסף חיים אור זרוע (ספרון) 84 58 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי פורים 2894

95 ר' דוד חיים אבן שלוש אור חדש במדבר 4117 55 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי רפואה 2861

110 ר' דוד חיים אבן שלוש אור חדש בראשית 3702 36 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי שביעית 2105

95 ר' דוד חיים אבן שלוש אור חדש דברים 4263 65 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקי שבת 5067

95 ר' דוד חיים אבן שלוש אור חדש ויקרא 4116 54 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקים חול המועד ויו"ט 2155

95 ר' דוד חיים אבן שלוש אור חדש שמות 3703 50 ר' מיכאל פרץ אוצר פסקים ר"ח וברכת הלבנה 3425

70 ר' יצחק עבאדי אור יצחק שו"ת 2890 60 אוצר ראשונים על הלכות ליל הסדרר' דוד הלוי שלמון 5310

45 ר' משולם הכהן אור יקרות 4265 78 שמואל אשכנזי ודב ירדן אוצר ראשי תיבות 62

16 אברכי כולל אור יקר אור יקר-חנוכה (חוברת) 87 108 רבני שאלוניקי ותורכיה אוצר שיטות ב"כ 63

85 ר' משה קורדובירו אור יקר-רמ"ק כ"כ 88 28 ר' אשר ברדה אוצרות אב  2664

28 ר' רפאל ברוך טולידאנו אור לי - מסכת מכות 89 48 ר' שמעון וענונו אוצרות הסוכה 1999

28 ר' רפאל ברוך טולידאנו אור לי - מסכת שבועות 4829 48 ר' שמעון וענונו אוצרות הפסח 2067

45 ר' יעקב כהן אור ליעקב 4983 290 ליקוט מר' יעקב אבוחצירא אוצרות התורה ו"כ 4591

100 ר' שמואל יודייקין אור לישרים ב"כ 91 200 ר' דוב ווייסבערג אוצרות חיים ב"כ - דברי חיים דוב 4378

30 ר' רפאלי אליצור אור למשנה-מגילה 94 260 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים המבואר ב"כ 560

120 אור לנתיבתי, בעקבתא דמשיחא, ר' יעקב ישראל לוגאסי 3999 290 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים השלם ב"כ 4212

55 ר' בן ציון אבא שאול אור לציון חכמה ומוסר 3677 40 ר' שמואל יודייקין אוצרות חיים ע"פ דעת קדושים 66

70 ר' בן ציון אבא שאול אור לציון חלק א' 95 98 אוצרות חיים ע"פ סולם עליה חלק אר' אבנר עובדיה 5263

70 ר' בן ציון אבא שאול אור לציון חלק ב' 4995 80 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים עם אוצר מפרשים 2298

70 ר' בן ציון אבא שאול אור לציון חלק ג' 4996 105 אוצרות חיים עם אוצר מפרשים גדולמחברים שונים 4463

112 ר' בן ציון אבא שאול אור לציון כתובות ב"כ 3362 45 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים קטן 2857

55 ר' משה קורדובירו אור נערב 97 70 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים (א"ש) 67

50 ר' שי שרגא אור שרגא 4303 96 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים - חו"ש 68

38 ר' יוסף חיים אור שרה 99 80 ר' חיים ויטאל אוצרות חיים- רמ"ז רנ"ש 3165

65 על ר' שלום משאש אורה של ירושלים 3802 150 ר' משה נידם אוצרות משה איסור והיתר ג"כ 3085

50 ר' מיכאל פרץ אורות החומש 2330 120 ר' משה נידם אוצרות משה פסח ג"כ 3389

50 ר' יוסף בן עמרם אורות המוסר - עלי באר 102 280 ר' משה נידם אוצרות משה שבת ז"כ 3892

43 ר' יהודה אדרי אורות ממערב 2808 50 ר' משה חיים לוצאטו אוצרות רמח"ל 71

56 ר' דניאל משה אלול אורח צדיקים ח"א 4824 45 ר' דוד הכהן אור דוד 73

56 ר' דניאל משה אלול אורח צדיקים ח"ב 4821 38 ר' מאיר וענונו אור הברכה 74

56 ר' דניאל משה אלול אורח צדיקים ח"ג 3079 48 ר' משה חיים לוצאטו אור הגנוז 2859

56 ר' דניאל משה אלול אורח צדיקים ח"ד 2917 44 ר' משה וויינשטאק אור הדעת 2585

56 ר' צדקה חוצין אורח צדקה 106 90 ר' חיים בן עטר אור החיים ב"כ- מנוקד 75

150 ר' אהרן הכהן מלוניל אורחות חיים ג"כ 4395 120 ר' חיים בו עטר אור החיים (ב"כ) מנוקד עם רש"י 4822

38 ר' חיים דיאש אורחות צדיקים - דיאש 1751 350 ר' אברהם אזולאי אור החמה ג"כ 78

16 לא ידוע אורחות צדיקים- מנוקד 109 65 ר' אברהם אזולאי אור הלבנה 79

25 ר' אברהם מונסוניגו אות אמת 4206 25 מחברים שונים אור המערב - ירחון חלק ב' 5055
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34 ר' יאשיהו פינטו אמרי פי-פינטו 143 100 אותיות דר' עקיבא (ב- יל' הרועים)ר' עקיבא 2351

80 ר' מרדכי רפאלי אמרי שם ב"כ 2264 50 ר' אליהו מורסיאנו אז אמרתי 4253

85 ר' משה פינטו אמרי שפר 3131 22 ר' יצחק בן ראובן אזהרות 112

70 ר' אברהם אבועלפיה אמרי שפר - אבועלפיה 148 65 אזהרות לשבועות ע"פ שמע אברהםר' אברהם חפוטא 5038

88 ר' יהודה חלאווה אמרי שפר -חלאווה 149 45 ר' אליהו הכהן אזור אליהו 4551

30 ר' מאיר ניסים סגרון אמרי תודה -הלכות הגומל 150 7 -- אחדות ישראל 4892

96 ר' יעקב נינייו אמת ליעקב 151 85 ר' שאלתיאל כהן אחת שאלתי ב"כ 4311

85 ר' יעקב מראג'י אמת ליעקב 4281 10 -- (x10) איגרת הרמב"ן 4920

50 ר' יעקב פרץ אמת ליעקב הלכות מקואות 2786 26 ר' אייל סעידיאן אילה שלוחה - בבא בתרא 3481

56 ר' יעקב פרץ אמת ליעקב חופה וקידושין 4085 96 יעקב טולידאנו אילן היוחסין - טולידאנו 116

40 ר' אברהם שלום אמת מאר"ץ 152 140 ר' אייל שהרבני אילת אהבים ב כרכים 4209

75 משה פ' טואיטו אני זוכר 4836 85 ר' אברהם אביכזר אימרות נעם ב"כ 4387

40 ר' דוד הכהן אני לדודי - איש הערך 154 45 ר' שמעון מלכה איסתכל באוריתא 3998

45 קלודין לוי אני לומד עברית א' 4779 50 ר' אייל שרגא איש וביתו 5200

45 קלודין לוי אני לומד עברית ב' 4781 50 ר' אייל שרגא איש יהודי 4033

45 קלודין לוי אני לומד עברית ג' 4782 55 יפה מלכה אל הנער הזה 2783

8 -- אנעים זמירות 2069 48 הצב"ר אלה תולדות האדם 2705

450 ר' שמעון וענונו אנציקלופדיה ארזי הלבנון ד"כ 3836 65 ר' אליהו הצרפתי אליהו זוטא- ליקוטי אליהו 124

60 ר' יוסף חיים כהן אנציקלופדיה לברכות הנהנין 3401 20 ר' שמואל יודייקין אליך ה' נפשי אשא 125

195 ר' שמעון וענונו אנציקלופדיה לחכמי טורקיה 4112 48 ר' יעקב אבוחצירא אלף בינה 126

110 אסופות - ספר שנה למדעי היהדות טאליעזר בשן ומאיר בניהו 5351 50 ר' אליעזר פאפו אלף המגן 3135

45 בנימין זאב בנדיקט אסופת מאמרים 3189 65 ר' אליעזר פאפו אלף המגן ב"כ 1813

78 ר' יעקב הלל אספקלריא דנהר"א 4356 120 יששכר בן עמי אלף פתגם ופתגם 127

100 ר' צבי הירש אספקלריא המאירה 1738 93 הרמ"ע מפאנו אלפסי זוטא 128

60 ר' שחר ביטון אעירה שחר 4376 350 ר' משה אלשיך אלשיך על הנ"ך ה"כ 4304

65 ר' שמואל זעפרני אעירה שחר - זעפרני 5054 325 ר' משה אלשיך אלשיך על התורה ה"כ 130

43 ר' מיכאל פרץ אעלה בתמר 2001 120 ר' משה אלשיך אלשיך על חמש מגילות ב"כ 1754

35 ר' משה פנירי אפיקי מים 4498 100 ר' יוסף בן עמרם אם למקרא ב"כ 4561

290 ר' אברהם מלכה אפיקי מים ה"כ 4083 35 ר' שאול בוטביקה אמא רחמי עלי 2217

53 ר' אברהם מלכה אפיקי מים -בודדים -כ"כ 159 50 לא ידוע אמונת ה' 4593

35 מתתיהו גלזרסון אקטואליה באותיות ובמלים -דק 160 140 ר' אליהו מאדאר אמרות טהורות ב"כ 4350

48 מתתיהו גלזרסון אקטואליה באותיות ובמלים -עבה 161 80 ר' יהודה החסיד אמרות טהורות חיצוניות ופנימיות 4055

60 ר' חיים ויטאל ארבע מאות שקל כסף 163 220 ר' יעקב נידם אמרות טהורות עה"ת ה"כ 4056

30 נערך ע"י שלמה סויסה ארבעה גביעים מנוקד 4845 70 ר' יוסף שבח אמרות יוסף 2433

80 מחברים שונים ארבעה טורי אבן 4196 45 ר' אליהו מויאל אמרי אליהו שמות 4962

80 מחברים שונים ארבעה טורי אבן חלק ב' 5337 45 ר' אליהו מויאל אמרי אליהו -ויקרא 117

54 ר' יוסף הכהן ארבעה ספרים נפתחים 2583 45 ר' יוסף חיים אמרי בינה 137

70 ר' הלל דוד סתהון ארוכה ומרפא חדש 4214 82 ר' שמעון גרמיזאן אמרי בינה - גרמיזאן זרעים מועד 138

55 ר' הלל דוד סתהון ארוכה ומרפא -ישן 168 82 אמרי בינה - גרמיזאן קידושין מהדורא בתראר' שמעון גרמיזאן 5349

140 ר' יהודה אדרי ארון הספרים היהודי 3411 30 ר' סלח בצלאל אמרי בצלאל 4008

56 ר' רחמים אליהו חזן ארח מישור 105 56 ר' ברוך אברהם טולידאנו אמרי ברוך 4327

55 ר' יעקב פרץ ארחות הרב וקהלתו 4766 76 ר' חנניה ויזגן אמרי חן ב"כ 2112

45 ר' חיים הכהן ארחות חיים 2240 38 ר' מרדכי רפאלי אמרי מרדכי 1989

90 ר' משה חיים ארמוני ארמון על מכונו כרך ב' 3571 65 ר' משה פינטו אמרי משה ב"כ 3689

64 ר' חיים סתהון ארץ חיים מנהגי ארץ ישראל 169 200 ר' משה בן עבו אמרי משה ג"כ 142

48 ר' אליהו באהי עלוש ארץ טוב 170 80 ר' יצחק אלמליח אמרי משפט א' 4453AZ
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3 הספריה הספרדית



 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

100 ר' ישעיהו יעקב הלוי ארץ טוב - עצי עדן 2522

55 ר' שלום הכהן וויס ארצות השלום 1835

7 משה בן עמי אשורר שירה 4942

55 בני יששכר אשיר לכבוד חברים 5193

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם בראשית א' 2152

390 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם דניאל ו"כ 2158

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם יהושע א'   2154

130 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם שופטים ב"כ 2156

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם שמואל א' חלק א' 2153

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם שמואל ב' חלק א' 2162

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-במדבר א' 5047

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-ברכות א' 5033

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-דברים א' 5048

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-ויקרא א' 5046

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-כוזרי חלק א' 5035

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-מהר"ל חלק א' 5034

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-מלכים א' חלק א' 5030

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-סידור 5037

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-שיר השירים א' 5036

65 ר' אברהם חפוטא אשל אברהם-שמות א' 5044

48 ר' עמרם בן שמעון אשמח 173

56 ר' חנן אפללו אשר חנן 4040

50 ר' אושרי אזולאי אשרי האיש א' 4171

18 ר' אושרי אזולאי אשרי האיש חוברת 3918

140 אדם אקרמן אתרים ושכונות בירושלים 3780
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

80 עופר פז בית אל 5107 56 ר' חיים כפוסי באור החיים 175

55 ר' אליעזר כהן בית אליעזר 4043 75 ר' משה קזיס באור על מסכת מדות 3924

45 ר' יוסף חיים בית דוד הגדה 3163 250 ר' אליהו עובדיה באר אליהו ג כרכים 3875

53 ר' אברהם חמוי בית דין -לראש השנה 199 54 הרמ"ע מפאנו באר אליהו כוונות השבוע 4283

73 ר' רפאל שלמה לאנייאדו בית דינו של שלמה 200 60 ר' אליהו עובדיה באר אליהו על תורה לשמה 4153

64 ר' אברהם חמוי בית הבחירה 201 200 ר' יוסף בן עמרם באר התורה ה"כ 3505

53 המאירי מפרפינגן בית הבחירה-סנהדרין 202 45 ר' אברהם עדס באר חיים זמני יום ולילה 3344

64 ר' אברהם חמוי בית הכפורת- כיפור 203 45 ר' אברהם עדס באר חיים תרומות ומעשרות 2304

44 ר' שמואל פלורנטין בית הראה 1797 28 ר' אברהם עדס באר חיים - שביעית 4254

65 ר' יהודה שמואל אשכנזי בית השואבה 3683 80 ר' יצחק בן שושן באר יצחק חלק א' 4236

31 אברהם בן יעקב בית זבידה 205 80 ר' יצחק בן שושן באר יצחק חלק ב' 4237

45 ר' יוסף קארו בית יוסף-שו"ת 207 45 ר' יוחאי עמר באר לחי רואי שו"ת 2198

בית מנוחה- למען שמו באהבה 10כולל ברית יצחק וחנוכת הבית110 210 120 ר' צבי הירש שפירא באר לחי רואי תיקוני הזוהר 177

66 ר' בן ציון דיעי בית ציון ראש השנה 4344 60 ר' אליהו מדר באר מים חיים עה"ת חלק א' 3288

75 ר' שלום משאש בית שמ"ש 2248 75 מחברים שונים באר עשק-שתי הלחם-לחמי תודה 2972

100 ר' עמרם מליץ בית תורה ב"כ 211 95 ר' אברהם שיטרית בארו של אברהם חלק א' 3062

60 ר' יצחק מעלם בכורי יצחק- שבת 191 320 ר' משה חיים ארמוני באתי לארמוני ו"כ 2554

90 ר' רפאל שמסיוב בכרי ישראל ב"כ 4549 245 ר' ששון מזרחי באתי לגני ה"כ 180

100 ר' יעקב עדס בכתבי הגר"א 2910 200 ר' אהרן פרץ בגדי אהרן עי' משחת אהרן 3195

40 ר' נסים דיין בם חייתני 2781 48 ר' אברהם סופר בגדי ישע על מרדכי 183

120 ר' אשר חלקיהו במעגלי צדק 3353 38 ר' יוסף משאש בגדי ישע-הושענות 184

100 ר' יוסף חיים בן איש חי דרושים ב"כ 2774 30 ר' אריה ריהאניאן בגדי נהורין ח"ב 1814

45 ר' יוסף חיים בן איש חי -דרשות 216 90 בגדי קודש אשר לאהרון ר' אהרון פירירה 185

50 ר' יוסף חיים בן איש חי -הלכות (גדול מנוקד) 215 45 ר' שלום הרוש בגן האמונה המבואר 4431

64 ר' משה דוויק בן דוד דוויק 2587 48 ר' חנן לוי בדרכי האמונה 1908

35 ר' חיים מרדכי לבטון בן יאיר 2539 45 ר' נסים דיין בחקתיך אשתעשע 2771

80 ר' יוסף חיים בן יהוידע על התורה 3971 50 ר' ע. מגירונה ור' מאיר גבאי ביאור י' ספירות ודרך אמונה 3680

46 ר' רחמים ישראל בן ימין על ד' ח' שו"ע 2435 70 ר' משה דוד וואלי ביאור משנה תורה 5289

38 ר' רחמים ישראל בן ימין - על מסכת מנחות 221 140 ר' משה דוד וואלי ביאור ספר תהילים ב"כ 3246

48 ר' שלמה אדאהן בנאות דשא 2295 135 יש"י חסידה ביאורי המקובלים בנגלה ב"כ 4464

40 ר' אליהו רפאל מרציאנו בני האומה 223 75 ר' יצחק אבוהב ביאורי וחידושי מהר"י אבוהב 2956

40 ר' יעקב שכנזי בני יעקב נדה 4428 165 ביאורים מהרמ"ק על התורה ב כרכיםר' משה קורדובירו 3750

80 ר' שמואל חיון בני שמואל 1397 80 ר' אברהם חפוטא ביכורי אברהם-ברכות 5032

240 ר' יוסף חיים בניהו בן יהוידע ד"כ בינוני 3560 46 ר' אריה מזרחי ביכורי אריה 2809

380 ר' יוסף חיים בניהו בן יהוידע ה"כ גדול 220 60 ר' מסעוד אלחדד ביכורי אשר ח"ב 189

80 ר' יוסף חיים בניהו על התורה 3290 50 ר' יוסף בן עמרם ביכורי יוסף ב"ק ב"מ ב"ב 4560

75 ר' בניהו שמואלי בניהו תיקון שובבים 3351 50 ר' יוסף בן עמרם ביכורי יוסף ברכות שבת פסחים 4559

78 ר' בניהו שמואלי בניהו תיקון שובבים חלק ד' 5342 25 ר' יוסף בן עמרם ביכורי יוסף חוברת 190

78 ר' בניהו שמואלי בניהו תקוני הנפש ב' 226 58 ר' יעקב חי זריהן ביכורי יעקב שו"ת 2370

60 ר' אליהו ינאי בנים חביבים 4066 105 ערך ר' יהודה הללי בים דרכך 3293

220 ר' אליהו בקשי דורון בנין אב ד"כ 4566 46 ר' אברהם אמסלם בין ישראל לעמים 4102

70 ר' אליהו בקשי דורון בנין אב חלק ה' 4567 50 ר' דוד טהרני בין ישראל לעמים 4332

38 בעילום שם בנתה ביתה 227 115 ר' עזריה פיגיו בינה לעיתים ב"כ 195

35 ר' אבנר שוקרון בנתיבות האיש 4238 70 ר' יצחק ברכה בירך יצחק 4302

58 בעי חיי אורח חיים - הגדה פסח מעוביןר' חיים בנבנשת 5314 65 ר' אברהם בן חנניה בית אברהם 196

220 ר' חיים בנבנשת בעי חיי ד"כ 2474 110 ר' חיים אברהם ישראל בית אברהם 3203
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

40 ר' מרדכי עייאש ברכת הפרנסה 4220 53 ר' חיים בנבנשת בעי חיי - שו"ת 229

240 ר' משה לוי ברכת ה' ה"כ 2308 60 מרים אפללו בפירוש 5126

50 ר' משה לוי ברכת ה' חלק ה' 3939 45 ר' רפאל בן חי בצל האמונה 3868

65 ר' חיים אמסלם ברכת חיים-אמסלם 252 65 ר' שלמה אבן דנאן בקש שלמה 2693

50 ר' יהודה ברכה ברכת יהודה א' 3584 120 ר' שמעון וענונו בר מצווה ותפילין 4207

50 ר' יהודה ברכה ברכת יהודה ב' 4190 65 ר' אברהם ברוך מני ברוך אברהם 236

50 ר' יהודה ברכה ברכת יהודה ג' 4506 190 ר' ברוך אברהם טולידאנו ברוך טעם ויעש ברוך ג"כ 2892

40 ר' יוסף שושנה ברכת יוסף 3491 80 ר' ניסים בריח בריח התיכון ב"כ 4458

40 ר' יוסף מיכאל ברכת יוסף שו"ת ח"א 3691 10 -- (x10) בריך שמיה 4923

40 ר' יוסף מיכאל ברכת יוסף שו"ת ח"ב 5246 46 ר' לוי נחמני ברית הלוי קהלת 2037

50 ר' יצחק אברג'ל ברכת יצחק 2948 45 ר' מיכאל פרץ ברית ותורה 239

16 ר' אפריים יצחק ביבי ברכת ישראל 254 43 ר' יוסף כהן ברית יוסף א' 3061

40 אברכי ברכת ישראל ברכת ישראל -סוכה 3870 65 ר' יעקב טולידאנו ברית יעקב - סדר מועד 4831

40 -- (x10) ברכת כהנים 4906 65 ר' יעקב טולידנו ברית יעקב - סדר נזיקין 240

50 ר' מאיר ליכטזון ברכת מאיר 4091 65 ר.יעקב טולידאנו ברית יעקב - סדר נשים 4830

50 ר' ניסים דיין ברכת מועדיך 2262 35 ר' יעקב חיים סופר ברית יעקב -סופר 1914

238 ר' חיים פלאג'י ברכת מועדיך לחיים ב"כ 3554 85 ר' יוסף ויצמן ברית יצחק ב"כ 2034

15 -- (x10) ברכת מעין שלוש 4921 150 ר' יצחק אייזיק כהן צדק ברית כהונת עולם ב"כ 3412

60 ר' מאיר חזן ברכת רם חלק ד' נשים נזיקים 4410 45 ר' אברהם מרימון ברית מנוחה 243

60 ר' מאיר חזן ברכת רם חלק ה' סדר מועד ועוד 4832 20 -- ברית עולם 244

280 ר' יהודה לייב הלוי אשלג ברכת שלום ד"כ 3341 8 ר' אברהם ועקנין ברית קדש (חוברת) 246

48 ר' שאול מזרחי ברכת שם 2064 125 ר' פנחס טולידאנו ברית שלום ב"כ 4082

190 ר' יעקב עדס בשער הכוונות ב"כ 3543 60 ר' יאיר נאמן ברכה נאמנה 4466

38 ר' שמעון וענונו בשערי המזוזה 2318 30 -- (x10) ברכות השחר 4910

160 ר' אברהם אלמליח בתוך עמי ד"כ 257 110 החיד"א ברכי יוסף ב"כ 249

40 ר' אברהם אלמליח בתוך עמי ח"ד 4312 110 ברכי יוסף חלק א' אורח חיים חדשהחיד"א 2518

75 ר' אברהם בן עזרא בתי כנסיות החדש 2019 110 החיד"א ברכי יוסף חלק ב' יורה דעה חדש 4189

45 ר' יוסף חיים ברכת אבות 3099

23 ר' אברהם בן הרמב"ם ברכת אברהם 3850

70 ר' איתן שושן ברכת איתן 4268

60 ר' אליהו אלחרר ברכת אליהו 3609

100 ר' אליהו דרור שני ברכת אליהו ב"כ 5158

48 ר' אליהו פרץ ברכת אליהו - מכתב מאליהו 2035

58 ר' שלמה עמאר ברכת אליהו -בראשית 5313

18 ר' שלמה שרגא ברכת אשר יצר 4800

30 -- (x10) ברכת אשר יצר 4917

10 -- ברכת הבית 4916

35 -- (x10) ברכת הלבנה 4918

30 -- (x10) ברכת המזון בינוני ספרדי 4899

30 -- (x10) ברכת המזון בנוני אשכנזי 4901

4 -- ברכת המזון גדול 4444

8 -- ברכת המזון גדול חדש 8 עמ' 4443

35 -- (x10) ברכת המזון גדול 4904

8 -- ברכת המזון חדש גדול 4905

30 -- (x10) ברכת המזון עם ישראל חי 4902

25 -- (x10) ברכת המזון קטן 4903
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

55 ר' אריה סויסא גבורות אריה בראשית שמות 3809

55 ר' אריה סויסא גבורות אריה ויקרא 4180

65 ר' אלישע נסים ששון דנגור גדולות אלישע 262

60 ר' יהודה שמואל אשכנזי גזע ישי 265

75 ר' משה בן חביב גט פשוט -גיטין 267

200 שמשון נשר גימטריקון ב"כ 269

80 ר' יצחק הכהן גינת ביתן 271

480 ר' אברהם הלוי גינת ורדים השלם ד"כ 272

76 ר' אפרים פאנצ'ירי גלא עמיקתא 4614

43 הרמ"ע מפאנו גלגולי נשמות 268

40 ר' שלמה בצרי גלויות ישראל 3080

85 ר' שמואל יודייקין גלות השכינה 2206

50 ר' יוחנן בן אהרן גלות יהודי בוכארה 2452

78 ר' אברהם תלמיד האריז"ל גליא רזא מנוקד 2136

40 ר' אברהם הלוי גן המלך ע"פ שער הגן 3705

48 ר' יעקב הכהן גדישא גן יעקב 2658

20 ר' נסים דוד עזראן גן מעדן-דרשות לשבת הגדול 277

70 ר' אברהם אבועלפיא גן נעול 1741

50 ר' יעקב לוי גן נעול 4589

60 רבני ארם צובה גנזי אר"ץ 3251

130 ר' משה חיים ארמוני גנזי ארמוני 3546

48 ר' יעקב אבוחצירא גנזי המלך -מנוקד 279

53 ר' חיים אשכנזי גנזי חיים -אשכנזי 281

54 ר' משה חיים לוצאטו גנזי רמח"ל (דעת תבונות ב') 282

130 ר' יוסף ג'יקטיליא גנת אגוז 270
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

550 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין סט 11 כרכים 3616 54 ר' שלמה טולידאנו דבור ומחשבה הכוזרי 4326

75 ר' שלום משאש דברי שלום - משאש 315 54 ר' שלמה טולידאנו דבור ומחשבה חובת הלבבות 3169

50 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום -עפג'ין חלק ב' 314 115 ר' שלמה טולידאנו דבור ומחשבה מורה נבוכים ב"כ 3935

96 ר' רפאל שרעבי דברי שלום -שרעבי 316 70 ר' אברהם חמוי דבק מא"ח 4224

73 ר' שלמה שלם דברי שלמה 317 75 ר' ידידיה מונסוניגו דבר אמת - שו"ת 285

50 ר' שלמה אצרף דברי שלמה 4357 56 ר' ששון מרדכי משה דבר בעתו א' 286

90 דברי שמואל-מעולפת ספירים-ערוגת הבושםר' שמואל צרפתי 318 30 ר' מנחם עידן דבר הנשמע 3798

25 בעילום שם דברים נפלאים 4835 64 ר' שאול דוד סתהון דבר שאול ומהר"ם בן חביב 288

53 ר' גרשון ליבמן דגל המוסר 319 64 ר' שאול קצין דבר שאול-תרגום ספרדי 289

60 ר' אפרים לאנייאדו דגל מחנה אפרים 321 78 ר' שמואל אבוהב דבר שמואל-הר הכרמל 3433

325 ר' אברהם מיוחס דגלי אהבה ג"כ 3227 44 ר' אבישי לוי דברות אברהם -קידושין 291

40 ר' אליהו מדר דובב שפתי ישנים ב' 2338 75 ר' אליהו אברזל דברות אליהו חלק ז' 4755

48 שולמית גד דוד המלך ועוצמת התהלים 4511 65 ר' יוסף יצחק לוי דברות יוסף 5259

58 ר' ראובן תימסטית דודאי ראובן 4469 85 ר' יצחק בכר דוד דברי אמת 293

150 ר' אלקנה אליאסי דור דור ודורשיו ב"כ 4554 55 ר' בניהו דיין דברי בניהו חלק ז' 3095

50 ר' בן ציון מוצפי דורש טוב לעמו 5161 55 ר' בניהו דיין דברי בניהו חלק ח' 5006

48 ר' יעקב אבוחצירא דורש טוב - אבוחצירא 323 60 ר' בניהו דיין דברי בניהו חלק יא' 3984

נערך ע"י עזרא דורי ומשה בן עמי7 דיוואן תמני 4943 60 ר' בניהו דיין דברי בניהו חלק יב' 5007

40 ר' אברהם עדס דיני מוקצה  4628 60 ר' בניהו דיין דברי בניהו חלק יג' 5008

256 ר' עזרא בצרי דיני ממונות ד"כ 324 60 ר' בניהו דיין דברי בניהו חלק יד' 5009

43 ר' מיכאל פרץ דיני ריבית 326 52 ר' בניהו דיין דברי בניהו - שות חלק ו' 295

15 -- דמעת ישראל א' 327 60 ר' בניהו דיין דברי בניהו -חלק טו' 5143

40 ר' ניסים דיין דן ידין הוריות 2650 45 ר' דוד הכהן יהונתן דברי דוד 2665

40 ר' ניסים דיין דן ידין -מכות 5139 33 ר' יהודה נדב דברי הלכה 4404

45 ר' שמואל יודייקין דע את אלוקי אביך 329 78 ר' חזקיה שבתי יהושע דברי חזקיהו ב"כ - שו"ת 298

100 ר' עובדיה הדאיה דע"ה והשכל 2944 48 ר' חיים דוב ווייסבערג דברי חיים דוב - פרי עץ חיים ועוד 4372

70 נערך ע"י ר' שלום אולמן דעת אלקים 330 40 ר' משה יאיר וינשטוק דברי יאיר 301

35 ר' אברהם אוחנה דעת השם 5121 100 ר' יוסף אלאשקר דברי יוסף -אלאשקר 303

45 ר' שמשון בן רחמים דעת ותבונה - שיחות מוסר 2507 38 ר' יצחק מורסיא דברי יצחק א' 308

120 ר' יוסף חיים דעת ותבונה -חדש 331 50 ר' דוד בן אבו דברי מוסר ח"ג 1757

60 ר' משה חיים לוצאטו דעת תבונות ספר הכללים 334 54 ר' שלמה טולידאנו דברי שלום ואמת חלק א' 2166

185 ר' לוי סודרי דרגה חמש מגילות מרוקאי 3787 58 ר' שלמה טולידאנו דברי שלום ואמת חלק ב' 3659

65 ר' לוי סודרי דרגה מגילת איכה מרוקאי 3653 18 ר' זכריה זרמתי דברי שלום ואמת קונטרס 2049

65 ר' יהודה אלקייס דרגה מגילת אסתר מרוקאי 3788 70 ר' שלם עמאר דברי שלום ואמת- עמאר 103

65 ר' לוי סודרי דרגה מגילת קהלת מרוקאי 3881 75 ר' שלום יצחק מזרחי דברי שלום מזרחי חלק ו' 3537

65 ר' לוי סודרי דרגה מגילת רות מרוקאי 3880 83 ר' שלום יצחק מזרחי דברי שלום מזרחי חלק ח' 4872

140 ר' לוי סודרי דרגה משלי מרוקאי 3938 54 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק א' 2979

135 ר' ברוך כוכב דרגה ספר+דיסק/3 קלטות 3287 54 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ג' 4760

65 ר' אליהו אוזן דרגה שיר השירים ירושלמי 3654 50 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ד' 4758

65 ר' לוי סודרי דרגה שיר השירים מרוקאי 3681 50 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ה' 4757

240 ר' יעקב אבא שאול דרגה תהילים 4 דיסקים 3877 54 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ו' 4028

185 ר' יעקב אבא שאול דרגה תהילים MP3 ירושלמי 3599 54 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ז' 2980

140 ר' לוי סודרי דרגה תהילים MP3 מרוקאי 3879 56 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ח' 4110

140 ר' לוי סודרי דרגה-איוב-מרוקאי 4182 52 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק ט' 4434

140 ר' לוי סודרי דרגה-דניאל-מרוקאי 4184 54 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק י"א 5243

25 ר' לוי סודרי דרגה-תיקון הכללי -מרוקאי 4183 52 ר' אבנר עפג'ין דברי שלום עפג'ין חלק י' 4569
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

40 ר' חיים לוק ד' בפיוט ושירה לדינו 4749 150 ר' שמואל שאול סירירו דרושי מהרש"ש סירירו - חלק א' 5196

40 ג'קי אלקיים ד' בשבח ותהילה 2617 100 ר' שמואל שאול סירירו דרושי מהרש"ש סירירו - חלק ב' 350

40 ר' חיים לוק ד' בשירה ובפיוט 4600 70 ר' משה מאימראן דרושי ר' מאימראן- ספר המעלות 4340

40 יוסי ברדא ד' בשירה ובפיוט 4715 38 ר' אברהם זרביב דרושים - זרביב 336

40 משה אליהו ד' בשירה ובפיוט חלק ב 4706 40 דרך אמונה - ביבאס-כרכים בודדיםר' שמואל ביבאס 338

40 משה חבושה ד' בשירה ובפיוט חלק ב 4711 55 ר' אברהם עדס דרך אר"ץ 339

40 משה אליהו ד' בשירה ובפיוט חלק ג 4707 60 ר' יוחאי עמר דרך בת עמי 4020

40 ר' חיים לוק והאנדלוסית ד' בשירה ופיוט 3055 70 ר' חיים אלפאנדארי דרך הקודש ע"פ חזון נחום 4136

40 משה אליהו ד' בשירה ופיוט חלק א 2719 33 ר' משה חיים לוצאטו דרך ה' -מנוקד 340

40 משה חבושה ד' בשירה ופיוט -חבושה 2721 70 ר' משה חיים לוצאטו דרך חכמת האמת לרמח"ל 3208

40 אמיל זריהן ד' בשירי אנדלוסיה 2603 95 ר' ראובן בן אברהם דרך ישרה - שובי נפשי 1713

40 ד' ג'ו עמר ומקהלת מזמור שיר חלק אג'ו עמר 3057 38 ר' אלעזר נידם דרכי משפט 3374

40 ד' ג'ו עמר ומקהלת מזמור שיר חלק בג'ו עמר 4665 80 ר' משה מלכה דרש משה 2296

40 ד' ג'ו עמר שירי שבת ומסורת חלק גג'ו עמר 4666 58 ר' אהרון ברכיה ממודינא דרשות מעבר יבוק 3682

160 ד' האוסף אמיל זריהן 4 תקליטוריםאמיל זריהן 5076 46 ר' יוסף קארו דרשות מר"ן 4044

160 ר' חיים לוק ד' האוסף 4 דיסקים 5094 120 ר' שמעון וענונו דרשות משלחנם של מלכים ב"כ 3275

40 סמי אלמגריבי ד' הגדה של פסח 4732 60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל דרשות עוזיאל אבות 1868

40 ג'ו עמר ד' הגדה של פסח 4736 125 ר' יהושע אבן שועיב דרשות ר"י אבן שועיב ב"כ 351

40 נתן כהן ד' הגדה של פסח - תוניסאית 4742 48 ר' שמואל אבן דנאן דשנת בשמן 1563

40 ר' אשר פורטל ד' המבדיל בין קודש לחול 5237 40 ר' חיים לוק ד'  שיר השירים 4599

40 ר' חיים לוק ד' הפטרות לחג הפסח 4624 40 דוד שירו ד' אב הרחמן 4710

40 ד' הפטרות לסוכות שמחה תורה ושמיני עצרתר' חיים לוק 4622 40 ר' חיים לוק ד' אברהם אבינו 5239

40 ד' הפטרות לראש השנה ויום הכיפוריםר' חיים לוק 4625 40 מרדכי בוזגלו ד' אדון הסליחות 3035

40 ר' חיים לוק ד' התיקון הכללי המדוייק 4632 40 ר' חיים לוק ד' אדון הסליחות 4728

70 ר' לוי סודרי ד' התפילה המוקלטת כ"ד 4364 160 ד' אוסף הפיוטים הגדול  חלק א' 4מיטב הפייטנים 5116

40 יהודה שטרית ודניאל לסרי ד' ואני תפילתי 4688 160 מיטב הפייטנים ד' אוסף הפיוטים הגדול חלק ב' 4 5117

40 -- ד' זיירת ג'ריבה ג'רבה 4744 160 סמי אלמגריבי ד' אוסף פיוטים ותפילה 4 דיסקים 2978

160 ד' זמירות ופיוטים לכבוד משפחת אביחצירא מבחר פייטנים 5244 160 ג'ו עמר ד' אוסף פיוטים 4 דיסקים 5078

40 ר' דוד אביכזר ד' זמירות ישראל 2600 160 עמוס מרדכי ד' אוסף תפלה 4 דיסקים 5103

60 ר' דוד אביכזר D.V.D ד' זמירות ישראל 2601 40 שיך מואיזו ד' אור החיים 4687

40 ר' דוד ריאחי ד' זמירות לדוד חלק א' 4713 70 ר' לוי סודרי ד' אזהרות לשבועות 4150

40 ר' דוד ריאחי ד' זמירות לדוד חלק ב' 4741 40 יוסף אלמליח ד' אזמר בשבחין 5234

40 ר' דוד ריאחי ד' זמירות לדוד חלק ג 2718 40 דוד חיים עטיה ד' אלא אנדלוס מרבאט 4701

40 ר' דוד ריאחי ד' זמירות לדוד חלק ד' 4714 40 ר' דוד מויאל ד' אלא אנדלוס 3/4 4682

40 מרדכי בוזגלו ד' זמירות לשבת 4674 40 ר' חיים לוק ד' אלא אנדלוסית 4602

40 ג'ו עמר ד' חזנות ספרדית תפילות שבת 4672 40 שיך מואיזו ד' אליהו הנביא 4685

40 ר' חיים לוק ד' חי גואלנו 5238 40 ר' דוד מויאל ד' אנא אל נא הושיעה נא 2/4 4681

40 מנחם דנינו ד' חכמה בינה 4738 40 סמי אלמגריבי ד' אנדלוס - בשירה ובפיוט 7/7 4662

40 ר' חיים לוק ד' טעמי המקרא 4727 40 יובל אבגי ד' אעופה אשכונה יגל יעקב 5231

40 מקסים משעלי ד' יאלג'אדי לסחרה 5232 40 ר' אשר פורטל ד' ארוממך האל 5236

40 ליאור אלמליח ד' יגל יעקב ישמח ישראל 5104 40 ד' בא זמן הגאולה  4720

40 אמיל זריהן ד' ידיד נפש 4679 40 ר' חיים לוק ד' בארמון המלך במרוקו 4601

40 שרלי אלמגריבי ד' יודוך רעיוני 4695 60 ר' חיים לוק D.V.D. ד' בארמון המלך במרוקו 5093

40 יעקב אלקובי ד' יום אלחמיש 4643 40 מיטב הפייטנים ד' בלב שמח א' 5109

40 עודד אדרי ד' יחיד רם יערות חושף 5230 40 מיטב הפייטנים ד' בלב שמח ב' 5110

40 ר' חיים לוק ד' ימי חנוכה 4627 40 ר' אשר פורטל ד' בן 13 למצוות 2596
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40 ד' פיוטים וזמירות לשבת עם ברכת המזוןזמרים שונים 4703 40 ליאור אלמליח ד' יעלה יעלה 4690

40 ד' פיוטים ושירים לכבוד הצדיק בבא סאלימיטב הפייטנים 2607 ליאור אלמליח, דוד ויצמן, ניסים טימסית40 ד' יקרה מיקר 4691

40 ד' פיוטים לכבוד הצדיק סידנא בבא סאליסמי אלמגריבי 4655 40 יוסי ברדא ד' ישמח חתני 2598

40 ג'ו עמר ד' פיוטים לכבוד הצדיקים 4669 40 ד' ישראל אזולאי ולהקת פרחי רמת ממראישראל אזולאי 5189

60 ד' פיוטים לכבוד משפחת אביחצירה אלברט סויסה 5075 40 יוסף אלמליח ד' כי אשמרה שבת 3053

40 ד' פיוטים לכבוד שושלת משפחת אביחציראאלברט סויסה 4648 40 דוד ויצמן ד' לאל מרום 4694

40 ד' פיוטים ממסורת יהודי מרוקו חלק אר' חיים לוק 2563 40 ג'ו עמר ד' להיטי זהב 4737

40 ד' פיוטים ממסורת יהודי מרוקו חלק בר' חיים לוק 4636 40 שייך מואיזו ד' לכבוד הצדיקים חלק ב 4651

40 ד' פיוטים ממסורת יהודי מרוקו חלק גר' חיים לוק 4637 160 ד' לכבוד משפחת אבוחצירא 4 דיסקיםמיטב הפייטנים 5111

40 אמיל זריהן ד' פיוטים משירי ידידות 4676 40 אורי שבח ד' לכה דודי 4699

40 ר' חיים לוק ור' דוד אביכזר ד' פיוטים משירי ידידות 4750 140 עזרא ברנע ד' לשוני כוננת 3 דיסקים 5366

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות בהופעה 4631 40 עמוס מרדכי ד' מגילת אסתר 4664

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות חלק א 4638 40 ד' מוזיקה אנדלוסית מקורית חלק אר' חיים לוק ועאבד שקארא 4603

40 ג'ו עמר ד' פיוטים משירי ידידות חלק א 4670 40 ד' מוזיקה אנדלוסית מקורית חלק בר' חיים לוק ועאבד שקארא 4604

40 ר' חיים לוק ור' דוד אביכזר ד' פיוטים משירי ידידות חלק א' 4645 40 ד' מוזיקה אנדלוסית מקורית חלק גר' חיים לוק ועאבד שקארא 4605

40 ג'ו עמר ד' פיוטים משירי ידידות חלק ב 4671 40 ד' מוזיקה אנדלוסית מקורית חלק דר' חיים לוק ועאבד שקארא 4606

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות חלק ב' 4639 40 ד' מוזיקה אנדלוסית (אלא) חלק אר' חיים לוק ויוסף סבג 4609

40 ר' חיים לוק ור' דוד אביכזר ד' פיוטים משירי ידידות חלק ב' 4646 40 ד' מוזיקה אנדלוסית (אלא) חלק בר' חיים לוק ויוסף סבג 4610

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות חלק ג' 4640 40 ר' חיים לוק ויוסף סבג ד' מוזיקה אנדלוסית (אלא) חלק ג 4612

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות חלק ד' 4641 40 סמי אלמגריבי ד' מוצאי שבת 1/7 4656

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות חלק ה' 2981 40 ר' דוד אביכזר ד' מזמור לדוד 4647

40 ר' חיים לוק ד' פיוטים משירי ידידות חלק ו' 2982 40 ד' מזמורים ופיוטים של יהדות בבלעזיז גלל 4740

60 ר' חיים לוק D.V.D. ד' פיוטים משירי ידידות 5092 40 מיכאל אטדגי ד' מחרוזת פיוטים מרוקאים 4721

40 אברהם וענונו ד' פעמי משיח 4697 40 יובל אבגי ד' ממרוקו לציון 5235

40 פרחי באבא סאלי ד' פרחי באבא סאלי 5188 40 ר' דוד אביכזר ד' מקהלת נצח ישראל 2602

40 ר' חיים לוק ד' פרקי אבות 4598 40 ר' דוד מויאל ד' משגבי - צור שהחייני 1/4 4680

40 רפאל אבוהב ד' פרקי חזנות ספרדית 4702 40 סמי אלמגריבי ד' מתוך שירת הבקשות 3/7 4658

40 יוסי ברדא ד' פתיחת ההיכל 4717 40 יוסף אלמליח ד' מתי יבוא משיחי 3052

40 יעקב אלקובי ד' צדיקי מרוקו 4642 55 ר' רחמים עמר ד' נגינות רחמים 4149

40 שיך מואיזו ד' צדיקים במרוקו 4686 40 שייך מואיזו ד' סידנא בבא סאלי 5105

40 שייך מואיזו ד' צדיקים חלק א' 4650 40 ד' סליחות בנוסח ירושלמי עזרא ירחי ומרדכי כהן 4708

40 אלברט סויסה ד' צדיקים לעזז 4730 40 יוסי ברדא ד' סעודת יתרו 4718

60 אלברט סויסה D.V.D. ד' צדיקים לעזז 5074 40 אורי שבח ד' עונג שבת 4700

40 ד' קבלת שבת - שחרית שבת 5/7סמי אלמגריבי 4660 180 ד' ערב שירה לזכרו של ר' דוד בוזגלו מיטב הפייטנים 5101

40 משה ויצמן ד' קטעים מתפילות ראש השנה 4678 40 עמוס מרדכי ד' ערבית של שבת 2620

40 משה ויצמן ד' קטעים מתפילת יום כיפור 4677 80 פייטנים שונים D.V.D ד' עת דודים 5367

160 ר' מאיר עטיה ד' קינות לט' באב 4 תקליטורים 4726 40 פייטנים שונים ד' עת שערי רצון - ספרדי 2722

70 ר' לוי סודרי ד' קינות לתשעה באב 4151 120 ד' עת שערי רצון 3 תקליטורים מרוקאיפייטנים שונים 3542

40 ג'ו עמר ד' קסידה יוסף הצדיק 4667 200 עזרא ברנע ד' עת שערי רצון 5 תקליטורים 4709

40 ר' חיים לוק ד' קסידות 2597 40 ד' פויוטים משירי ידידות ושירי דודיםג'ו עמר 5079

40 ג'ו עמר ד' קסידת מגילת אסתר 2614 40 שיך מואיזו ד' פיוטים בלחן אנדלוסיה 4684

40 ג'ו עמר ד' קסידת משה רבינו 4668 40 ד' פיוטים בנוסח ירושלמי - בתי צאיזמרים שונים 4704

40 ד' קריאה בתורה והפטרות למועדי השנהר' חיים ביטון 5229 40 יובל איבגי ד' פיוטים בניחוח מרוקאי 5099

450 ד' קריאת התורה וההפטרות 5 דיסקים ר' חיים לוק 5095 40 ד' פיוטים וזמירות לכבוד הצדיק בבא סאלימרדכי בוזגלו 5233

550 ר' לוי סודרי ד' קריאת התורה סודרי 4156 40 פייטנים שונים ד' פיוטים וזמירות לשבת חלק א' 3032

1900 ד' קריאת התורה - לוק 46 דיסקיםר' חיים לוק 2548 40 פייטנים שונים ד' פיוטים וזמירות לשבת חלק ב 4705
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

40 עמוס מרדכי ד' תפילת מנחה וערבית ליום חול 4734 400 ד' קריאת התורה - לוק- 5 דיסקים ר' חיים לוק 5190

40 עמוס מרדכי ד' תפילת שחרית ליום חול 4735 100 ר'חיים לוק mp3 ד' קריאת ספר תהילים 5098

40 מרדכי בוזגלו ד' 20 שירים ופיוטים מובחרים 5102 40 סמי אלמגריבי ד' ראש השנה ויום הכיפורים 6/7 4661

40 מיטב הפייטנים ד' רבי מאיר בעל הנס 4652

40 אשר אלמגריבלי ד' רבי עמרם בן דיוואן 4731

40 דוד מויאל ד' רחל אמנו - רחם על עבדך 4/4 4683

40 אברהם וענונו ד' רננו צדיקים בה' 4696

40 נתן כהן ד' שבע ברכות 4719

40 סמי אלמגריבי ד' שבת 4654

40 ג'ו עמר ד' שבת המלכה 4673

60 אמיל זריהן D.V.D ד' שחי לאל 5077

40 סמי אלמגריבי ד' שחרית ומוסף שבת 4/7 4659

40 עמוס מרדכי ד' שחרית ומוסף של שבת 4733

40 עמוס מרדכי ד' שיר השירים 4663

40 ד' שיר השירים - קבלת שבת א' 2/7סמי אלמגריבי 4657

40 מיטב הפייטנים ד' שיר ידידות 4629

70 ר' דוד בוזגלו ד' שיר ידידות השלם בוזגלו 2606

400 ר' מאיר עטיה mp3 'ד' שיר ידידות 4 ד 4555

280 ד' שירי דודים השלם 7 תקליטוריםר' מאיר עטיה 4725

40 ד' שירי ידידות זכור א' עם האנדלוסיתר' חיים לוק 4633

60 ד' שירי ידידות זכור א' עם האנדלוסית ר' חיים לוק 5096

40 ד' שירי ידידות זכור ב' עם האנדלוסיתר' חיים לוק 4634

60 ד' שירי ידידות זכור ב' עם האנדלוסית ר' חיים לוק 5097

160 ד' שירי ידידות פרשות משפטים-זכור ר' חיים לוק ואעיש כהן 5300

40 יעקב אלקובי ד' שירי רב"א 4644

40 נפתלי סרור ד' שירי רבנים והילולות 4743

40 אברהם טולדנו ד' שירים ופיוטים ליום כיפור 4723

40 ד' שירים ופיוטים לכבוד ר' יעקב אבוחציראמיטב הפייטנים 4635

40 אברהם טולדנו ד' שירים ופיוטים לראש השנה 4722

40 יובל אבגי ד' שירים לכבוד התנאים 4653

40 ד' שירים מסורתיים לשמחות משיחמיטב הפייטנים 4698

500 ליאור אלמליח ד' שירת הבקשות 10 תקליטורים 4752

40 יוסי ברדא ד' שירת המלאכים 4716

40 עמרם דדון ד' שירת ובקשות ופיוטים חלק א 4692

40 עמרם דדון ד' שירת ובקשות ופיוטים חלק ב' 4693

40 פנחס כהן מעכו ד' שירת ישראל 4649

40 מרדכי בוזגלו ד' שישו צהלו 4675

40 אברהם טולדנו ד' שישו צהלו 4689

240 ויקטור בובליל ד' תהילים טוניסאי 6 תקליטורים 4751

160 ר' חיים לוק ד' תהילים 4 תקליטורים 4724

320 יצחק קדושים ד' תהילים 8 תקליטורים 4748

40 יהודה שטרית ודניאל לסרי ד' תיכון תפילתי 4739

40 שלמה אלפקס ד' תיקון הכללי 4712

40 ישראל אזולאי ד' תמיד בשמחה 5108

40 ד' תפילה ושירים לשבת וחג חלק אר' חיים לוק 4729

40 ד' תפילה ושירים לשבת וחג חלק בר' חיים לוק 4621AZ
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

36 ר' מרדכי כהן הגדה מר דרור 2893 48 ר' אליהו זוזות האדם בשבחות בכרך אחד 2113

65 ר' יחזקאל אליסיאן הגדה ע"פ אגדה ומדרש 4522 34 מ. גפן האור החיים 4798

58 ר' משה בר מימון אלבז הגדה ע"פ פרח שושן 4472 70 ר' אברהם חמוי האח נפשנו 4222

30 רש"י רשב"ם ריטב"א ועוד הגדה עם י' ביאורים 3522 35 ר' יוסף בר שלום האיגוד-קובץ -כרך ח'  355

30 ר' אליהו גיג' הגדה עם תרגום ערבי 3075 60 ר' משה קורדובירו האילימה 2462

55 ר' מרדכי שיינברגר הגדה עפ"י האריז"ל 4519 44 ר' מאיר פאפיראש האילן הגדול 3651

160 ליקט ר' דוד דניאל הכהן הגדה עפ"י הד"ש היר"א ועוד 4414 65 ר' גדעון גילקרוב האיר המזרח 4550

120 ר' חביב טולדנו הגדה פה ישרים 3503 150 ר' צבי כהן האיש משה ב"כ 4054

48 ר' יעקב אבוחצירא הגדה פניני אביר יעקב 1902 30 ר' סעדיה גאון האמונות והדעות כריכה רכה 3851

16 בני יששכר הגדה ציבעונית פוני 2070 105 ר' שם טוב בן שם טוב האמונות (עי' עמודי הקבלה א') 2368

48 ר' דוד דניאל הכהן הגדה קול דודי 3164 50 ר' יעקב פרץ האמת יושר וצדק 3837

55 ר' חיים עמרם הגדה קרבן פסח 2065 65 ר' אברהם חפוטא הבוחר בשמיטה 2150

46 ר' שלמה זרקא הגדה רינה וישועה 1801 420 ר' אהרון זכאי הבית היהודי י' כרכים 362

48 ר' חיים בנאי הגדה שבח ושירה 2895 40 ר' אהרון זכאי הברכה והלכותיה 3576

58 ר' ישמעאל הכהן הגדה שבח פסח 1448 45 ר' אייל הררי הגדה אור ההר 2566

ר' צדקיה ב"ר אברהם הרופא48 הגדה שבלי הלקט 1551 35 ר' ברוך אברהם טולידאנו הגדה אור הטוב 4328

65 ר' אברהם מונסוניגו הגדה שיורי מצוה 1490 52 ר' יוסף חיים הגדה אורח חיים 2876

65 ר' אברהם חפוטא הגדה של פסח לאבות ובנים  2151 ר' שמעון בן צמח ור' יהודה עייש40 הגדה אפיקומן 2060

8 בני יששכר הגדה של פסח -בני יששכר 371 73 ר' יורם מיכאל אברג'ל הגדה בצור ירוממני 4518

45 לא ידוע הגדה שניים מי יודע 3509 60 ר' אליהו לביא הגדה גאולת ה' 4097

50 מתיתיהו גלזרסון הגדה - המיסתורין שבהגדה 419 43 ר' ניסים דיין הגדה דן אנוכי 2889

140 ערך ר' יהודה אדרי הגדת ג'יברלטר 5306 55 ר' משה בן עבו הגדה ואמרת לבנך 3504

65 ר' משה חיים לוצאטו הגדת הרמח"ל 3950 48 ר' אברהם חלימי הגדה ויוגד לאברהם 4528

60 ר' שלום שרעבי הגדת הרש"ש 4521 100 ר' יוסף ור' יהושע ממן הגדה ויוגד ליוסף, ויוגד ליהושע 4531

56 ר' מבורך בראנץ הגדת ליל שימורים 4524 110 ר' יוסף משאש הגדה ויזכור יוסף 3499

36 ר' מאיר עטיה הגדת מרוקו אבותינו 5321 20 בני יששכר הגדה ויזכור יוסף כריכה רכה 3502

120 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל הגיוני עוזיאל ב''כ 378 75 דון יצחק אברבנאל הגדה זבח פסח אברבנאל 4077

65 ר' שאול אבן דנאן הגם שאול שו"ת 3125 35 ר' עובדיה יוסף הגדה חזון עובדיה 568

120 יהושע מאירי הדים מבבל 3779 50 ר' חיים פלאג'י הגדה חיים לראש 585

25 -- (X10) הדלקת נר חנוכה - גדול 4927 44 ר' כמוס חדאד הגדה חכם לב 4161

25 -- (x10) הדלקת נר חנוכה - קטן 4928 75 ר' יחיאל בר לב הגדה ידיד נפש 4495

28 -- הדלקת נר חנוכה-מהודר 4929 45 ר' שלום חזן הגדה ילקוט שבח 669

30 -- (x10) הדלקת נרות 4898 ר"י קופל ר"נ שפירא ואוסטרופולי43 הגדה ישן נושן כריכה רכה 3516

20 -- (X10) הדלקת נרות 4952 40 ר' יצחק חזן הגדה כה לחי 2095

55 הדרכה למשפחה בגשמיות וברוחניותר' רחמים בן עמארה 4478 50 ר' אליהו בן הרוש הגדה כוס אליהו 707

70 ר' יהודה לייב הלוי אשלג ההקדמות לחכמת האמת 432 40 ר' יהונתן נתנאל חזקיהו הגדה כי ישאלך 5315

80 ר' אברהם חפוטא ההשלמה-בבא בתרא 1402 45 ר' סידי פרג' חלימי הגדה לא אמות כי אחיה 4048

80 ר' אברהם חפוטא ההשלמה-בבא קמא-בבא מציעא 5040 30 אליהו גיג' הגדה מוגרבית 3523

80 ר' אברהם חפוטא ההשלמה-סנהדרין-שבועות 5041 65 ר' בנייהו שמואלי הגדה מוסר אביך 4284

63 ר' זכריה זרמתי הוד יוסף חי פסקי ר"י משאש 4293 25 ר' אליהו לונץ הגדה מלחמת ה' 3518

120 ר' עמנואל חי ריקי הון עשיר ב"כ 5192 58 ר' עזרא מלכי הגדה מלכי בקודש 913

60 ר' משה פארדו הוראה דבית דין 3405 55 בני יששכר הגדה מעבדות לחירות למינציה 3501

120 ר' שלמה הכהן הוראת שעה 3751 110 בני יששכר P.U הגדה מעבדות לחירות 3506

65 ר' משה חיים טיברג הזהר בנגלה 3684 50 ר' יעקב כולי הגדה מעם לועז 3182

95 ר' אליעזר צבי סאפרין הזהר ע"פ דמשק אליעזר 3428 55 ר' חיים הכהן חמצי הגדה מעשה חי"א 3512

60 ר' יהודה לייב הלוי אשלג הזהר ע"פ הסולם על המועדים 505 155 רבותינו לבית אבוחצירא הגדה מעשי למלך ומגנזי המלך ב 5308
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

50 ר' מרדכי עזרן המבדיל בין קודש לחו"ל 4270 120 ר' יצחק אייזיק מנחם הזהר ע"פ זהר בהיר ב כרכים 3671

475 -- המדריך הכולל לבר מצווה 4187 25 -- החומש שלי - בראשית נח 4780

100 ר' זמיר כהן המהפך 3698 25 -- החומש שלי - לך לך וירא 4783

55 המטבח היהודי ח"ב דיני איסור והיתרר' רפאל כהן סואיא 418 142 מאיר בנייהו החיד"א ב"כ 3192

50 ר' יצחק קשאני המכונית והלכותיה 2541 52 ר' יוסף חיים החיים והשלום תהילים 1598

90 יעקב גלר המלבי"ם ומאבקו ברפורמים 2199 90 ר' יוסף חיים החיים והשלום- תהילים חדש 5081

75 ר' שמואל יודייקין המלך הקדוש 2207 30 ידידיה בן שרה החלומות ופתרונן 3325

63 ר' רפאל שלמה לאנייאדו המעלות לשלמה 424 80 ר' רפאל אדרעי הטיבו נגן 3692

160 יעקב בהט המרכיב העברי  2593 30 ר' אוריאל חוברה הידור עטיפת הציצית 4105

30 ר' מיכאל פרץ המשיח לאור ההלכה 2754 50 ר' חיים מרציאנו הידורי סופרים 4062

79 משה ישראל המשימה האחרונה - תלת מימד 4352 78 ר' משה בר מימון אלבאז היכל הקודש-אלבז 3524

35 ר' חיים רבי הנהגות לשבת קודש ח"א 3112 93 הגר"א ור' יצחק אייזיק חבר היכלות הזוהר 3911

60 סימה בצרי הנישואין משימה 1097 85 מחברים שונים היכלי קדשיך שער ההקדמות 4526

ר' מימון הכהן ור' שמעון אילוז140 הנצנים נראו בארץ 3 דיסקים 3538 95 ר' יהודה הלוי הכוזרי המפורש גניזי 397

75 ר' זכריה זרמתי הס כל בשר 3771 55 ר דוד ניטו הכוזרי השני - מטה דן 4545

90 ר' אברהם מרדכי גוטליב הסולם 3338 103 ר' יהודה הלוי הכוזרי מנוקד לבן כריכה קשה 4351

76 יוסף וצביה טובי הספרות הערבית יהודית בתוניס 1585 70 ר' יהודה הלוי הכוזרי - קול יהודה 395

225 אברהם כהנא הספרים החיצוניים ב"כ 4487 85 ר' יהודה הלוי הכוזרי -מנוקד, לבן, כריכה רכה 396

38 החיד"א העלם דבר 4218 50 ר' אברהם עדס הכשרת המטבח לפסח 4051

350 ר' חיים לוק CD 10 הפטרות השבת 3810 75 ר' אברהם מ. אשלג הכתב והנפש 3718

150 הפרח המחייה מתים - תפוח הריוןיששכר בן עמי 1899 30 ר' יוסף עובדיה הלבלר 3995

20 -- (x10) הפרשת חלה 4950 40 ר' יוסף חיים הלולא רבא-כריכה קשה 392

45 ר' אלעזר אבוהב הפתגם השנון 3238 135 ר' עובדיה יוסף הליכות מוסר ב"כ 3708

90 ר' זמיר כהן הצופן 4514 370 ר' עובדיה יוסף הליכות עולם ח"כ 3213

45 ר' מתתיהו גלזרסון הקבלה שבשפות 3846 ר' ישועה הלוי ור' שלמה אלגאזי55 הליכות עולם יבין שמועה 3455

70 ר' חיים ויטאל הקדמה מר' חיים ויטאל 4485 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק א' 405

15 ר' חיים ויטאל הקדמת מהרח"ו 5106 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ב' 4999

125 שאול תובל הקהילה היהודית באיסתאנבול 3898 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ג' 5000

90 הקהלה והשדרי"ם-קהילת צפרו פרק חמישיר' דוד עובדיה 433 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ד' 5001

90 ר' יצחק אלפייה הקונטריס היחיאלי 2014 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ה' 5002

45 ר' שמשון אוסטרופולי הקרניים ע"פ דן ידין 1395 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ו' 3422

53 ר' יוסף הלוי אבן מיגש הר"י מיגש שבועות 3244 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ז' 5003

25 יוסף שרביט הרב יוסף גנאסיא 5100 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ח' 4147

34 ר' אליעזר סופר הרב כדורי 3916 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק ט' 5004

60 צבי זהר הרב עוזיאל ובני זמנו 4961 55 ר' דוד יוסף הלכה ברורה חלק י' 5005

64 ד"ר אברהם בן יעקב הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך 438 58 ר' דוד יוסף הלכה ברורה קיצור שולחן ערוך א 5284

70 ר' יהודה משה יוסף הרי יהודה שו"ת חלק א' 3160 75 ר' ברוך אברהם טולידאנו הלכה ברינה 4753

70 ר' יהודה משה יוסף הרי יהודה שו"ת חלק ב' 4998 35 ר' שמעון הכהן הלכה לתלמיד ד"כ כ"כ 408

58 ר' יעקב אבן חן הרמב"ם סיפור חייו 444 28 אפרים עובד הלכות נידה - מנוקד 409

55 הרמב"ן הרמב"ן-בבא בתרא 445 25 הרי"ף הלכות רב אלפס - חוברת 412

26 ח. שחק הרמח"ל 4225 50 ר' יצחק בן שושן הלכות תשובה ושמונה פרקים 3024

70 ר' אברהם עדס השבת בתפארתה חלק א' 3660 80 ר' דניאל ביטון המאור שבאבות 3872

85 ר' אברהם עדס השבת בתפארתה חלק ב' 4052 75 ר' דניאל ביטון המאור שבחנוכה 3421

40 ר' אהרון זכאי השבת והלכותיה 3577 75 ר' דניאל ביטון המאור שבסוכה 3423

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל השופט והמשפט 4159 360 ר' דניאל ביטון המאור שבתורה ה"כ 3941

68 ר' אליהו זוזות השחוט בבהמות 2183 40 ר' יוסף כהן המאיר לארץ - ישמח ישראל 3073
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

35 ר' אליהו זוזות השחוט בבהמות חלק שני 3574

48 ר' אליהו זוזות השחוט בעופות 2102

50 ר' ששון חזן השירה הזאת ברכת המזון 4310

50 ר' ששון חזן השירה הזאת פרק שירה 4146

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל השמיטה היובל ומצוות הקהל 449

93 ר' שלמה בניזרי השמים מספרים 3086

45 על ר' שלום רפאלי השמש של הרב שרעבי 2538

100 ר' שם טוב גאון התגין (ב- יל' הרועים) 2352

50 בעילום שם התכלת של דוד 3606

80 ר' אהרון זכאי התפילה והלכותיה ב"כ 3578

160 ר' ברוך שלום אשלג ה' שמעתי שמעך ב' כרכים 4064

80 ר' ברוך שלום אשלג ה' שמעתי שמעך חלק ג' 5330

80 ר' ברוך שלום אשלג ה' שמעתי שמעך חלק ד' 5331
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

40 ר' שבתי לוי וללוי אמר 476 45 על ר' מסעוד ביטון ובא השמש 4165

53 ר' דקל כהן וספרתם לכם 1939 55 ר' שמואל פנחסי ודבר דבר 4241

60 ועד לחכמים חלק ג'- גיטין - קידושיןמחברים שונים 478 44 ר' עובדיה הדאיה ודבר שלום - שו''ת 1862

60 ועד לחכמים חלק ה' סנהדרין, מכותמחברים שונים 4828 35 ר' חיים קורט ודברת בם 2681

56 ר' יעקב הכהן חסיד וערך הכהן 480 48 ר' משה ויזגאן והאיש משה 1745

20 בעילום שם ועשו לי מקדש 4986 70 ר' ברוך שרגא והיה העולם 2898

80 ר' משה מלכה והשיב משה - באר משה 2243

113 ר' יצחק טייב ווי העמודים ב"כ 452

50 -- וזאת הברכה - לגבאים 4865

25 ר' יעקב חיים סופר וזאת ליהודה חוברת 3652

43 ר' יהודה קצין וזאת ליהודה קצין 455

38 ר' יהודה עייאש וזאת ליהודה - אבות 453

140 ר' שלום משאש וחם השמש ב"כ 3020

65 ר' יעקב ישעיהו וחרב פיפיות 1760

30 ר' אברהם עדס ויאמר אברהם 2678

120 ר' אברהם פטאל ויאמר אברהם ג"כ 3701

170 ר' יהודה קבסה ויאמר יהודה ג"כ 3132

58 ר' יהודה קבסה ויאמר יהודה שו"ת 5204

66 ר' יצחק בן וואליד ויאמר יצחק ח"ב שו"ת 457

54 ר' משה אבורמאד ויאמר משה 4172

80 ר' דוד ועקנין וידבר דוד 4467

70 ר' חיים ויטאל וידעת את השם 4446

120 ויהי בעת המלאח יוסף טולדנו 4343

55 ר' אברהם ור' יוסף פלאג'י  ויוסף אברהם 4260

53 ר' אברהם דיין ויוסף אברהם - דיין 462

55 ר' דוד לוי ויוסף עוד דוד 5307

45 ר' יצחק דלויה ויזרע יצחק 3282

45 ר' יצחק סויסא ויזרע יצחק - סויסא 5198

70 ר' יוסף שרגא ויחי יוסף 3954

53 ר' יוסף ידיד הלוי ויחי יוסף - גיטין 3262

48 ר' פנחס אביטבול ויעמוד פנחס 467

45 ר' פנחס ביטון ויעמוד פנחס בראשית 4565

50 ר' אברהם סאלם ויען אברהם כ"כ 2185

40 ר' אליהו בן שושן ויען אליהו 2290

55 אברכי כסא רחמים ויען שמואל ח"ז 2592

150 ר' יוסף בר שלום ויצבור יוסף ג"כ 2087

55 ר' יוסף בר שלום ויצבור יוסף ח"ד 3587

55 ר' יוסף בר שלום ויצבור יוסף ח"ה 3588

35 ר' יוסף שעשוע ויצבור יוסף שעשוע 470

80 יוסף חבה ויצבר יוסף 471

88 ר' משה מפראג ויקהל משה 3768

50 ר' יעקב אבן צור ויקרא יעב"ץ 2575

125 ר' יעקב הלל וישב הים-שו"ת ב"כ 473

40 ר' יוסף כהן וישב יוסף ח"א 3386

45 ר' יוסף כהן וישב יוסף ח"ב 3695

55 ר' אברהם פלאג'י וישכם אברהם 4234AZ
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

55 ר' אהרון בן סמחון זקן אהרון 524 81 ר' עבדאללה סומך זבחי צדק ב"כ 486

80 ר' יעקב מזרחי זרח יעקב 525 180 ר' עבדאללה סומך זבחי צדק ג"כ (שיח) 3377

360 ר' ישמעאל הכהן זרע אמת ג"כ 2503 55 ר' יוסף חיים זה השולחן ב"כ שבת ומועדים 489

70 ר' ברכיה ברך זרע ברך 3986 320 ר' משה בן עבו זה השולחן ה"כ 3714

36 ר' יעקב חיים סופר זרע חיים 1920 24 ר' יוסף חיים זה השולחן שבת ויום חול 490

95 ר' יצחק עטייה זרע יצחק 527 60 ר' ישעיה דיין זה כתב ידי 491

55 ר' יצחק לומברוזו זרע יצחק - לומברוזו 2466 30 ר' אופיר ברדה זהב מכתם אופיר 3996

60 ר' שמעון דיין זהב שבא א' שו"ת 4765

56 ר' שמעון אגסי זהב שבא-אגסי 493

40 ר' שמואל טולידאנו זהורי שמואל כ"כ 494

160 -- זהר ג"כ 4363

195 מחברים שונים זהר המבואר עם ג' פירושים 498

75 האריז"ל זהר הרקיע השלם 3884

75 ר' שמעון בר יוחאי זהר חדש עם לשון הקודש ב"כ 3769

80 ר' ראובן מרגליות זהר חדש עם ניצוצי זהר 2983

375 ר' שמעון בר יוחאי זהר מנוקד 1759

1700 ר' משה קורדובירו זהר ע"פ אור יקר אדום ט"כ 3361

100 האר"י זוהר הרקיע 3607

42 הרשב"ץ זוהר הרקיע רשב"ץ 2633

ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין420 זוהר חי ה"כ 5141

230 רשב"י זוהר מנוקד 10 כרכים 500

438 ר' יהודה לייב הלוי אשלג זוהר ע"פ הסולם (י"כ) 503

120 מהדורת רוזנברג זוהר עם לשון הקודש (ג"כ) 504

100 רבי שמעון בר יוחאי זוהר רות (ב- יל' הרועים) 2361

30 לאה אסתר זוסמן זוית חדה 508

50 זוכר ברית אבות - מהדורה מורחבתר' רפאל דלויה 5332

20 זוכר ברית אבות-מהדורה ראשונהר' רפאל משה דלויה 3331

65 ר' יוסף כנפו זך ונקי 510

60 ר' אליהו זיתוני עורך זכור לאברהם-קובץ תורני תש"ן 512

60 ר'אליהו זיתון - עורך זכור לאברהם-קובץ תורני תשנ"א 4802

45 ר' אברהם דורי זכות אבות - דורי 3980

40 ר' רפאל משה בולה זכות משה 3992

48 ר' אברהם אוהב ציון זכר עשה 4031

ר' אלכסנדר סנדר מקומארנא73 זכרון דברים קאמרנא 2310

20 מחברים שונים זכרון חיים 516

35 ר' נפתלי יונה זכרון יוסף חלק ב' 518

23 ר' אלישע ששון זכרון יעקב 3920

46 ר' אברהם ב"ר ישעיה הדיין זכרון לנפש 519

70 ר' יוסף משה שטרית זכרון לשמ"י 2991

45 ר' אברהם דמרי זכרון משה(ספר חיים שאל) 521

50 ר' אברהם דהאן זכרונות אברהם 5254

36 ר' דוד הכהן זכרי כהונה 523

40 ר' אברהם אלקובי זמירות אברהם יגל 3387

48 ר' אליהו ילוז זמירות ישראל 1815

35 ר' אביגדור עזריאל זמרת הארץ - עזריאל 4294

120 ר' יהודה אביטן זמרת יהודה ב"כ 4834
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - פסח 4816 40 ר' מרדכי עייאש חביבות התורה 4219

40 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - פרוזבול 4875 10 אברהם בן יעקב חבלי עליה 5185

45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - שבת א' 4873 88 ר' יחיא בשירי חבצלת השרון 4440

45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - שבת ב' 4874 30 ר' אליהו מרציאנו חג המימונה (חוברת) 531

65 מחברים שונים חידושי גאוני בתראי - מכות 4543 40 ר' עקיבא יצחק חגים וזמנים-חודש אלול 533

30 ר' יצחק דוד ן' רבי חידושי דינים מהלכות פסח 569 80 ר' קרשקש וידאל חדושי ר' קרשקש - כתובות 3861

65 לא ידוע חידושי הר"א נדה 4142 140 ר' יעקב עדס חדות יעקב שו"ת ב"כ 2966

55 ר' יצחק מנרבונא חידושי הר"י מנרבונה-חולין 571 50 ר' יוסף ג'יקטאליה חדרי המרכבה והיכל כסא הכבוד 3025

52 ר' יום טוב צהלון חידושי מהריט"ץ פרק איזהו נשך 4607 64 ר' אליעזר פאפו חדש האביב - ברכות 5201

110 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל חידושי עוזיאל ב"כ 4373 64 ר' אליעזר פאפו חדש האביב-שבת עירובין 536

50 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל חידושי עוזיאל - רמב"ם 5323 18 -- חוברת בקשות - בשלח, יתרו 5271

54 ר' יהודה אלמנדרי חידושי ר"י אלמנדרי 2873 18 -- חוברת בקשות - ויחי שמות 234

65 ר' משה קזיס חידושי רבינו משה קזיס שבת, ר" 1963 18 חוברת בקשות - וירא, חיי שרה, תולדות-- 5268

65 חידושי רבינו משה קזיס -ב"ק -ב"מר' משה קזיס 5138 18 -- חוברת בקשות - מקץ, ויגש 5269

70 שרה נחמני חיוכים קטנים גדולים 4858 18 חוברת בקשות - משפטים, תרומה-- 5270

70 ר' אברהם אבולעפיה חיי הנפש 2119 18 -- חוברת בקשות - פרשת זכור 5272

70 ר' אברהם אבועלפיה חיי העולם הבא וזאת ליהודה 580 62 ר' צמח הכהן חולת אהבה 2615

35 ר' פנחס טולידאנו חיי עולם 3902 25 נוסח ליוורנו חומש אור גדול עם תפילות שבת 538

25 ר' יחזקאל אסחייק חיים בריאים כהלכה 4762 32 בני יששכר חומש בני יששכר - מזל יוסף 540

14 ר' יחזקאל אסחייק CD חיים בריאים כהלכה 5187 56 המהר"ל מפראג חומש גור אריה השלם 541

60 ר' שמואל פנחסי חיים וחסד אבילות 2024 56 ר' יצחק בן שושן חומש דעת ותבונה בראשית 4508

120 ר' חיים יצחק מוסאפיה חיים וחסד שו"ת ב"כ 581 150 -- חומש המאיר לישראל ה"כ 542

60 ר' חיים דוד גז חיים לישראל 5080 25 -- חומש ובלכתך בדרך ה"כ 3430

48 ר' חיים פלאג'י חיים לראש (א"ש) 2425 70 -- חומש כחול גדול ה"כ 543

200 ר' יהושע שלמה ארדיט חינא וחיסדא ג"כ 2481 50 -- חומש כחול קטן ה"כ 544

36 ר' אברהם שושן חינוך באמונה 2216 45 חומש למען שמו באהבה בכרך אחד-- 4242

80 מחברים שונים חינוך בית יהודה וזרע אנשים 2952 80 -- חומש למען שמו באהבה ה"כ 3089

חירגא דיומא- תורה אור- ניצוצי אורר' יוסף ור' רפאל ור' יהושע מאמאן80 4595 240 ר' משה טולידאנו חומש מלאכת הקודש ה"כ 5339

40 ר' שלמה מולכו חית קנה 3982 600 ר' יצחק שמואל ריגייו חומש עם ביאור יש"ר ה"כ 4019

70 ר' משה מאימראן חי' ר' מאימראן גיטין וקידושין 3003 300 ר' נתן ור' חיים ברזיל חומש עפ"י האריז"ל ה"כ 548

70 ר' משה מאימראן חי' ר' מאימראן יומא 3730 35 ר' רפאל מאמו חומש רש"י ע"פ פרשן דתא 551

70 ר' משה מאימראן חי' ר' מאימראן פסחים 2764 50 ר' יצחק יוסף חופה וקידושין 4030

70 חי' ר' מאימראן ר"ה מגילה מועד קטן חגיגהר' משה מאימראן 3228 50 ר' אברהם אזולאי חופש הבחירה 554

70 ר' משה מאימראן חי' ר'מ מאימראן כתובות נדרים 3229 35 ר' רפאל מילדולה חופת חתנים 555

48 לא ידוע חכמה ודעת 2907 52 ר' יוסף חיים חוקי הנשים מנוקד 562

64 ר' אברהם ענתבי חכמה ומוסר 5324 50 ר' אלכסנדר י' שפרן חוקת עולם ורזי עולם 3840

40 ח. מקובר חכמי ארם צובה 586 100 ר' עמנואל חי ריקי חזה ציון 2882

113 מחברים שונים 18 חכמת היד והשרטוט 2969 90 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה שאלות ותשובות ב"כ 5345

110 מחברים שונים 16 חכמת הפרצוף 3376 46 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - אבלות א' 5299

450 ר' שת בר יפת הרופא חמאת החמדה ה"כ 3036 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - ארבע תעניות 4813

50 -- חמד אלוקים-סוכות 596 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - חנוכה 4814

150 ר' דוד חיים שלוש חמדה גנוזה חלק א' 4754 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - ט"ו בשבט 4815

140 ר' דוד חיים אבן שלוש חמדה גנוזה שו"ת חלק ב' 1937 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - יום טוב 4812

140 ר' דוד חיים אבן שלוש חמדה גנוזה שו"ת חלק ג' 4809 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - ימים נוראים 4811

50 ר' אברהם אמסלם חמדה גנוזה -אמסלם 4104 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - סוכות 4817

60 ר' דניאל טולידאנו חמדת דניאל 4341 45 ר' עובדיה יוסף חזון עובדיה - פורים 4810
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

165 מיוחס לר' בנימין הלוי חמדת ימים ב"כ מועדים 3451

50 ר' שלמה בוגדיר הכהן חמדת ירושלים 5170

70 ר' דניאל סויסה חמודי דניאל 5164

65 ר' חיים בנבנשת חמרא וחיי סנהדרין 2869

90 חמשה חומשי תורה עם תורת חיים בר' חיים שטרית 5163

70 -- חמשה חומשי תורה - כותל 2995

320 ר' טוביה הלוי חן טוב ה"כ 3118

70 ר' שמואל שאול סירירו חנוך לנער-משלי 600

75 ר' אליעזר די אבילה חסד ואמת 4023

36 ר' דוד עובדיה חסד ואמת א-ב 1992

70 ר' אברהם אזולאי חסד לאברהם - אזולאי 602

26 ר' שלמה פרץ חסד לאברהם - דיני אבלות 601

60 ר' אליעזר פאפו חסד לאלפים או"ח 3549

110 ר' אליעזר פאפו חסד לאלפים או"ח ב"כ 4216

165 ר' אליעזר פאפו חסד לאלפים ג"כ 3558

938 ר' דוד פרדו חסדי דוד עם התוספתא י"כ 605

15 ר' יעקב ישראל לוגאסי חסדי ישראל 3796

50 ר' חיים בן עטר חפץ ה' 3127

25 ר' יצחק דוד גדליה חק לדוד 4571

60 ר' יהושע ביסמוט חק ליעקב ב"כ 607

180 -- חק לישראל המבואר קטן ה"כ 2943

160 -- חק לישראל המחולק 54 חוברות 2464

65 ר' יעקב לוי חק לישראל התלמוד מפורש 4441

250 -- חק לישראל מאירת עיניים ה"כ 2768

1400 ר' אליהו חזן חקרי לב י"ג כרכים 2055

80 ר' שלמה מאזוז חשק שלמה חלק ב' 4345

189 אשר כנפו ודוד בן שושן חתונה במוגדור 4291
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

55 ר' דוד בעדני טהרת הכלים א' 2312

40 ר' אהרון זכאי טהרת המשפחה 3477

50 ר' אברהם יוסף טהרת יוסף 3358

108 ר' יצחק בן זיקרי טהרת יצחק 2325

30 ר' משה פרזיס טהרת כלים 3618

100 ר' נתן שפירא טוב הארץ 2170

45 ר' יחיא לגאמי טוב וישר-קובץ 609

56 ר' אברהם דיין טוב טעם 610

100 מהר"ש ן' סאמון טוב לישראל 5197

38 ר' אהרון בן שמעון טוב מצרים 611

50 ר' שם טוב הכהן חסיד טוב שם 612

48 ר' יעקב אבוחצירא טובו אוהליך יעקב 3159

200 ר' מיכאל אביטן טיב הפרשה ה"כ 3864

58 ר' מיכאל אביטן טיב השבוע 4403

60 ר' יוסף טייב טיב קידושין 614

150 ר' שמעון וענונו טירת כסף ב"כ - משלי 5285

65 ר' יחיא טובול טל אורות חולין 616

70 ר' יוסף בן ג'וייא טל אורות חלק א' 615

48 ר' ניסים דיין טל אמרתי דיין 2653

70 ר' אליהו פרלמן טל תורה 4067

45 ר' חיים ישראל טל תחיה 3255

140 ר' שלמה אביכזר טעמי המצוות ג"כ 618

טעמי המקרא קונסטאנטין (קלטותר' מיכאל שרביט ור' פנחס זרביב50 5251

110 טעמים חוברת עם דיסק נוסח ירושלמידן בארי 3643

55 דן בארי טעמים חוברת+קלטת 3347
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

38 ר' אברהם כהן ילקוט אברך 654 50 ר' יצחק אלפייה יאיר נתיב 2630

100 ר' אברהם בן חיים ילקוט אור החיים ב"כ 3891 65 ר' אברהם חפוטא יאיר שמשי משלי 2148

44 ר' דניאל ביטון ילקוט דברי חיים ח"ב 659 65 ר' אברהם חפוטא יאיר שמשי קהלת 2149

26 ר' דניאל ביטון ילקוט דברי חיים כללי מרן 2928 45 ר' מבורך בראנץ יבורך גבר 4405

45 ר' יצחק האזובי ילקוט האזובי 660 55 ר' יוסף בירדוגו יבין שמועה - ש"ס ושו"ת 5304

20 -- ילקוט החיים והשלום 661 70 ר' יוסף בירדוגו יבין שמועה - שבועות 5303

225 ר' מכיר בן אבא מארי ילקוט המכירי ג"כ 3007 100 ר' עובדיה יוסף יביע אומר מפתחות גדול 4833

25 ילקוט הנהגות ותקנות מגדולי הדורותמחברים שונים 3852 440 ר' עובדיה יוסף יביע אומר קטן י"כ 2990

100 ר' ישמעאל כהן גדול ועוד ילקוט הרועים הגדול 1885 20 ר' ישראל כהן יברך ישראל ח"ד 3931

48 ר' חגי ניאזוף ילקוט חגי 3594 18 בני יששכר יגל יעקב חוברת - כריכה רכה 2114

48 ר' חגי ניאזוף ילקוט חגי חלק ג' 4167 60 ר' יעקב אבוחצירא יגל יעקב - השלם 621

1150 ר' יצחק יוסף ילקוט יוסף כו' כ' גדול 3636 28 בני יששכר יגל יעקב - כריכה קשה 4155

55 ר' יצחק יוסף ילקוט יוסף כיבוד אב ואם 3676 45 ר' אלי' חיים קרלבך יד אור החיים ותולדותיו 5066

110 ר' יצחק יוסף ילקוט יוסף קיצור שו"ע ב"כ 3983 85 ר' אליהו דוד סלוטקי יד אליהו - אנציקלופדיה 4596

56 ר' יצחק יוסף ילקוט יוסף - ביקור חולים ואבלות 5149 50 ר' יוסף הכהן יד יוסף-הכהן 625

50 ר' רחמים חי חויתה הכהן ילקוט כהונה 4027 110 ר' יוסף הצרפתי יד יוסף-צרפתי 626

45 ר' שמואל דיאוזידא ילקוט מדרש שמואל-אבות 835 40 ר' דוד כהן יד כהן קידושין כתובות 3215

125 מחברים שונים ילקוט מדרשי פליאה ב"כ 2635 50 ר' דוד כהן יד כהן- גיטין ובבא קמא 5133

75 ר' משה בן ישראל בנימין ילקוט משה 666 50 יד כהן- יבמות ,כתובות ובבא מציעאר' דוד כהן 5134

51 אברכי א"ש ילקוט פטר חמור 667 90 ר' מלאכי הכהן יד מלאכי 5090

48 ר' רועי כהן ילקוט רבה 4570 36 ר' שלמה דרויש יד שלמה קונטרס 2234

55 ר' אריאל אדרי ילקוט שמ"ש 3472 54 ר' חננאל קרח ידות לטהרה 2232

100 הרב מורגנשטרן ים החכמה תש"ע 4863 28 ר' אליהו יצחק שמש ידי אליהו 3858

75 ר' אברהם חלימי ימי אברהם 674 60 ר' יוסף חיים ידי חיים 2016

60 ר' דוד דניאל הכהן ימי הניסים 4409 150 ר' יחיאל בר לב ידיד נפש-כוונות (ג"כ) 634

38 ר' אליעזר כהן ימי הפורים האלה 676 55 ר' יחיאל בר לב ידיד נפש-מבוא לתורת הקבלה 636

45 ר' דוד הכהן ימי התשובה 1795 68 אליעזר בשן יהודי פאס תרל"ג - תר"ס 5350

20 ר' דוד דניאל הכהן ימי ניסן 4412 23 מ. שטיין יהושוע בן נון ושופטי ישראל 4393

40 ר' אברהם לכרייף ימין אברהם 3905 15 -- יהי רצון 639

95 ר' חיים פלאג'י ימצא חיים 3323 43 ר' יוסף דורי יו"ד זעירא 640

38 ר' שמעון אוחנה ינון ואליה 2486 60 ר' שי סבח יובילו שי 4512

70 ר' שמואל יודייקין יסוד החכמה 680 60 ר' משה זכותא יודעי בינה 4997

38 ר' ציון קדוש יסוד ציון 4090 40 ר' אליעזר כהן יום טוב שני של גלויות בהלכה 2676

63 יסודות שמירת בריאות הגוף והנפשעפ"י הרמב"ם 4546 50 עמרם בוסקילה יום תרועה 2046

40 ר' אברהם אוהב ציון יעלת חן 4573 80 הרמ"ע מפאנו יונת אלם 4447

120 ר' אברהם קפאש יפה נוף ב"כ 4552 54 ר' יוסף פלאג'י יוסף את אחיו 3424

85 ר' שלמה טולידנו יקהל שלמה ב"כ 3168 44 ר' משה לוי יוסף דעת -לוי 2544

80 ר' יצחק ארדיט יקר הערך 4580 60 ר' יעקב אבוחצירא יורו משפטיך ליעקב - אבוחצירא 643

40 ר' אליהו הכהן יקרא דשכבי 2622 60 ר' אברהם ענתיבי יושב אוהלים ח"ב 644

20 לזכרו של ר' פנחס כהן יקרא דשכביה 3921 90 יושר לבב-מפתח הנשמות-עולם קטןר' עמנואל חי ריקי 5293

120 ר' יהודה איטח יריעות החושן ב"כ 4235 220 ר' יצחק חזן יחוה דעת ד"כ כולל ריח הגט 646

80 ר' אליהו אילוז יש מאין 3063 270 ר' עובדיה יוסף יחוה דעת שו"ת ו"כ 647

150 ר' מאיר מלכה ישועות יצחק 5157 110 ר' יצחק ניסים יין הטוב 650

30 ר' יעקב ישראל לוגאסי ישועת ישראל 4432 90 ר' יהודה פתיה יין הרקח חלק ב' 652

53 ר' משה דיין ישיר משה חדש 3447 36 ר' יוסף כנאפו יכי"ן 3218

40 ר' משה דיין ישיר משה ישן 1155 128 ר' צמח דוראן יכין ובועז 2 כרכים 653
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

350 ר' עובדיה הדיא ישכיל עבדי 8 כרכים 697

50 ר' חיים פלאג'י ישמח חיים 2515

119 ישמח חיים-חיים לגופא-סימנא דחייר' חיים פלאג'י 3555

90 ר' ישמ"ח עובדיה ישמח לבב 699

35 -- ישמח לבבי - כסוף 4937

35 -- ישמח לבבי - לבן 4938

50 ר' יעקב משה הלל ישמח משה - החיים יודוך 5021

45 ר' יעקב ישראל לוגאסי ישראל לסגולתו 4513

ר' יעקב באבאני ור' בנימין אספינוזא60 ישרש יעקב יסוד הקיום 3432
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

60 ר' שלמה חזן כרוב ממשח 3907 78 ר' אברהם אוחיון כגמול עלי נפשי 5120

36 ר' יעקב סופר כרם יעקב 1927 110 ר' כלפא גיג' כגן הירק על תיקוני הזוהר 704

470 ר' סלימאן אליהו כרם שלמה ו"כ 731 60 ר' כלפא גיג' כגן עדנים 2163

68 ר' חיים שירי כשרות למהדרין 4963 48 ר' משה חיים ארמוני כגן רוה 4277

150 ר' רפאל כהן כתב אמת ג"כ 3978 78 ר' כלפא גיג' כגן רוה-על הרמב"ם 705

43 ר' יעקב הלל כתבוני לדורות 733 45 רבינו בחיי כד הקמח 706

45 ר' חיים ויטאל כתבי האר"י פרי עץ חיים ח"א 3550 38 ר' דוד ניטו כוזרי שני כריכה קשה 5260

40 ר' חיים ויטאל כתבי האר"י פרי עץ חיים ח"ב 4174 30 ר' דוד ניטו כוזרי שני כריכה רכה 3252

45 ר' חיים ויטאל כתבי האר"י שער הכוונות א' 3883 205 מחברים שונים כוכבים ומזלות ב"כ 4460

45 ר' חיים ויטאל כתבי האר"י שער הכוונות ב' 4349 28 ר' דוד גבריאל כי בשמחה תצאו 709

800 אריז"ל כתבי האר"י - ט"ו כ' 734 20 -- (x10) כל נדרי 4907

190 ר' משה חיים לוצאטו כתבי הרמח"ל ד"כ 736 220 ר' עמוס פרץ כלי השולחן ג"כ 3548

55 ר' משה איררה כתבי מהר"ם איררה 4362 80 ר' שמואל לנייאדו כלי חמדה על התורה במדבר 4969

80 ר' יצחק אבוהב כתבי ר"י אבוהב וחכמי ריסיפי 4135 80 ר' שמואל לנייאדו כלי חמדה על התורה דברים 3446

330 ר' רפאל אנקאווה כתבי רבי רפאל אנקאווה ד"כ 2044 80 ר' שמואל לנייאדו כלי חמדה על התורה שמות 4968

1050 ר' חיים אבולעפיה כתבי ר' ח. אבולעפיה 9כ' 737 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר יהושע 712

60 מחברים שונים כתבים וגליונות על שו"ע או"ח 4068 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר מלכים א' חלק א' 5015

280 זיסמן מונטנר כתבים רפואיים לרמב"ם ד"כ 744 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר מלכים א' חלק ב' 5016

38 -- כתובה (רב בר שלום) 4935 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר מלכים ב' 5017

110 ר' יוסף בירדוגו כתונת יוסף 745 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר שופטים 5010

40 ר' יוסף יפרח כתונת פסים 2179 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר שמואל א' חלק א' 5011

60 ר' אברהם פינסו כתית למאור 746 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר שמואל א' חלק ב' 5012

48 ר' ניסים דיין כתית למאור 3629 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר שמואל ב' חלק א' 5013

45 ר' אופיר טנג'י כתם אופיר א'   2656 64 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר שמואל ב' חלק ב' 5014

45 ר' אופיר טנג'י כתם אופיר ג' 5225 128 ר' שמואל לאנייאדו כלי יקר תרי עשר ב"כ 5018

70 ר' אליהו עובדיה כתם אופיר- מגילת אסתר 4039 193 ר' שמואל לנייאדו כלי פז על ישעיה ג"כ 713

55 ר' יונתן בן עוזיאל כתר יונתן - בראשית 1796 35 ר' אברהם מונסוניגו כללא דאבדתא 4210

150 ר' אבישי טהרני כתר שם טוב ב"כ 2997 36 בעילום שם כללי התחלת החכמה 714

440 ר' שם טוב גאגין כתר שם טוב ד"כ 750 80 ר' מיכאל שילוני כללי קלב"מ 4335

105 כתר שם טוב ובדי הארון (עי' עמודי הקבלה אר' שם טוב בן אברהם גאון 2367 55 ר' משה יאיר וינשטוק כנור בן דוד 4826

110 ר' שם טוב גאגין כתר שם טוב (ד-ה'+ו') ב"כ 2574 1600 ר' חיים בנבנשת כנסת הגדולה 25 כרכים 716

105 כתר שם טוב (עי' עמודי הקבלה אר' אברהם מקולוניא 2365 48 ר' יחזקאל עזרא רחמים כנסת יחזקאל 717

60 ר' אופיר מצרפי כתר תורה - מצרפי 4071 36 ר' יעקב חיים סופר כנסת יעקב 1926

80 ר' שמואל די אבילה כתר תורה -די אבילה 4337 70 ר' אברהם אזולאי כנף רננים מעשה חושב 2643

60 ר' משה חורב כתר תורה -חורב 3979 85 הרמ"ע מפאנו כנפי יונה 719

28 ר' תומר וענונו כנפי יונה נחפה בכסף 3968

90 ר' אליהו ישראל כסא אליהו 720

48 ר' אליהו סלימן מני כסא אליהו- מני 3940

45 החיד"א כסא רחמים החיד"א 722

48 ר' רחמים מאזוז כסא רחמים תהילים 723

53 ר' רפאל שלמה לניאדו כסא שלמה שו"ת 3249

25 ר' חיים פלאג'י כף החיים קטן 3253

600 ר' יעקב  חיים סופר כף החיים (י"כ) 726

64 ר' אברהם הכהן יצחקי כף הכהן 728

160 ר' אהרון שוקרון כפי אהרון ב"כ 4407

40 ר' יהודה הללי כפי תהיה 729
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

160 יוסף שטרית לשון ומאגריה לשון ומארגיה 5071 70 ר' דוד קדוש לב דוד ב"כ 4088

195 ר' יוסף חיים לשון חכמים ג"כ 3953 30 ר' ציון קדוש לב דוד שו"ת ח"א 4089

45 ר' יוסף חיים לשון חכמים גדול -מנוקד 788 65 החיד"א לב דוד - ברית עולם 4611

290 לשון לימודים לר' רפאל בירדוגו ג"משה בר אשר 2253 40 החיד"א לב דוד-החיד"א 754

110 ר' שלמה חייקיל לשם שבו ואחלמה-הדע"ה 790 156 ר' חיים פלאג'י לב חיים ג"כ 755

190 ר' שלמה חייקיל לשם שבו ואחלמה-הדע"ה חדש 3761 350 ר' חיים פלאג'י לב חיים פלאג'י-חדש ו"כ 756

85 לשם שבו ואחלמה-הקדמות ושעריםר' שלמה חייקיל 791 56 ר' רפאל מאיר פאניג'ל לב מרפא 758

110 לשם שבו ואחלמה-הקדמות ושערים חדשר' שלמה חייקיל 3910 50 ר' רחמים בוחריס לב רחב על איוב 760

48 ר' רחמים בוכריס לב רחב-ש"ס 761

40 ר' מנחם גיאת לבוש מלכות 5145

40 ר' ראובן עמר לבי ער 771

45 ר' דוד החסיד לבנת הספיר 2647

40 החיד"א לדוד אמת 2106

10 -- לוח ברכות 4382

45 ר' עובדיה יוסף לוית חן 3583

65 ר' עמנואל ב"ר יקותיאל לוית חן ואור עינים 764

110 ר' אברהם בן בורג'יל לחם אבירים על הש"ס 4590

52 ר' רפאל שלמה לניאדו לחם שלמה 3250

48 ר' ניסים דיין לימודי ה' (דיין) 2263

78 ר' יצחק אבן דנאן ליצחק ריח-אבן דנאן שו"ת 773

48 ר' ישועה ללום ליקוטי אהרן 2333

60 ר' אליהו יאיר ליקוטי אליהו 4592

120 ר' יחזקאל מאיר ליקוטי אמרי אל ג"כ 576

58 ר' מאיר לאניאדו ליקוטי המליץ 3860

80 ר' משה דיין ליקוטי חמד ב"כ 777

45 ר' יוסף זאב ליקוטי יוסף ב' 778

320 ר' יצחק שרים ליקוטים מפרדס (ד"כ) 780

30 ר' משה חיים לוצאטו לישרים תהלה 4533

90 ר' אליהו בוחבוט ללקוט שושנים ב"כ 2110

40 ר' נסים דיין למדני חקיך 2773

60 ר' דוד חיים פארדו למנצח לדוד 2467

45 ר' מיכאל פרץ למען יאריכון ימיך 2173

38 ר' ערן קויאטק למען תורתך הקדושה 2375

55 ר' רחמים בן עמארה לעת מצוא ג' 4477

125 ר' דוד ציון לאניאדו לקדושים אשר בארץ 5207

60 ר' דוד קאפשיאן לקוטי דוד 2160

45 ר' יוסף זאב לקוטי יוסף ג' 5241

45 ר' יוסף זאב לקוטי יוסף ה' 5242

50 ר' מרדכי מטשערנאביל לקוטי תורה 1785

180 ר' יוסף פינטו לקח טוב פינטו ג"כ 4465

108 ר' חננאל דיין לקח טוב - דיין ב"כ 785

40 ר' יעקב נחמני לקח יעקב 5329

12 -- לקט פיוטים לימים נוראים 4799

60 ר' מנשה כהן לקט שכחה וטעות 1964

20 -- (x10) לשבת חתן 4932

48 ר' שמואל אבן דנאן לשד השמן 1482AZ
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

75 ר' שמעון בן צמח דוראן מגן אבות רשב"ץ 4063 160 ז. גולד מאוצרות התורה ה"כ 5171

75 ר' אליעזר די אבילא מגן גיבורים על קידושין 4060 120 לזכר ר' שלום משאש מאור השמ"ש ב"כ 4381

69 ר' דוד בן זמרא מגן דוד לרדב"ז חדש 4461 48 ר' וויינשטאק מאור התפילה 794

48 הרדב"ז מגן דוד רדב"ז 822 45 ר' עובדיה יוסף מאור ישראל ג' טבעת המלך 3709

70 ר' יצחק אייזיק חבר מגן וצינה 3833 45 ר' עובדיה יוסף מאור ישראל דרושים 4450

60 ר' נריה גפני מגן יוסף 4111 68 ר' אריה הראל מאור ישראל - הבבא סאלי 4252

50 ר' מסעוד גבאי מגן ישראל 2306 55 ר' עובדיה יוסף מאור ישראל -חלק ב' -גדול 5184

65 ר' סעדיה אריבי מדאני אסא 4152 135 ר' עובדיה יוסף מאור ישראל-ש"ס ג' כרכים 795

60 ר' יהודה אריה ממודינא מדבר יהודה 3755 43 ר' משה וויינשטאק מאורות המצוות 799

70 החיד"א מדבר קדמות 4396 96 ר' מאיר עטיה מאיר השחר ח"א 803

45 ר' רפאל כהן מדריך הלכתי לנוסע 3030 48 ר' דקל כהן מאמר אסתר 2542

40 ר' שמעון קולט מדריך טכסי בני ישראל 4842 50 ר' אפריים בן פורת מאמר אפריים 3585

64 חכמי ארם צובה מדרש אגדה מארם צובה 5326 60 ר' משה חיים לוצאטו מאמר הגאולה 808

30 מחברים שונים מדרש אגדת בראשית 3274 420 ר' מרדכי כרמי מאמר מרדכי ד"כ 810

45 רבי עקיבא מדרש אותיות דרבי עקיבא 1742 460 ר' מרדכי כרמי מאמר מרדכי ד"כ (חטאב) 5073

58 ר' יוסף שרעבי מדרש בחודש 4439 70 ר' מרדכי אליהו מאמר מרדכי (אליהו) 5091

60 ר' דוד הנגיד מדרש דוד 831 36 ר' אליהו ציון סופר מאמר ציון 811

78 ר' אליהו הכהן מדרש האתמרי 4053 15 ר' אליהו ציון סופר מאמר ציון -פורים 4866

70 ר' משה פרלמן מדרש הרפואה 4391 34 ר' אליהו ציון סופר מאמר ציון -ראש השנה 4867

100 לא ידוע מדרש כונן (ב- יל' הרועים) 2350 ר' שלמה בן ר' שמעון בן צמח דוראן50 מאמר תקון סופרים 2076

100 ר' יהושע בן לוי מדרש ר"י בן לוי (ב- יל' הרועים) 2363 270 הרמ"ע מפאנו מאמרי הרמ"ע מפאנו ג"כ 812

550 מחברים שונים מדרש רבה זכר חנוך ו"כ 4130 85 מבין שמועה על מסכת בבא מציעאר' יהודה חטאב 813

990 ר' שמואל יפה אשכנזי מדרש רבה ע"פ יפה תואר ח"כ 3932 68 ר' דוד בן זמרא מגדל דוד על שיר השירים 3766

60 ר' ישראל בעש"ט מדרש ריב"ש טוב 3865 90 ר' יונתן בן עוזיאל מגדנים לתנא יונתן בן עוזיאל 3707

45 -- מדרש שוחר טוב 2627 50 ר' חנינא בוגיד סעדון מגיד חדשות כ"כ 4144

60 ר' שמואל די אוזידה מדרש שמואל  3175 55 ר' יוסף קארו מגיד מישרים וחידושי מהרי"ק 3140

71 לא ידוע מדרש שמואל - מדרש משלי 836 60 ר' יוסף קארו מגיד מישרים-חדש 816

120 ר' אליהו הכהן מדרש תלפיות ב"כ 837 80 ר' חיים אלפאנדארי הזקן מגיד מראשית 3959

100 ר' ישמעאל כהן גדול מדרש תמורה (ב- יל' הרועים) 2358 60 ר' חנינה בוגיד סעדון מגיד תשובה חלק ה' / ו' 2666

55 -- מדרש תנחומא מנוקד ב"כ 1834 90 ר' אליהו חלפון מגילת אסתר ע"פ יין המשמח 4484

64 ר' אברהם שיראזי מהלכי משפט 4435 55 החיד"א מגילת אסתר על פי החיד"א 5042

90 מהר"י בן לב מהר"י בן לב ב"כ ש"ס 3196 50 מגילת אסתר עם ביאור ישמח משהר' משה בן עבו 5290

220 מהר"י בן לב מהר"י בן לב ד"כ שו"ת 3633 62 ר' יום טוב צהלון מגילת אסתר עם ביאור לקח טוב 2616

58 ר' יוסף חיים מוסיף חיים על המשניות 854 6 -- מגילת אסתר - בני יששכר 4925

50 ר' יצחק שרים מוסר חכמים השלם ח"א בראשית 855 6 -- מגילת אסתר - כריכה רכה 5249

50 ר' יצחק שרים מוסר חכמים השלם ח"ב שמות א' 4966 45 ר' חיים אבולעפייא מגילת אסתר- אבולעפיא 4098

50 ר' יצחק שרים מוסר חכמים השלם ח"ג שמות ב' 4967 35 ר' אליהו הכהן מגילת אסתר-דנא פשרא 818

140 ר' דוד תורג'מן מוסרי הזהר ב"כ 3952 45 ר' גיל כהן מגילת כהן 3372

40 ר' דוד דהאן מוסרי הזהר -שבת מועדים 5155 90 ר' אליהו חלפון מגילת קהלת כתר שלמה 3533

25 -- מוסרי הרמב"ם חוברת 4179 45 ר' חיים אבולעפיה מגילת רות-אבולעפיה 819

65 ר' חיים פלאג'י מועד לכל חי מנוקד 856 130 ר' נתן שפירא מגלה עמוקות ב"כ 2912

70 ר' חיים ויטאל מועדי האר"י 4445 80 ר' נתן נטע שפירא מגלה עמוקות על הרי"ף 3965

160 ר' שמואל שרגא מועדי ישראל ב"כ 4436 65 ר' נתן נטע שפירא מגלה עמוקות על התורה 919

80 ר' ניסים בריח מועדי ניסים ב"כ 4553 45 ר' עזרא ראובן דנגור מגלת קהלת 2516

45 ר' דוד שניאור מוצא דשא חלק א' 3536 55 ר' מרדכי לבהר מגן אבות 3592

45 ר' דוד שניאור מוצא דשא חלק ב' 4970 60 ר' שמעון בר צמח דוראן מגן אבות פרקי אבות 821
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130 מחזורים נחלת אבות סט 5 כרכים בני יששכר 4170 45 ר' דוד שניאור מוצא דשא חלק ג' 4839

175 ר' יעיש קוריני מחמדי שמים ב כרכים 4094 14 ר' אליהו מרציאנו מוצאי פסח -חוברת 859

54 ר' אפרים נבון מחנה אפרים השלם 879 38 ר' יעקב אלפנדרי מוצל מאש-שו"ת 860

54 ר' אפרים נבון מחנה אפרים עם הגהות רעק"א 2555 60 ר' חיים יוסף דוד אזולאי מורה באצבע עם עמודי הוראה 4158

56 ר' יהודה קצין מחנה יהודה 880 38 ר' יוסף בן דוד גנאסייה מורה דרך 2457

48 ר' חיים גאולה מחנה ישראל 881 96 הרמב"ם מורה הנבוכים - קפאח 4547

45 ר' משה ישראל מחנה ישראל עם עוגת אליהו 3742 65 הרמב"ם מורה נבוכים לרמב"ם 862

165 מחנה ראובן+דודאי ראובן+מנוחת שלום גר' ראובן תימסטית 4470 36 ר' אליהו ביטון מורשת א"ב 182

58 ר' ראובן תימסטית מחנה ראובן- אמרות טהורות 3121 75 ר' שמעון וענונו מורשת יהדות ספרד ב"כ 863

110 אליעזר בשן מחקרי אליעזר 4538 80 ר' משה מרצייאנו מורשת משה 2268

70 ר' שריה דבליצקי מחשבת בצלאל 4399 65 ר' יצחק ששפורטש מושיען של ישראל 3890

85 ר' יעקב אבוחצירא מחשוף הלבן ב"כ 883 160 ר' פנחס זביחי מזהב ומפז ג"כ   2915

60 ר' יעקב אבוחצירא מחשוף הלבן המבואר- בראשית 5166 35 ר' פנחס זביחי מזהב ומפז קיצור 2916

60 ר' יעקב אביחצירא מחשוף הלבן המבואר- שמות 5172 46 ר' משה בארקי מזכרת משה 4406

110 ר' יהודה עייאש מטה יהודה ב"כ 884 70 ר' משה דוד וואלי מזרח השמש - אור זרוע 5287

100 ר' מנשה מטלוב סתהון מטה מנשה 4173 75 ר' שלום משאש מזרח שמ"ש 866

60 ר' משה קדוש מי דבש 4416 84 ר' נתן שפירא מחברת הקודש חדש 4016

75 ר' משה בוחבוט מי השלוח 3620 125 ר' מנחם בן סרוק מחברת מנחם ותשובות דונש 868

70 ר' רפאל אהרון מונסונייגו מי השלח - משכיות לבב 888 65 ר' מאיר עטיה מחזור אבותינו יום כפור 4503

120 ר' רפאל בירדוגו מי מנוחות ב"כ 4507 65 ר' מאיר עטיה מחזור אבותינו ראש השנה 4502

50 ר' מיכאל פרץ מידה כנגד מידה 4201 150 מחזור אהלי יעקב ב"כ ראש השנה ויום כפורר' יעקב יצחקי 4384

45 ר' אהרון אבן חיים מידות אהרון 889 30 -- מחזור אור השלום לחג השבועות 874

19 ר' נפתלי הופנר מידות שבין אדם לחבירו 890 30 -- מחזור אור השלום ליום הכיפורים 2129

40 ר' אברהם כהן מיוסף עד יוסף 891 30 -- מחזור אור השלום לפסח 872

50 ר' יאיר עזר מילה כהלכתה 5049 85 -- מחזור אור ודרך קטן ג' כרכים 3039

125 עזרא ציון מלמד מילון ארמי עברי 895 250 מחזור בית יהודה ה"כ כחול/ אדום-- 3033

75 אליהו כלפון מילון עברי קבלי 893 150 -- מחזור בית יהודה ה"כ לבן 3023

50 ר' אלעזר אזכרי מילי דשמיא 4427 105 -- מחזור זכור לאברהם ג"כ 3326

83 ר' מנחם מענדיל משקלאב מים אדירים 896 65 ר' מאיר ב"ר אליהו זייני מחזור זכור לאברהם ליום כיפור 4841

ר' אליהו דרור שני ור' ניסים אלעד45 מים חיים על נדה 4855 50 מחזור זכור לאברהם לראש השנהר' מאיר ב"ר אליהו זייני 4840

50 ר' חיים דוד הלוי מים חיים רח"ד ח"ב 898 75 מחזור ליום כיפור עם ביאור מכתם לדודר' דוד שלוש 4747

50 ר' חיים דוד הלוי מים חיים רח"ד ח"ג 5309 22 מחזור למען שמו באהבה ליום הכיפורים-- 5228

66 ר' יוסף משאש מים חיים שו''ת ח"א 1905 22 מחזור למען שמו באהבה לראש השנה-- 5227

50 ר' יוסף חיים מים חיים - רי"ח 897 100 -- מחזור למען שמו ה"כ 2951

115 ר' שלמה קמחי מימי שלמה ב"כ 900 75 מחזור לראש השנה עם ביאור מכתם לדודר' דוד שלוש 4746

32 ר' כפיר דדון מכבדי אכבד 558 32 -- מחזור לשלש רגלים אור ודרך 5226

80 יהושע יונתן רובינשטיין מכלול הסגולות והרפואות 903 65 ליוורנו מחזור מועדי ה' שלש רגלים 3564

110 ר' דוד קמחי מכלול לרד"ק 904 30 -- מחזור נחלת אבות כיפור 4191

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מכמני עוזיאל חלק א' 2089 30 -- מחזור נחלת אבות סוכות 4192

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מכמני עוזיאל חלק ב' 4876 30 -- מחזור נחלת אבות פסח 4193

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מכמני עוזיאל חלק ג' 4877 30 -- מחזור נחלת אבות ראש השנה 4169

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מכמני עוזיאל חלק ד' 4878 30 -- מחזור נחלת אבות שבועות 4194

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מכמני עוזיאל חלק ה' 4879 80 -- מחזור עבודת השם ה"כ 3040

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מכמני עוזיאל חלק ו' 4880 24 -- מחזור עבודת השם שבועות 5209

50 ר' אליהו שמאע הלוי מכשירי מילה 906 340 ר' יוסף חיים מזרחי  מחזור עוד יוסף חי גדול ז"כ 4059

200 ר' חזקיה פרץ מכתב לחזקיהו עי' משחת אהרן 3194 35 -- מחזור תפלת ישרים שלוש רגלים 1977

ש

ת

AZ

פ

צ

ק

ר

מ

נ

ס

ע

ט

י

כ

ל

ה

ו

ז

ח

א

ב

ג

ד

25 הספריה הספרדית



 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

105 ר' מסעוד אלחדד מנחת אשר אבן העזר ב"כ 4500 100 ר' אליהו אלפאנדארי מכתב מאליהו -גיטין 907

150 ר' מסעוד אלחדד מנחת אשר אורח חיים ג"כ 3120 100 ר' דוד חיים אבן שלוש מכתם לדוד תהילים 2891

105 ר' מסעוד אלחדד מנחת אשר חושן משפט ג ד' ב"כ 3384 54 ר' ניסים דיין מלאים זיו 2506

150 ר' מסעוד אלחדד מנחת אשר יורה דעה ג"כ 2192 53 ר' יוסף חיים מלאך הברית - בן איש חי 908

70 ר' גדעון גילקרוב מנחת גדעון ח"ב 941 20 ר' אליהו שמעון בן שושן מלאך הברית-חנוך לנער 2461

85 יוסף טארניפל מנחת חנוך -ב"כ 943 34 ר' אופיר אלבז מלאכת אופיר 909

56 ר' יהודה פתיה מנחת יהודה הרוחות מספרות 944 40 ר' משה ן' זאברה מלאכת הסופר 2122

180 ר' יהודה דנאן מנחת יהודה נודע ביהודה+ ד"כ 4534 52 ר' חביב אבן צור מלאכת חושב- אבן צור 910

65 ר' יוסף משאש מנחת יוסף בראשית 4597 80 ר' שמואל שרגא מלאכת שבת 2785

60 ר' יוסף אירגאס מנחת יוסף פרי מגדים 3945 36 ר' שלמה קלירס מלאכת שלמה 2570

65 ר' יוסף משאש מנחת יוסף שמות 5294 110 ר' משה לוי מלוה ה' ב"כ 2108

110 ר' יעקב דהאן מנחת יעקב שבת ח"ב 3667 54 ר' דוד בן ציון לאנייאדו מליץ טוב 3946

48 ר' אברהם הכהן פימינטיל מנחת כהן 2868 40 ר' חיים שמעון רביע מלך ביופיו 5352

40 הרמב"ן מנחת משה - רמב"ן 3981 65 ר' אליהו רפאל מרציאנו מלכי חי"ל 4423

78 ר' אברהם בן מוסא מנחת סוטה 948 110 ר' אליהו מרציאנו מלכי ישורון 1719

30 ר' יוסף כנאפו מנחת ערב 3217 46 ר' יוסף בן נאים מלכי רבנן 914

96 מנחת שמואל בעיות אקטואליות בהלכה בר' שמואל כאשכראמן 2576 110 אליעזר בשן ממזרח שמש עד מבואו 917

45 ר' שמואל כאשכראמן מנחת שמואל בעיות הזמן בהלכה 2309 45 ר' יוסף חיים ממלכת כהנים - כתר מלכות 3100

50 ר' שמואל כאשכראמן מנחת שמואל חלק ג' 5140 80 ר' יצחק ניסים מן ההר אל העם 2080

60 ר' שמואל פנחסי מנחת שמואל פנחסי חלק ג 3670 75 ר' דויד שלם מנגינת האופל 4297

48 ר' משה סוויד מסוא משה 950 50 ר' יהודה ברילמן מנהגי אמשטרדם 4138

120 מסורות ולשונות של יהודי צפון אפריקהמשה בר אשר 2513 35 ר' אליהו סלימאן מני מנהגי בית יעקב בחברון 924

60 ר' יחזקאל אשלג מסורת הזהר 3111 100 ר' ראובן עמר מנהגי החיד"א ב"כ 1805

40 ר' יוסף גבאי מסילות אל האושר 4269 170 ר' ראובן עמר מנהגי החיד"א ג"כ 3122

135 ר' יוסף גבאי מסילות אל האמונה ג"כ 2996 180 אברהם בן יעקב מנהגי יהדות בבל ג"כ 922

40 ר' פנחס פרץ מסילת ישרים המבואר 4087 65 ר' יום טוב ישראל מנהגי מצרים- טיב גיטין 1965

68 ר' משה חיים לוצאטו מסילת ישרים עם יחוד ההטבה 4827 58 ר' משה פנירי מנוחה שלמה 4298

40 ר' משה בן עבו מסכת אבות דרך ישרה 3638 120 ר' שלמה כהן מנוחה שלמה ב"כ שבת וי"ט 2897

40 ר' מאיר בן אלישע מסכת אבות לב אבות 3737 40 ר' שלמה כהן מנוחה שלמה ח"ב 926

50 ר' אליהו הכהן מסכת אבות ע"פ שבט מוסר 3441 160 ר' משה לוי מנוחת אהבה ג"כ 3214

100 חכמים קדמונים מסכת אצילות (ב- יל' הרועים) 2356 31 -- מנוחת הנפש-אור ודרך 929

58 ר' שלמה אביכזר מסכת ביצה בתרגום מפורש 3002 175 ר' שלמה זרקא מנוחת שלום - תהילים ה"כ 931

68 ר' שלמה אביכזר מסכת ברכות בתרגום מפורש 2480 58 ר' ראובן תימסטית מנוחת שלום - תימסטית 4468

100 ר' יצחק בן פרנך מסכת גהינם (ב- יל' הרועים) 2360 40 ר' דוד פיניא מנוחתם כבוד 4106

100 מחברים שונים מסכת כלים (ב- יל' הרועים) 2357 75 ר' יצחק אבוהב מנורת המאור ב"כ-מנוקד 933

65 ר' שלמה אביכזר מסכת מגילה בתרגום מפורש 3460 5 -- מנחה וערבית זעיר - אשכנז 5252

60 ר' שלמה אביכזר מסכת מועד קטן בתרגום מפורש 3459 5 -- מנחה וערבית זעיר - ע"מ 4945

64 מסכת ראש השנה בתרגום מפורשר' שלמה אביכזר 4177 5 -- מנחה וערבית קטן 4944

78 ר' יחיאל אסולין מסלות ים חלק ג-ד 953 10 -- מנחה וערבית - בני יששכר 1675

80 ר' יחיאל אסולין מסלות ים חלק ז' בבא בתרא 4975 180 ר' יעקב איפרגאן מנחה חדשה ב"כ 2159

80 מסלות ים חלק ח-ט שבועות מכותר' יחיאל אסולין 4977 70 ר' דוד בוסקילה מנחם משיב נפש דברים 4132

110 ר' יחיאל אסולין מסלות ים חלק יא' גיטין 3466 40 ר' נפתלי ועקנין מנחם ציון כריכה קשה 3497

110 ר' יחיאל אסולין מסלות ים חלק יב' קידושין 4313 24 ר' נפתלי ועקנין מנחם ציון כריכה רכה 3498

80 ר' יחיאל אסולין מסלות ים חלק י' סנהדרין 4976 85 ר' אייל שרגא מנחת איש ב"כ 3090

95 ר' משה חיים לוצאטו מסלת ישרים סוד לישרים 3209 85 ר' אליהו לוי מנחת אליהו שו"ת ב"כ 4309

100 יעקב אלפסי מסמטאות המלאח 3414 48 ר' אליהו הלוי מנחת אליהו שו"ת חלק ג' 5151
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48 ר' אליהו מעארק מעשיהם של חכמי הספרדים 2328 100 ר' יצחק בן פרנך מס' חבוט הקבר (ב- יל' הרועים) 2359

280 ר' דוד בצרי מעשיות הזוהר ז"כ 990 45 ר' אהרן ברכיה ממודינא מעבר יבוק כתב רש"י 959

64 ר' משה בצרי מעשיות התלמוד ברכות 992 60 ר' יעקב אבוחצירא מעגלי צדק 960

64 ר' משה בצרי מעשיות התלמוד ירושלמי ,זרעים 5132 58 ר' יעקב אביחצירא מעגלי צדק -חדש 5312

64 ר' משה בצרי מעשיות התלמוד -שבת א' 5130 50 ר' דוד בן יצחק מעט דבש ח"ב 1894

64 ר' משה בצרי מעשיות התלמוד -שבת ב' 5131 40 ר' יעקב נחמני מעט דבש - בית יעקב 1766

50 שמעון אלכסלסי מפאס לירושלים 3448 35 ר' אליהו דרור שני מעיין החיים 4856

48 ר' משה הלל זרי מפעלות אלוקים-בעלי שם 995 300 ר' חיים שנור מעיין חיים ו"כ 966

70 ר' אברהם אבולעפיא מפתח החכמות מפתח השמות 3529 52 ר' אמנון כהן מעיין טוהר 3105

70 מפתח הספירות- מפתח התוכחותר' אברהם אבולעפיה 2052 90 ר' אליהו מני מעיל אליהו 970

70 ר' אברהם אבולעפיא מפתח הרעיון החשק המלמד 3720 170 מעיל קודש ובגדי ישע-תולדות אהרון ומשה בר' אהרון פירירא 4266

60 ר' ירון עזרן מפתח לחיים 4032 50 ר' יחיא צאלח מעיל קטון 969

68 מפתחות החכמה האילן הקדוש לרמחר' שלום אולמן 1001 220 ר' יהודה נקי מעין אומר ד"כ 4264

20 הרדב"ז מפתחות הרדב"ז (לשו"ת) 1000 55 ר' יהודה נקי מעין אומר חלק ד' 4388

60 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל מפתחות לשו"ת משפטי עוזיאל 4301 55 ר' יהודה נקי מעין אומר חלק ה' 5147

94 ר' נתן שפירא מצ"ת שימורים 2560 55 ר' יהודה נקי מעין אומר חלק ו' 5148

105 ר' דוד בן זמרא מצודת דוד לרדב"ז חדש 3416 128 ר' מרדכי עבאדי מעין גנים ב"כ 964

45 ר' אלעזר נידם מצות השחיטה 3235 100 משה רבינו מעין החכמה (ב- יל' הרועים) 2353

38 לא ידוע מצות תפלין 1006 150 בעילום שם מעיני ההלכה - לבת ישראל ד"כ 4386

70 ר' אברהם אבולעפיה מצרף השכל וספר האות 2218 33 ר' שמעון וענונו מעלת המדות והיראה 2186

ר' יוסף שלמה רופא דילמדיגו68 מצרף לחכמה + נובלות חכמה 4847 33 ר' יהודה הללי מעלת מזכי הרבים 973

300 ר' שלום בוזגלו מקדש מלך ה"כ 1010 55 מעם לועז -אבות 3444

80 ר' יהודה בירדוגו מקוה המים 1011 1800 ר' יעקב כולי מעם לועז 32 כרכים 974

40 ר' אפרים עובד מקוה ישראל 1012 76 ר' אברהם עמר מענה אברהם 975

40 ר' מרדכי מנחם מקוה מר"ם 1013 80 ר' אברהם חפוטא מענה לשון-חלק א' 5050

96 ר' יצחק צבאע מקום בינה שערי בינה ב"כ 1014 80 ר' אברהם חפוטא מענה לשון-חלק ב' 5051

270 ר' חיים דוד הלוי מקור חיים ה"כ 1017 80 ר' אברהם חפוטא מענה לשון-חלק ד' 5052

95 ר' חיים הכהן מארם צובה מקור חיים חלק א' 3170 70 ר' זאב לב מערכי לב 3841

40 ר' חיים דוד הלוי מקור חיים לבנות ישראל 2535 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב בבא בתרא 2142

165 ר' יהודה לייב הלוי אשלג מקור שבילי החכמה ב"כ 4499 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב נדרים א' 2143

43 ר' צדקה חוצין מקיץ נרדמים 2469 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב סנהדרין 2144

70 ר' רפאל ברוך טולידאנו מקנס ירושלים דמרוקו 4329 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב פסחים 2336

380 -- מקראות גדולות בלום ה"כ 1018 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב קידושין 2145

280  -- מקראות גדולות המאור 1019 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב שבת 2146

200 מקראות גדולות המאיר לישראל ה-- 598 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב-גיטין 5028

75 ר' מרדכי עטיה מר דרור 1021 80 ר' אברהם חפוטא מערכי לב-כתובות 5045

100 ר' מרדכי כהן מר דרור ד"כ 3410 ר' חיים יהושע אלעזר הכהן חמצי52 מעשה אבות- פרקי אבות 4608

30 ר' מרדכי כהן מר דרור דרשות לסוכות 3687 120 ר' אליהו אילוז מעשה אליהו תולדות אליהו 2623

30 ר' מרדכי כהן מר דרור - חנוכה 4869 51 ר' אלישע נסים ששון דנגור מעשה בית דין 981

30 ר' מרדכי כהן מר דרור - מגילת אסתר 4868 216 ר' יוסף בן אדהאן מעשה בראשית ד"כ 982

130 על ר' בן ציון אבא שאול מראה הא"ש 3475 225 ר"ש הכהן מג'רבה מעשה חושב ד"כ 984

68 ר' רפאל אוחנה מראה הילדים 1024 64 ר' חייא רופא מעשה חייא 985

50 ר' יחיא טובול מראות ישרים חלק ב' 1026 48 ר' שמעון ביטון מעשה חשב -שמות 4000

50 ר' יחיא טובול מראות ישרים יבמות 2878 10 ר' בן ציון חזן מעשה נורא 5206

65 ר' יחיא טובול מראות ישרים סוכה 3067 ר' יעקב ור' ישראל אבוחצירא80 מעשה ניסים ב"כ 3896

50 ר' יודה שינפלד מרגליות הזוהר א'/ג' כ"כ 1028 56 ר' דוד חדד מעשי אבות 4390AZ
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350 ר' מאיר מלמד משפט צדק ה"כ 1064 156 חיים סעדון מרוקו 3139

45 ר' שלמה זעפראני משפט שלמה חלק ב' 4259 199 מרוקו המדריך למטייל כריכה קשהאברהם אביזמר 4181

45 ר' שלמה זעפראני משפט שלמה חלק ד' 4258 149 מרוקו המדריך למטייל כריכה רכהאברהם אביזמר 4129

56 ר' אליעזר חזן משפטי השם 1066 85 ניסים קריספיל מרוקו מדריך למטייל 3453

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל א' 1867 140 ניסים קריספיל מרוקו (קריספיל) 3449

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ב' 4987 90 ר' יוסף אלשקאר מרכבת המשנה-אבות 1029

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ג' 4988 65 ר' בנימין זאב בנדיקט מרכז התורה בפרובאנס 3190

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ד' 4989 23 מ. רוזבאום מרן הבית יוסף 4392

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ה' 4990 56 יעקב אבן חן מרן -ר' יוסף קארו 1030

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ו' 4991 30 ר' אליהו בן שושן מרפא לנפש על התורה 1033

90 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ז' 3525 48 ר' חנן לוי מרפא לשון 1730

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ח' 4992 90 ר' יוסף בן עזרא משא מלך 1037

65 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל משפטי עוזיאל ט' 4993 300 ר' משה ישראל משאת משה ג"כ 1038

90 ר' רפאל בירדוגו משפטים ישרים 1070 20 ר' אהרון הצרפתי משגב האמהות-חוברת 1039

45 ר' יצחק פרחי מתוק לנפש 2618 40 -- משחקי מילים - א 4784

65 ר' דוד סויסה מתוק מדבש על הש"ס 4430 200 משחת אהרן+בגדי אהרון+מכתב לחזקיהו דר' אהרן פרץ ור' חזקיה פרץ 3193

65 ר' דוד סויסה מתוק מדבש על התורה 4429 53 סימה בצרי משימה בשניים 1041

45 ר' יצחק פרחי מתוק מדבש - טוב ירושלים 967 40 רחמים דוד קוסקס משכיל אל דל-אליהו האיש 1043

55 ר' אברהם אמסלם מתוקים מדבש 4451 68 ר' אברהם חלימי משכיל לאיתן חדש 3600

70 ר' יהודה לייב הלוי אשלג מתן תורה עם ביאורים 3342 50 ר' אברהם חלימי משכיל לאיתן ישן 1979

30 ר' יחיעם מזרחי מעוז משכיל לאסף ויוסף לקח 1044

55 ר' דוד צבאח משכיל לדוד - צאבח 3857

50 ר' יוסף חיים משל ונמשל 1046

78 החיד"א משלי החיד"א 5119

54 ר' יעקב מדובנא משלי יעקב מדובנה-מנוקד 1047

40 משלי-תרי עשר ע"פ קדושת התורהר' משה יאיר וינשטוק 2083

90 ר' רפאל בירדוגו משמחי לב 1048

40 ר' ניסים דיין משמחי לב - דיין 3631

58 ר' חסדאי אלמושנינו משמרת הקודש 1050

70 -- משנה ברורה יב"כ ובלכתך בדרך 1051

65 ר' חיים כסאר משנה תורה רמב"ם פ' שם-טוב 1056

280 ר' משה בר מימון משנה תורה -יד החזקה  4558

1092 משניות ע"ג פרושים זכר חנוך יג"כ-- 1059

760 -- משניות ע"ג פרושים זכר חנוך י'ג" 1060

50 ר' משה פנירי משנת היחוד 4100

56 ר' דניאל אלול משנת הסופר 3329

90 ר' משה חאגיז משנת חכמים- חדש 5123

180 ר' עמנואל חי ריקי משנת חסידים ב"כ 1063

230 ר' עובדיה יוסף משנת יוסף ה"כ שיעורי הראש"ל 3710

70 ר' שלמה שלוש משנת שלמה ח"א כתובות 2939

70 ר' שלמה שלוש משנת שלמה ח"ב גיטין 3346

70 ר' שלמה שלוש משנת שלמה ח"ג קדושין 4109

300 מחברים שונים משפחת אבן דנאן 4442

200 ר' עובדיה יוסף טולידאנו משפט הקנין ג"כ 5124

70 ר' עובדיה טולידאנו משפט השכירות 2931

40 ר' יעקב ישראל לוגאסי משפט לאלקי יעקב 5162
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70 ר' אברהם חמוי נפלאים מעשיך -חמוי 4223 56 נ"ך כתר יונתן (עם תרגום יונתן בן עוזיאל-- 1073

120 ר' יעקב ישראל לוגאסי נפשי בשאלתי ג"כ 4433 55 ר' ניסים דיין נאה זיום 2493

55 ר' יוסף בר שלום נצח יוסף שו"ת ח"ב 1824 180 ר' דוד שניאור נאות דשא ה"כ 2098

53 ר' חיים דוד הלוי נצח משה 2546 30 ר' מאיר שמחה סוקולובסקי נבואה והשגחה 3997

70 ר' אברהם אבולעפיה נר אלהים גט השמות 2434 80 הילד נחמן חטופה נבואת הילד 3534

68 ר' יעקב משה טולידנו נר המערב 1103 33 ר' אהרן כהן נבוב לחות 2673

36 ר' שלמה מידני נר יאיר 2674 80 ר' יאשיהו פינטו נבחר מכסף-שו"ת 5027

45 ר' יעקב סופר נר יהודה 1928 58 ר' יעקב חיים צמח נגיד ומצוה 2629

58 ר' ניסים ארדיט נר יצחק - עמודי אהרון 1104 60 ר' נדב פרץ נדבת פרץ 3785

63 ר' שמואל דוד נר לעזרא שו"ת ח"ג 1843 80 ר' חיים חזן נדיב לב אבן העזר 3065

46 ר' יעקב ישראל לוגאסי נר לרגלי 4870 125 ר' א. בן שמעון נהר מצרים ב"כ 1078

35 ר' יעקב ישראל לוגאסי נר לרגלי כריכה רכה 5053 ר' שלום מזרחי דידיע שרעבי200 נהר שלום  4588

68 ר' מנחם עטיאה נר מערבי 4317 200 ר' שבתי וינטורה נהר שלום ד"כ 3713

48 ר' יוסף משאש נר מצווה 1743 160 ר' שבתי וינטורה נהר שלום - וינטורה ב"כ 3859

33 ר' רחמים קוסקס נר רחמים 1892 65 הרש"ש נהר שלום - רחובות הנהר 3248

40 על ר' ששון לוי נר ששון 2770 50 ר' יהודה דנאן נודע ביהודה עי' קוד 4534 4536

55 ר' שמשון בן רחמים נשא פריו חלק א' 1866 40 ר' אליהו חזן נוה שלום - מנהגי נא אמון 1080

38 יעקב אלעזר נשיאים בישראל 1106 30 ר' כפיר דדון נוהג בם 3470

48 ר' אליעזר בורוס נשמת אליעזר 1108 58 ר' אליהו זוזות נועם אליהו 2097

75 ר' מנשה בן ישראל נשמת חיים 1109 35 ר' משה יאיר וינשטוק נועם הכבוד 3569

ר' ידידיה ובנו ר' יהושע מונסונייגו100 נשמת חיים - מונסונייגו 1756 15 ר' אהרון ראטא נועם הלבבות 1081

50 -- (x10) נשמת כל חי 4953 50 בעילום שם נופך דעת תיקוני הרמח"ל 1082

50 ר' יוסף בר שלום נתיב המצוות 3951 ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין45 נוצר חסד 1083

100 ר' יהודא איטח נתיב יושר+נתיב השכירות ב"כ 3216 80 יוסף לזר נזר יוסף ב"כ 1084

90 ר' יצחק סאפרין נתיב מצוותיך ואוצר החיים 1111 55 ר' אלישע לוי נחל איתן 5258

210 ר' אהרן סימן טוב נתיבות החיים ד"כ 3009 70 ר' יהושע צונצין נחלה ליהושע 2730

54 ר' אליהו ביטון נתיבות המערב 1112 20 ר' מאיר בן אליהו נחלת אבות (ספרון) 1086

65 ר' רפאל שמסיאב נתיבות חיים 4548 54 נחלת אבות-משאש חלק חמישי כרך אר' יוסף משאש 1088

48 ר' ניסים יגן נתיבי אור 4334 54 נחלת אבות-משאש חלק חמישי כרך בר' יוסף משאש 4984

80 ר' ניסים יגן נתיבי אור ב"כ 4425 54 ר' יוסף משאש נחלת אבות-משאש חלק שישי 4985

30 ר' ניסים יגן נתיבי אור כריכה רכה 4861 90 ר' יצחק קורייאט נחלת אבות-תיקון יצחק 1089

50 ר' אברהם אמסלם נתיבי מועד 4103 50 ר' יהושע אסטנבולי נחלת יהושע - בורר 5195

80 ר' עמרם אבורביע נתיבי עם 4562 50 ר' יהושע אסטנבולי נחלת יהושע - טעם כעיקר 3206

40 ר' אברהם נבון נחלת יעקב - אבות 3508

25 ר' משה כהן אבועישון נחלת משה בראשית 4375

193 ר' עזרא הדאיה נחלת עזרא ג"כ שו"ת ודרושים 1091

40 ר' איתי חיים בן אהרן נחלת שדה בראשית 3773

55 ר' ניסים אברהם פלאג'י נחמד למראה 4262

115 ר' יונה נבון נחפה בכסף ב"כ 1093

90 ר' משה מלכה נטפי המים ח"ג 1094

51 ר' דן צביון נכח השלחן 4374

80 ר' חיים מרדכי לבטון נכח השלחן - לבטון 2111

30 ר' יוסף בר חביבא נמוקי יוסף-על מ' כתובות 1099

45 ר' יעקב שכנזי נעימות נצח חלק ב' 1100

65 ר' אליהו הצרפתי נער בוכה 1973

180 ר' יוסף חיים נפלאים מעשיך ה"כ 2340

ש

ת

AZ

פ

צ

ק

ר

מ

נ

ס

ע

ט

י

כ

ל

ה

ו

ז

ח

א

ב

ג

ד

29 הספריה הספרדית



 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

45 ר' יהודה שמואל אשכנזי סידור בית עובד 3402 45 יהודה אבן חיים סבי מוגרבי 3602

60 ר' יהודה שמואל אשכנזי סידור בית עובד (בני יששכר) 5022 95 מחברים שונים סגולות האבנים הטובות 3895

26 -- סידור בת ישראל אור ודרך כיס 3077 54 החיד"א סגולות ישראל 1117

20 -- סידור דרכי שלום קטן 5208 65 ר' דניאל פלבני סגולות מעשיות לכל דבר 3897

160 ר' חיים הכהן מארם צובה סידור האר"י רבינו חיים 4616 350 -- (x10) סדר ברית מילה 4908

150 ר' אשר מרגליות סידור האר"י (רבינו אשר) 3457 25 -- (x10) סדר הבדלה 4897

55 ר' בנציון ווינשטוק סידור הגאונים והמקובלים כ"כ 3661 150 ר' יחיאל היילפרין סדר הדורות ב"כ 1120

73 ר' אליהו מוילנא סידור הגר"א 2872 70 ר' שלמה בניזרי סדר הדורות הקצר 2319

35 .. סידור החיד"א השלם 4002 85 מחברים שונים סדר החכמים וקורות הימים 3782

120 ר' משה חיים לוצאטו סידור הרמח"ל חול ור"ח 5333 48 ר' משה בן יהודה מכיר סדר היום השלם-מנוקד גדול 1121

75 ר' משה חיים לוצאטו סידור הרמח"ל קטן 4496 15 -- (x10) סדר הנחת תפילין 5221

100 ר' משה חיים לוצאטו סידור הרמח"ל שבת ור"ח 4848 28 -- סדר ט"ו בשבט כריכה קשה 4931

220 הרש"ש סידור הרש"ש ג"כ 1145 30 -- (x10) סדר ט"ו בשבט 4930

420 הרש"ש סידור הרש"ש ג"כ כחול פיו 3373 58 תלמידי ר' מרדכי עטיה סדר ספירת העומר עפ"י הרש"ש 4296

500 סידור הרש"ש לראש השנה ד"כ כחול הרש"ש 4380 38 ר' אברהם לוגסי סדר פסח כהלכתו 3817

130 סידור הרש"ש ספירת העומר כחול הרש"ש 4530 35 -- (x10) סדר קידוש לשבת 4896

56 -- סידור ואני תפילתי ספרדית 1147 53 הרמ"ע מפאנו סדר תקיעת שופר-הקרניים 1126

96 ר' שמואל ויטאל סידור חמדת ישראל 4006 100 סוד דרכי הניקוד והאותיות (ב- יל' ר' יעקב הספרדי 2355

58 ר' יחיאל בר לב סידור ידיד נפש לשבת 3458 60 ר' דוד בן יהודה החסיד סוד ההגדה של פסח 4418

40 -- סידור יחווה דעת 2848 90 ר' יקותיאל פיש סוד החשמל ב"כ 3155

420 סידור כוונות אהבת שלום חנוכה פורים שובביר' יעקב משה הלל 5281 38 ר' דוד דניאל הכהן סוד הנשמה 4413

600 סידור כוונות אהבת שלום סעודה ברכות צדקהר' יעקב משה הלל 5282 26 בתיה כרמי סוד הפמוט - אנוסי ספרד 1127

600 סידור כוונות אהבת שלום - הגדה של פסחר' יעקב משה הלל 5277 58 יהודה כהן סוד פיענוח החלומות 4394

200 סידור כוונות אהבת שלום - הגדה של פסח מקוצרר' יעקב משה הלל 5276 25 ר' מתיתיהו גלזרסון סוד פלשתים 1128

105 סידור כוונות אהבת שלום - חנוכה ופורים מקוצרר' יעקב משה הלל 5275 55 ר' דוד בן יהודה החסיד סוד פרקי אבות 4417

420 ר' יעקב משה הלל סידור כוונות אהבת שלום - סוכות 5280 60 ר' אברהם שמסיאן סוד פתרון החלומות 1129

420 סידור כוונות אהבת שלום - ספירת העומרר' יעקב משה הלל 5279 60 משה סופר ויהודה אלון כהן סוד שמות בני אדם 4859

600 סידור כוונות אהבת שלום - שבועותר' יעקב משה הלל 5278 85 ר' אלעזר מגרמיזא סודי רזייא 1130

75 ר' אריה לייב עפשטיין סידור כוונות הפרדס 1156 58 ר' שלום אולמן סוכת שלום 4482

230 ר' ידידיה רפאל אבולעפייא סידור כוונות הרש"ש היר"א ג"כ 2987 40 ר' מאיר עטיה סידור אבות ובנים 4076

48 ר' יעקב צמח סידור כוונות התפילות בקצרה 3283 60 ר' מאיר עטיה סידור אבותינו 3593

22 -- סידור לבת ישראל למען שמו כיס 3494 25 בעריכת ר' מיכאל פרץ סידור אהלי שם 4168

110 ר' יעיש קריספיל סידור לימודי ה' 2115 24 -- סידור אור החיים השלם 3728

35 -- סידור למען שמו באהבה גדול 5023 30 -- סידור אור השלום לתלמיד 1133

24 -- סידור למען שמו באהבה השלם 3092 25 -- סידור אור ודרך 3408

150 ר' משה זריהן סידור לש"צ דרכי אבות 5152 18 -- סידור אור ודרך קטן 3407

90 -- סידור לש"צ יוסף חיים השלם 1152 35 -- סידור איש מצליח גדול 3146

100 סידור לש"צ למען שמו באהבה לבן-- 3487 100 ערך ר' ניר גולן סידור באתי לגני 4759

125 - סידור לש"צ עץ יוסף 1859 48 ר' אברהם חמוי סידור בית אל 3404

130 -- סידור לשליח ציבור איש מצליח 5250 130 סידור בית אל כוונות האכילה וברכת המזוןהרש"ש 5248

48 -- סידור לתשב"ר ישועת יעקב 3928 85 סידור בית אל כוונות הלולב וההקפותהרש"ש 5247

16 סידור מנחה וערבית למען שמו באהבה-- 3091 75 הרש"ש סידור בית אל כוונות חנוכה 4408

24 בני יששכר סידור נחלת אבות 3694 36 .. סידור בית דוד יוסף לשובבי"ם 4122

35 בני יששכר סידור נחלת אבות דמוי עור אדום 4231 18 סידור בית דוד יוסף מנחה וערבית למינציה-- 4243

55 -- סידור נחלת אבות דמוי עור לבן 4768 18 סידור בית דוד יוסף מנחה וערבית סקאי-- 4767

48 -- סידור נחלת אבות קטן עור 5302 45 ר' יהודה שמואל אשכנזי סידור בית מנוחה 3403
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

90 האר"י ספר הכוונות הישן 3573 24 -- סידור עבודת השם 4199

80 ר' משה טרינקי ספר הכונות 4492 35 -- סידור עבודת השם גדול 5024

96 ר' דוד דראע הלוי ספר המלכות 1191 20 -- סידור עבודת ה' לתשעה באב 3259

120 ר' דוד דראע הלוי ממרוקו ספר המלכות חדש 4331 26 סידור עוד יוסף חי לבת ישראל קטןר' יוסף חיים מזרחי 2244

48 ר' מיכאל פרץ ספר המקדש 4579 28 בעריכת ר' יוסף חיים מזרחי סידור עוד יוסף חי לתשב"ר 3513

53 אברכי "כתר שושנים" ספר הסגולות 1193 40 ר' יוסף חיים מזרחי סידור עוד יוסף חי רגיל 2247

100 ר' חמאי גאון ספר העיון (ב- יל' הרועים) 2354 100 -- סידור עור אור ודרך לבת ישראל 3464

48 ר' יוסף אלבו ספר העקרים 428 100 -- סידור עור למען שמו באהבה 3276

50 ר' משה בן עבו ספר הפטרות-מנחת כהן 1196 90 -- סידור עור קטן למען שמו באהבה 3016

200 ר' ישעיה יעקב הלוי ספר הפרצוף בראשית ב' כרכים 3733 90 סידור עור קטן למען שמו לבת ישראל-- 3962

70 ר' אברהם אבולעפיה ספר הצירוף 3176 73 ר' עמנואל חי ריקי סידור עם משנת חסידים 1062

69 -- ספר הקידוש גדול 1199 25 -- סידור קול מציון 1165

125 -- ספר הקידוש עור 1198 110 ר' משה קורדובירו סידור תפילה למשה לרמ"ק 3142

24 -- ספר הקידוש קטן 1200 30 יוסף אלנקווה סידור תפילת ישראל 1168

18 בני יששכר ספר הקידוש קטן- כריכה רכה 5191 60 ליוורנו סידור תפלת החודש 3563

70 ר' אלעזר מגרמיזא ספר הרוקח 1285 45 -- סידור תפלת חיים 3693

48 ר' ישועה חדד ספר השעשועים 1201 30 -- סידור תקרב רנתי 1167

133 ר' יונה בן ג'נאח ספר השרשים ג'נאח 2713 32 בני יששכר סידורי הראשון 3828

138 ר' דויד בן יוסף קמחי ספר השרשים לרד"ק 1582 30 ר' מאיר עטיה סליחות אבותינו 4501

200 ר' אליהו כי טוב ספר התודעה ג"כ 3977 18 -- סליחות אור השלום גדול 1172

60 ר' חיים ויטאל ספר התכונה 3452 13 -- סליחות אור השלום קטן 1175

225 ר' שמואל בן יצחק הסרדי ספר התרומות ב"כ 4619 25 -- סליחות אור ודרך 3044

43 ר' זכריה סימנר ספר זכירה ועיניני סגולות  1856 8 -- סליחות בני יששכר 1174

100 ר' זכריה סימנר ספר זכירה עם זכירת מנחם 4837 20 -- סליחות זכור לאברהם 3043

95 ר' יהודה החסיד ספר חסידים 3161 35 -- סליחות מרפא לנפש 1034

90 ר' אברהם זכות ספר יוחסין 4471 45 ר' דוד חיים אבן שלוש סליחות עם מכתם לדוד 3046

80 מחברים שונים ספר יצירה י' פירושים 691 15 -- סליחות שערי תפילה 4884

190 מחברים שונים ספר יצירה י' פי' חדש 3226 90 ר' אליהו הכהן סמוכין לעד ב"כ 3656

80 הרמב"ן הרמ"ק ועוד ספר יצירה ע"פ הראשונים 3933 48 ר' ניסים דיין סמכוני באשישות 2490

55 ר' יחיאל בר לב ספרא דצניעותא 1208 65 אפריים לב וזהר עמר סממני המרפא המסורתיים בא"י 2929

200 ספרא מכילתא ספרי וספרי זוטא דפירושים שונים 3668 56 ר' שבתאי לוי ספקות הסופר 1179

30 ר' אליהו מרציאנו ספרד וגירוש קנ"א 1209 80 ר' נחוניא בן הקנה ספר הבהיר ע"פ רחש ליבי 4347

2200 החיד"א ספרי החיד"א 42 חלקים 1212 95 ר' ראובן מרגליות ספר הבהיר- תיקוני הזהר 1181

70 ר' אלעזר מגרמייזא ספרי הר"א מגרמייזא ח"ב 4763 65 ר' פנחס אליהו ספר הברית השלם 363

140 ספרי הרש"ש לג'מי אדום ב כרכיםהרש"ש 4308 125 ר' דוד הכוכבי ספר הבתים שערי תפילה ב"כ 3856

65 הרשש ספרי הרש"ש קטן כחול 3174 65 ר' דוד הכוכבי ספר הבתים -קריאת שמע 5128

363 ר' דוד פרדו ספרי עם פירוש ספרי דבי רב ד"כ 1211 45 ר' חיים ויטאל ספר הגורלות 1183

72 מחברים שונים ספרי קבלה ומוסר 4849 70 ר' חיים ויטאל ספר הדרושים 1184

68 ר' משה חיים לוצאטו ספרי רמח"ל 2877 30 -- ספר ההפטרות 3239

480 ר' יעקב אבוחצירא ספרי ר' יעקב אבוחצירא יב' כ' 3580 65 ר' שמואל אבוהב ספר הזכרונות 4133

132 ר' ישועה הלוי ספרי ר' ישועה הלוי ג"כ 1214 100 ר' חיים ויטאל ספר החזיונות 2470

225 ר' מכלוף אביחצירא ספרי ר' מכלוף אביחצירא ג"כ 4473 54 ר' יעקב ישראל חדאד ספר החידושים 2564

80 רבינו בחיי סתרי רבנו בחיי 2282 60 ר' אהרון הלוי ספר החינוך המנוקד ב"כ 2473

70 ר' אברהם אבולעפיה סתרי תורה 2501 130 ר' דוד פיפאנו ספר החינוך מעיל האפד ב"כ 1188

40 לא ידוע ספר הישר 4515

64 לא ידוע ספר הישר 5322AZ
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

16 -- עילוי נשמות אור השלום 2131 75 ר' משה גבאי עבד שלמה 3819

280 -- עין יעקב - ענק 1744 80 ר' יצחק מיטניק עורך עבודה ברורה ח"ב על ע"ז 4583

230 ר' יצחק יוסף עין יצחק ג"כ 4510 80 ר' יצחק מיטניק עורך עבודה ברורה ח"ג על ע"ז 4584

80 ר' אברהם צפיג עיני אברהם על הרמב"ם 2733 70 עבודה ברורה על ראש השנה ח"ג ר' אליהו עטיה 4318

50 ר' א. הכהן יצחק עיני הכהן - כף הכהן 1845 150 ר' יצחק מיטניק עורך עבודה ברורה ערכין ב"כ 4585

105 ר' חיים פלאג'י עיני כל חי 1245 68 ר' אלעזר הלוי עבודת הלוי על מסכת כתובות 4371

15 ר' שמעון מלכה עיניו כיונים על אפיקי מים 2372 78 ר' אלעזר הלוי עבודת הלוי על מסכת קידושין 4594

54 ר' דניאל טירני עיקרי הד"ט 2824 50 ר' צדקה חוצין עבודת הצדקה 1216

26 ר' אליהו ביטון עיר הצב"י 1246 140 ר' מאיר גבאי עבודת הקודש ב"כ 3417

20 צלאח יעקב מנצור עלוי נשמות 1247 70 ר' משה דוד וואלי עבודת הקודש - ויקרא 1217

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ב' 3540 75 ר' אברהם קמחי עבודת ישראל - יום כיפור 1219

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ג' 5175 75 -- עד מאה ועשרים פלוס 3557

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ה' 5176 50 עד שנת תת"ג עד מאה ועשרים קטן 1222

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ו' 5177 48 ר' ציון ב"ר רצון עד עלות השחר 1223

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ז' 5178 28 ר' יוסף דיין עדות ביהוסף 4073

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ח' 5179 95 ר' יעקב בירדוגו עדות ביעקב - שו"ת 1224

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק ט' 5180 26 ג. יעקבי עובדיה הנביא 4198

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק י"ב 5336 48 ר' יוסף חיים עוד יוסף חי-הלכות 4123

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק יא' 5220 50 ר' יובל אבידור עול מלכות 4808

40 ר' דוד שניאור עלי אור חלק י' 5181 65 ר' אברהם גבישון עומר השכחה - משלי 1234

90 ר' יוסף בן עמרם עלי באר המועדים באגדה ב"כ 1250 20 ערך ר' אברהם ממן עונג לרגעי בקשות 3666

60 ר' יוסף בן עמרם עלי באר-בניין עדי עד 1249 165 ר' חיים הרבסט עושין בשמחה ג"כ 3949

170 ר' דוד שניאור עלי דשא ה"כ 1794 58 ר' אברהם פינסו עזרת מצר 1237

100 ר' דוד סידבון עלי הדס 5338 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור בבא קמא 4973

70 ר' יוסף טבילה עלי עין חלק א' 3394 40 עטה אור דעת ואמונה - בראשית שמותר' עמנואל טולידאנו 5069

70 ר' יוסף טבילה עלי עין חלק ב' 4154 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור מרובה 4972

120 ר' רפאל עמרם ממן עם ר"ם 4034 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור פסחים 1229

54 ר' עמרם אדרעי עמא דבר 1252 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור קידושין 2914

45 ר' שמואל יודייקין עמוד אש אין עוד מלבדו 4486 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור שביעית 4971

90 ר' שמואל יודייקין עמוד אש מצוות אחדות ה' 3324 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור תרומות ומעשרות 4974

125 ר' ברוך קאסובר עמוד העבודה ב כרכים 4017 65 ר' עמנואל טולידאנו עטה אור - בבא בתרא 5199

60 ר' יהודה צבי עמוד התורה 3648 58 ר' משה חיים ארמוני עטרה ליושנה 4383

168 ר' אליעזר חזן עמודי הארזים ב+ג+ד 1253 75 ר' יוסף מיכאל עטרת יוסף ב"כ 5253

115 ר' אלעזר נידם עמודי הבית ג"כ 3726 46 ר' דוד  עובדיה עטרת ישראל 3473

105 מחברים שונים עמודי הקבלה א' 2364 80 ר' מרדכי עטיה עטרת מרדכי חנוכה ב' כרכים 3790

105 מחברים שונים עמודי הקבלה ב' 3595 45 עטרת מרדכי - ביאור לכוונות פוריםר' מרדכי עטיה 5291

55 ר' אבישי טהרני עמודי משפט חלק א' 4256 45 עטרת מרדכי - סידור כוונות לפוריםר' מרדכי עטיה 5292

85 עמודי שש בבא מציעא בבא בתראר' יצחק טופיק 1254 45 ר' מרדכי עטיה עטרת מרדכי -קדיש 2219

ר' יוסף הכהן מאויניון ור' אפרים בן יעקב מבונא48 עמק הבכא וספר הזכירה 1257 160 ר' פנחס זביחי עטרת פז ג"כ 1240

150 ר' נפתלי הרץ בכרך עמק המלך ב"כ 2930 70 ר' שלמה דיין עטרת שלמה 3088

73 ר' יהושע מאמאן עמק יהושע חלק ד' 4539 52 ר' יוסף חיים עטרת תפארת 2572

73 ר' יהושע מאמאן עמק יהושע חלק ה' 4540 400 ר' מיכאל אזולאי עיון המועדים ז"כ 4286

73 ר' יהושע מאמאן עמק יהושע חלק ו' 4541 60 ר' מיכאל אזולאי עיון המועדים ספירת העומר 4287

73 ר' יהושע מאמאן עמק יהושע חלק ז' 4542 56 ר' מיכאל אזולאי עיון המצוות 4285

55 ר' עמור אביטבול עמר מן-עט הזמיר 1259 10 ר' דביר שרים עיוני דעת - מכות 5182

50 ר' שמעון וענונו ענבי הגפן 1818 43 אברהם ליפשיץ עיונים בלשונות הראב"ע 1242

ר

ש

ת

AZ

ע

פ

צ

ק

ל

מ

נ

ס

ח

ט

י

כ

ד

ה

ו

ז

א

ב

ג

32 הספריה הספרדית
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45 ר' עובדיה יוסף ענף עץ אבות 2957

70 ר' שמואל טייב עפעפי שחר 4494

25 מהר"ם בן חביב עץ הדעת 620

195 ר' דוד קפשיאן עץ החיים שבגן 4745

45 ר' אליהו דרור שני עץ החיים - אבלות 4854

70 ר' תדהר אילון עץ התדהר קידושין ושבע ברכות 4282

60 ר' תדהר אילון עץ התדהר תיקון ליל שבועות 3830

40 ר' תומר וענונו עץ התמר 4504

50 ר' יהודה בן חנון עץ חיים אשל אברהם 1265

200 ר' חיים ויטאל עץ חיים א' 4454

200 תלמידי ר' מרדכי עטיה עץ חיים למוצאיהם 5142

120 עץ חיים ע"פ בית לחם יהודה חלק אר' יהודה פתיה 3261

120 עץ חיים ע"פ בית לחם יהודה חלק בר' יהודה פתיה 5085

150 עץ חיים ע"פ בית לחם יהודה חלק גר' יהודה פתיה 5086

150 עץ חיים ע"פ בית לחם יהודה חלק דר' יהודה פתיה 5087

225 ר' חיים ויטאל עץ חיים (ברזני) 3532

144 ר' חיים ויטאל עץ חיים (חו"ש) 1264

48 ר' חיים הצרפתי עץ חיים - צרפתי 4617

48 ר' אברהם זרביב עץ חיים -זרביב 1263

25 יואב אליהו עצות לעושר ולאושר 111

40 ר' ניסים דיין עצי גפן 3625

350 ר' יצחק בן עראמה עקדת יצחק ז"כ 1267

120 ר' יצחק טייב ערך השלחן ב"כ או"ח 2934

125 ר' יצחק טייב ערך השלחן ב"כ יו"ד 4004

80 ר' ישראל מוטייב עשה חייל ב"כ 3493

350 ר' דוד חיים הלוי עשה לך רב ט"כ 2438

45 ר' יוחאי עמר עשה משה - שו"ת 1270

90 -- עשה פלא השלם מנוקד ב"כ 1271

53 ר' צבי עידאן עשות משפט 1272

28 ר' דוד אביקאציץ עשרה הילולים 4505

30 ר' עופר יוסף עשרה זהב 3657

110 ר' מנחם עזריה מפאנו עשרה מאמרות ב''כ 1747

100 ר' מנחם עזריה מפאנו עשרה מאמרות - יד יהודה 1274

56 ר' חיים סנואני עתרות חיים 2027

60 ר' חיים פלאג'י עתרת החיים 2020

95 ר' חיים פלאג'י עתרת החיים 4846

ש

ת

AZ

פ

צ

ק

ר

מ

נ

ס

ע

ט

י

כ

ל

ה

ו

ז

ח

א

ב

ג

ד

33 הספריה הספרדית



 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

100 פנקס הקהילה הפורטוגזית בתוניסיצחק אברהמי 2235 320 ר' דוד עובדיה פאס וחכמיה ב"כ 5173

65 פסקי בן איש חי בשר בחלב ותערובותר' יוסף חיים 4096 65 הרמב''ם פאר הדור-שו"ת הרמב"ם 1950

65 ר' יוסף חיים פסקי בן איש חי נדה 3222 80 ר' ידידיה מונסוניגו פאת ים 1276

30 ר' מנחם רקאנטי פסקי ושו"ת ריקאנטי 5262 50 ר' אברהם פלאג'י פדה את אברהם ח"א 2511

110 ר' יעקב עובדיה פסקי חכמי המערב ב"כ 3816 112 ר' אליהו חמווי פה אליהו ב"כ 1278

40 ר' יעקב עמר פעולת השכיר 3370 35 ר' אברהם מונסוניגו פועל אמת 4188

40 ר' לוי סעדיה נחמני פעולת צדיק 4509 650 ר' יצחק לאמפרונטי פחד יצחק אנציקלופדיה י"כ 1723

35 ר' חיים פלאג'י פעולת צדיק לחיים 2998 38 ר' אברהם זרביב פחד יצחק - זרביב 1279

80 פקודת אלעזר עיין ארבעה טורי אבןר' אלעזר הלוי 4197 100 רבני משפחת טולידאנו פי חכמים 1819

38 ר' אליהו שמעון בן שושן פרד"ס אליהו 2460 58 ר' אפרים חדאד פי יספר 5327

35 אברכי כולל החיים והשלום פרד"ס על הקדיש 3029 45 ר' דוד קימחי פירוש הרד"ק עה"ת 3948

190 ר' משה קורדובירו פרדס רימונים החדש 2500 50 ר' משה זכותא פירוש הרמ"ז דברים 3731

ר' יהודה פרץ ור' יצחק קאוואליירו90 פרח לבנון נחל איתן 2484 80 ר' משה בן נחמן פירוש הרמב"ן ב"כ 2348

75 ר' יעקב איפרגן פרח שושן על פרקי אבות 4041 165 ר' מנחם רקאנטי פירוש הרקאנטי ב"כ 3179

150 ר' רחמים חי חויתה הכהן פרחי כהונה חלק ג' 2237 80 ר' שמעון בר צמח פירוש הרשב"ץ-ברכות 3960

80 ר' יהודה לייב הלוי אשלג פרי חכם 4864 180 ר' יוסף חיון פירוש לספר יחזקאל ב"כ 4134

58 ר' משה חיים ארמוני פרי עץ ארמוני בראשית 2984 180 ר' ישעיה מטראני פירוש נביאים וכתובים לרי"ד ג"כ 3901

58 ר' משה חיים ארמוני פרי עץ ארמוני - שמות 5144 83 ר' יהודה ברצלוני פירוש ספר היצירה 4483

20 ר' יעקב רקח פרי עץ הדר 4075 39 ר' אברהם אבולעפיא פירוש ספר יצירה 4544

160 ר' אליעזר זאב רז פרי עץ הדר ד"כ 1313 35 ר' יוסף ן' נחמיאס פירוש ספר משלי ומגילת אסתר 3847

8 .. פרי עץ הדר ט"ו בשבט חוברת 4021 15 פירוש רבי שם טוב על פרק קנין תורהר' שם טוב ב"ר שם טוב 3845

128 ר' חיים ויטאל פרי עץ חיים עם הגהות לשם 1315 170 ר' חיים בן עטר פירות גינוסר ב"כ 1289

50 -- (x10) פרק שירה גדול 4954 85 ר' פתחיה בירדוגו פיתוחי חותם א' 3719

6 -- פרקי אבות כיס-בני יששכר 1318 70 ר' יעקב אבוחצירא פיתוחי חותם מנוקד 2204

60 ר' אליעזר מלכה פרקי אבות מדרש שפתי רא"ם 4862 60 ר' אליעזר פאפו פלא יועץ שו"ת 2553

35 הרמב"ם ואברבנאל פרקי אבות ע"פ רמב"ם אברבנאל 1580 42 ר' אליעזר פאפו פלא יועץ - מנוקד 1290

44 ר' יוסף חיים פרקי אבות - בן איש חי 1319 30 ר' אברהם ענתיבי פני הבית 1293

8 -- פרקי אבות -בני יששכר 2717 300 ר' יצחק אבולעפיה פני יצחק - שו"ת ה"כ 1295

100 פרקי אליהו ונסתרות רשב"י (ב- ילאליהו הנביא 2362 55 ר' משה הררי פני משה שו"ת 5020

100 ר' שמעון כהן פרקי היכלות (ב- יל' הרועים) 2349 48 ר' משה הכהן פני משה-כהן 1297

64 ר' משה אלמושנינו פרקי משה על פרקי אבות 1321 48 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב איכה 4047

50 חיים אביצרור פרשה וסברה 3199 50 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב מגילת אסתר 3167

50 ר' יהודה רוזאניס פרשת דרכים 4520 48 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב פרשת השבוע 4307

55 ר' אלעזר נידאם פרשת רבית 2795 48 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב קהלת 4046

36 ר' יצחק הלוי פת לחם 3019 48 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב רות 3889

60 ר' יעקב אבוחצירא פתוחי חותם 1322 48 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב תורה 1299

48 ר' אליהו אבא פתח אליהו בראשית 2661 50 ר' יעקב אבוחצירא פניני אביר יעקב- תהילים 5159

70 ר' אליהו אילוז פתח אליהו ב' - אילוז 2888 85 ר' יוסף שטיינמץ פניני אור החיים ב''כ 1300

100 ר' דוד אבוחצירא פתח האוהל ב"כ 2041 65 ר' שמעון וענונו פניני ברכת המזון 4455

78 ר' יהודה לייב הלוי אשלג פתח השער 4490 65 ליקט וערך ר' יצחק נעים פניני האור החיים -בראשית 5154

160 ר' שריה דבליצקי פתח עיניים החדש ז' 4576 150 ר' יחזקאל סעידיאן פניני המועדים ג"כ 4005

90 ר' שריה דבליצקי פתח עינים החדש א-ו 4398 210 ר' אברהם אוחיון פניני המועדים עפ"י החיד"א ג"כ 5125

55 ר' יעקב הלל פתח שער השמים - בנין אריאל 3955 150 הרמ"ע מפאנו פניני הרמ"ע ב' כרכים 3772

180 ר' יצחק אייזיק חבר פתחי שערים-חדש ב"כ 1325 65 ר' אריה שפירא פניני זוהר 2711

50 ר' ישראל איסערלין פתחי תשובה 3237 52 ר' אברהם אוחיון פניני שולחן שבת - בראשית 5127

83 ר' יהודה לייב הלוי אשלג פתיחה לחכמת הקבלה 1327 80 לאה בורנשטיין פנקס בית הדין בקושטא 1776
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40 ר' אבנר עפג'ין פתיל תכלת 1329
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23 ר' משה בן חיים רז צדה לדרך 1338

125 יששכר בן עמי צדיקי מרוקו ונפלאותיהם 1332

75 בעילום שם צדיקים נסתרים בדור האחרון 5347

53 ר' אליהו משען צדק ושלום 1333

33 ר' שמעון בוחניק צדקה ומעשר כספים 4114

25 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל צוואתו הרוחנית של הרב עוזיאל 4871

45 ר' יצחק פרחי צוף דבש 5301

40 ר' יוסף צרפתי צורת הלבנה 1761

75 ר' מנחם ציוני ציוני על התורה 3765

40 ר' יעקב חיים ציצים ופרחים 1340

105 נסים קריספיל צמחי מרפא ארץ ישראל 5068

105 נסים קריספיל צמחי מרפא לרמב"ם 1342

55 ר' צמח הכהן צפנת פענח 2604

150 ר' יוסף מטראני צפנת פענח 3966
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58 ר' אברהם אלקבץ קונטרס מערכי לב חלק ב' 1821 75 גאונים קבלת הגאונים מעיין החכמה 4121

18 ר' רפאל גויטע קונטרס סגולות ותפילות 4756 75 גאונים קבלת הגאונים -חקקי לב ועוד 4120

43 ר' עמירם מאיר אילוז קונטרס עץ הגן 4474 25 -- קברי צדיקים תמונות גדול כל ת' 2487

30 ר' יהודה עדס קונטרס פרזים ומוקפים 2680 20 בני יששכר קברי צדיקים תמונות קטן כל ת' 3815

8 ר' עקיבא יצחקי קונטרס פרי העץ 3151 35 ר' רפאל הלוי קדוש השם 2682

20 ר' יעקב חיים סופר קונטרס פרי טוב 1929 44 ר' דוד טהרני קדושת הארץ 4101

18 ר' דוד חיים שלוש קונטרס שמירת שביעית כהלכתה 224 25 ר' חיים מרציאנו קדושת החיים 4042

20 ר' חיים אמסלם קונטרס תורת חיים 1374 18 ר' יצחק רצאבי קדושת ישראל נדה 1348

90 ר' ידידיה מונסוניגו קופת הרוכלים 1375 20 -- (x10) קדיש על ישראל 4911

80 ר' דוד קונפורטי קורא הדורות 4342 70 ר' יהושע ביסמוט קדם ישועה 3391

28 -- קידוש והבדלה לשבת - מהודר 4888 65 ר' דוד מועטי קדשי דוד 2639

35 -- (x10) קידוש ליל ראש השנה 4881 90 אברהם בן יעקב קהילות יהודי כורדיסתאן 4070

50 -- (x10) קידוש לסוכות ופיוטים 4909 40 ר' ציון בן רצון קהילת שלמה 1352

25 -- (x10) קידוש לראש השנה - קטן 4886 10 ר' ברוך מ. הכהן סוסובר קהלת מרדכי 1353

50 ר' מאיר עטיה קינות אבותינו 4843 80 ר' משה עמר קו לקו 1354

25 ר' יודה שינפלד קיצור אוצר החיים קומרנא 2451 10 מחברים שונים קובץ מנחת יהודה גליון א' 1355

36 ר' מרדכי אליהו קיצור דרכי טהרה 2536 240 מחברים שונים קובץ מפרשים ע"מ ערכין ג"כ 4582

70 ר' משה חיים לוצאטו קיצור הכוונות רמח"ל 1377 10 -- קובץ פיוטים תשנ"ו 5273

170 ר' רפאל ברוך טולידאנו קיצור שו"ע טולידאנו ב"כ 5070 10 -- קובץ פיוטים תשנ"ז 5274

45 ר' ראובן עמאר קיצור שו"ע ספרדי 3479 90 מחברים שונים קובץ שיטות קמאי כ"כ 3947

54 ר' מרדכי אליהו קיצור שו"ע עם הגהות ר' אליהו 2798 185 ר' אליהו ישראל קול אליהו ב"כ 4022

50 ר' חיים דוד הלוי קיצור שולחן ערוך מקור חיים 1971 75 ר' אברהם גלאנטי קול בוכים מגילת איכה 3528

60 ר' נטע משינאווא קישוטי כלה 3964 65 ר' רפאל הלוי קול בן לוי 3963

60 רמח"ל קל"ח פתחי חכמה אדום 4825 85 ר' יעקב צמח קול ברמה 2079

68 ר' משה חיים לוצאטו קל"ח פתחי חכמה ירוק 1382 90 ר' דוד דניאל הכהן קול דודי ב"כ 2499

100 ר' משה חיים לוצאטו קל"ח פתחי חכמה -מכון רמח"ל 4488 48 ר' ניסים דיין קול ה' בכוח 2645

85 ר' יהודה עלי קמח סולת - עלי 1715 70 ר' יוסף כנאפו קול זמרה חלק א' 4415

54 ר' אברהם חלימי קנה אברהם 2281 65 ר' יהודה צדקה קול יהודה 1364

64 קנין גוף וקנין פירות חושן משפט אר' נתן עמרם 1978 90 ר' משה רוזיליו קול מבשר 1366

45 ר' עובדיה יוסף טולידאנו קנין תורה 5122 35 ר' רפאל בר שם קול קורא 2161

40 ר' אפרים עובד קצור הלכות נדה 1942 65 ר' ישועה עבאדי שעיו קול רנה וישועה 4411

69 ר' יעקב שאול קצין קציני אר"ץ 1384 75 עמרם בוסקילה קול שופר 4338

30 -- (x10) קריאה שמע על המטה 4914 26 -- קול שמחה 4936

30 קריאי מועד אור ודרך הושענא רבא-- 3686 45 ר' ששון מרדכי משה קול ששון 1368

30 -- קריאי מועד אור ודרך שבועות 1387 48 ר' עובדיה יוסף קול תורה 3450

45 -- קריאי מועד-סיני 1389 42 ר' יעקב לוי קול תחינה - בני יששכר 1369

95 ר' יצחק אקריש קרית ארבע 4108 36 ר' יוסף ברדה קומי רוני בלילה 2686

40 ר' משה חורב קרן אור - משה ידבר 1390 36 ר' משה לוי קונטרס דבר השמטה 1371

58 ר' יוסף חיים קרן ישועה מגילת אסתר 1391 40 ר' סעדיה אריבי קונטרס הטהרה 1372

46 ר' אליהו מויאל קרני ראם ב"ק 1394 20 יצחק אזוגי קונטרס המפתחות לתרי"ג מצוות 1373

40 בנציון הכהן קשט אמרי אמת 2084 10 -- קונטרס זיכוך הנפש 5261

25 ר' יעקב חיים סופר קונטרס חוקי רצונך - חנוכה 1921

30 ר' יעקב סופר קונטרס טוב להודות - פורים 1922

25 ר' יעקב חיים סופר קונטרס יגדיל תורה 1923

18 תומר ונונו קונטרס כפות תמרים 4163

58 ר' אברהם אלקבץ קונטרס מערכי לב חלק א' 5174
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

60 ר' משה חיים לוצאטו רכב ישראל 1433 65 ר' יוסף תאומים ראש יוסף על מסכת שבת 1398

70 ר' משה זכותא רמ"ז הרומ"ז 4346 42 אברהם בן-חיים ראשית גויים עמלק 1400

110 עניני אליהו הנביא רמות גלעד ב"כ 4148 110 ר' אליהו די ווידאש ראשית חכמה ב"כ 3572

70 ר' שמואל אג'ייני רמת שמואל 2454 240 ר' אליהו די ווידאש ראשית חכמה השלם ג"כ 4851

50 דוד פיניא רנו ליעקב שמחה 5129 35 ר' יוסף חיים רב ברכות- בן איש חי 1409

49 ר' יעקב משה הלל רני עקרה 1896 200 ר' רפאל בירדוגו רב פנינים 1410

50 ר' אליהו לואנץ רנת דודים 2903 225 רב פעלים, תורה לשמה, רב ברכות ור' יוסף חיים 1411

36 ר' אליהו טהרני רעים אהובים 4074 43 ר' דוד גבריאל רבות בנות עשו חיל 3678

58 יהודה זנברג רפאל המלאך 1435 110 ר' גבריאל אשכנזי רבי גבריאל אשכנזי-שו"ת ב"כ 1947

60 ר' יצחק בן אב"י רפואה וחיים מירושלים 1437 30 ח. שחק רבי חנינא בן דוסא 4045

35 ר' יוסף חיים רפואת הנפש - אמונת עיתך 1438 26 ח. שחק רבי יהושע בן חנניה 4226

40 ר' יוסף חיים דיין רש"י תענית + קילורית לעין 3363 43 ר' אברהם לוי רבי מאיר בעל הנס 3082

75 ר' שמואל אלמושנינו רבי שמואל אלמושנינו 2213

40 ר' יוחנן בן דוד רביד הזהב 3736

70 ר' דוד ברדא רביד הזהב ח"ב 4574

100 ר' אליעזר נחום רבינו אליעזר נחום פי' מכילתא 4438

80 רבינו בחיי רבינו בחיי על התורה ב"כ 1416

100 ר' ישראל מאיר ארזי רבינו יונה למסכת אבות ב"כ 4137

48 ר' יוסף אנקואה רבינו יעקב אבוחצירא 1417

30 רבנו עזריאל (מהראשונים) רבנו עזרא -  נזיר 5135

50 ר' יעקב בן שבת רוח יעקב 4038

35 לא ידוע רוחות ודיבוקים 3634

70 ר' מאיר וענונו רופא חולים 4401

16 -- רזיאל המלאך 1420

100 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר אור השבת 3456

55 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר אור השבת קטן 5296

110 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר הגדה של פסח 2063

120 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר הנענועים 1421

100 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר הקפות והושענות 1422

100 רחובות הנהר כוונות האכילה והברכותר' שלום שרעבי 5286

100 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר כוונות פורים 1427

500 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר כיפור ה"כ 1424

100 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר מנחה וערבית לחול 3184

100 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר סליחות 3011

170 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר ספירת העומר ב"כ 1426

100 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר ערבית ליל פסח 2062

300 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר ר"ה ג"כ 1428

160 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר שבועות ב"כ 1429

155 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר שבת ב"כ קטן 5343

400 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר שבת ד"כ 3010

110 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר שחרית ב"כ 3185

110 ר' שלום שרעבי רחובות הנהר שחרית חול 3927

100 רחובות הנהר-קריאת שמע שעל המיטהר' שלום שרעבי 3183

60 ר' יוסף חיים שרים רחשי לב 2924

53 ר' שמעון דוויק הכהן ריח שדה 3332

48 ר' דוד אבוחצירא רישא וסיפא על התורה 1431
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

60 ר' יוסף חיים שבת מלכתא 4240 880 -- ש"ס פנינים 20 כ' 4456

175 ר' יצחק גואטה שדה יצחק ב"כ 2775 70 בעילום שם שאגת הארי 3776

35 ר' עקיבא יצחקי שדי יער ט"ו בשבט 1461 60 ר' שלמה אלימלך שאל שלמה 4069

43 ר' עקיבא יצחקי שדי יער ראש השנה 3445 280 ר' ברוך טולידאנו שאלו לברוך ד"כ 3605

58 ר' אברהם מסאכטשאב שו"ת אבני נזר 3281 55 ר' ברוך טולידאנו שאלו לברוך - אורח חיים 1442

55 ר' דקל כהן שו"ת אלישיב הכהן חלק א' 3129 160 ר' יוסף בן נאים שארית הצאן ב"כ 3058

55 ר' דקל כהן שו"ת אלישיב הכהן חלק ב' 4994 53 ר' יעקב שאול דוויך הכהן שארית יעקב - משכנות יעקב 1720

90 ר' יוסף קארו שו"ת בית יוסף חדש 5169 70 ר' יהודה אלבאז שבות יהודה על התנ"ך 4419

60 ר' יצחק כדורי שו"ת דברי יצחק 4402 28 ר' אברהם הלוי שבח"י ירושלים 4292

80 ר' שלום מזרחי שו"ת דברי שלום 3382 38 בעילום שם שבחי האריז"ל 3882

80 ר' רפאל משה אלבאז שו"ת הלכה למשה 4422 70 ר' שלמה לוי שבחי הילולים 5183

68 ר' יעקב חאגיז שו"ת הלכות קטנות 2641 80 ר' יהודה בן מויאל שבט יהודה - שו"ת 1857

48 הר"ן והרמ"ה שו"ת הר"ן והרמ"ה 4131 34 ר' שלמה אבן וירגא שבט יהודה-וירגא 1450

85 ר' אליהו בן חיים שו"ת הראנ"ח ומים עמוקים 3256 66 ר' יהודה עייאש שבט יהודה-עייש 1451

85 ר' דוד הכהן שו"ת הרד"ך 3482 90 ר' אליהו הכהן שבט מוסר ב"כ 1452

100 ר' יצחק אלפסי שו"ת הרי"ף 4623 45 ר' יצחק פרחי שבט מישור 1823

180 ר' יצחק בר ששת שו"ת הריב''ש ב"כ 1968 56 ר' ש. ירושלמי שביבי אגדה 5328

58 ר' משה זכותא שו"ת הרמ"ז 3967 45 ר' מאיר אלדבי שבילי אמונה 1453

140 הרמ"ע מפאנו שו"ת הרמ"ע השלם 4448 60 ר' מאיר אלדבי שבילי אמונה מנוקד 1454

100 ר' שלמה דוראן שו"ת הרשב"ש 1465 48 ר' חנן לוי שבילי הביטחון 3603

190 ר' שמעון דוראן שו"ת התשב"ץ ב"כ 1466 48 ר' חנן לוי שבילי הבית 1734

100 ר' שמעון דוראן שו"ת התשב"ץ ח"ג 4139 48 ר' חנן לוי שבילי הזהב 1726

100 ר' יצחק פינחס שו"ת ויזרע יצחק 3786 200 ר' חנן לוי שבילי החודשים ד"כ 2505

63 ר' יוסף קולון שו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים 2954 48 ר' חנן לוי שבילי החיים 1728

80 ר' עמרם אלבאז שו"ת חיי עמרם 4421 200 ר' חנן לוי שבילי החינוך ד"כ 1729

70 ר' חיים יוסף אברג'יל שו"ת חלב צאן א' 5168 48 ר' חנן לוי שבילי הלכה 1725

80 ר' יחיאל באסן שו"ת מהר"י באסן 3973 130 ר' חנן לוי שבילי המועדים ב"כ 1727

75 ר' יעקב בי רב שו"ת מהר"י בי רב 3988 48 ר' חנן לוי שבילי המידות והערכים א-ב 2699

40 ר' יעקב פראג'י שו"ת מהר"י פראג'י 1467 48 ר' חנן לוי שבילי המידות והערכים ג-ד 5255

160 ר' משה בן חביב שו"ת מהר"ם בן חביב ב"כ 2970 48 ר' חנן לוי שבילי המידות והערכים ה-ז 5256

63 שו"ת מהר"ם בן חביב (אבן העזר)ר' משה בן חביב 843 48 ר' חנן לוי שבילי המידות והערכים ח-ט 5257

125 ר' מאיר גאויזון שו"ת מהר"ם גאויזון ב"כ 1468 30 ר' ינון בר כוכבא שבילי הספקות 2130

80 ר' מאיר די בוטון והרמ"ז שו"ת מהר"ם די בוטון והרמ"ז 2953 48 ר' חנן לוי שבילי השבת 1724

53 ר' משה גאלנטי שו"ת מהר"מ גילנטי 4437 280 ר' חנן לוי שבילי התורה ה"כ 1732

55 ר' שלום הכהן מקושטא שו"ת מהר"ש הכהן מקושטא 1911 48 ר' חנן לוי שבילי ישראל 1735

40 ר' יום טוב צהלון שו"ת מהריט"ץ ח"ב 1469 90 ר' יהושע מונסונייגו שבילי משפט 1455

90 ר' יום טוב צהלון שו"ת מהריט"ץ [רש"י] 3173 48 ר' שמעון מלכה שביתתו של קטן 1456

180 שו"ת מהרשד"ם חושן משפט  ב"כר' שמואל די מדינה 4272 ר' צדקיה ב"ר אברהם הרופא70 שבלי הלקט ח"ב 3887

60 ר' אברהם ענתיבי שו"ת מר ואהלות 861 30 -- (x10) שבע ברכות 4933

60 ר' אליעזר בן ארחא שו"ת רבינו אליעזר בן ארחא 1415 170 מחברים שונים שבעה מאורות ב"כ 4462

80 ר' אליהו מזרחי שו"ת ר' אליהו מזרחי 2640 180 שבעה עינים ד"כ 4119

80 ר' משה פרובינצאלו שו"ת ר' משה פרובינצאלו ח"ב 4140 80 חיים גרינפלד שבעים שנות גלות בבל 2025

80 ר' יהודה אלבאז שו"ת שבות יהודה  4420 73 מחברים שונים שבעת המאורות 2871

60 ר' יהושע בנבנשתי שו"ת שער יהושע חלק א' 1954 55 ר' חיים אברג'ל שבת המלכה 2291

80 ר' רחמים יוסף פראנקו שו"ת שערי רחמים 5205 50 ר' עזרא הלוי שבת לה' 4255

60 ר' אברהם דניאלוב שואל ומשיב בהלכה או"ח 3113 50 ר' שבתי לוי שבת לה' - שביעית 4145AZ
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

40 -- שיר ושבחה כריכה קשה 3729 58 ר' אברהם דניאלוב שואל ומשיב בהלכה יו"ד 3994

30 -- שיר ושבחה -כריכה רכה 3154 30 ר' יצחק יוסף שובע שמחות 1475

65 ר' סעדיה שוראקי שיר חדש -תהילים 1849 600 ר' יוסף מולכו שולחן גבוה ז"כ 3130

180 ר' חיים רפאל שושנה שיר ידידות אעירה שחר ג"כ 4107 120 ר' שמואל לנייאדו שולחן המלך ב"כ 1478

95 ר' מאיר עטיה שיר ידידות השלם 1498 55 ר' משה יאיר וינשטוק שולחן המערכות בסתרי החכמה 3570

45 ר' יהודה שטרית שיר למרפא 5264 45 ר' יוסף שעשוע שולחן המפורש 3371

135 יוסף שיטרית שירה ופיוט ביהדות מרוקו 2769 54 ר' שמואל דרזי שולחן מלכים 1479

85 ר' דוד בוזגלו שירי דודים השלם 1501 64 ר' שי שמח שולחן ערוך חופה וקידושין 4860

15 ר' בן ציון כהן שירי ציון 1502 35 ר' מנחם עידן שולחן ערוך עם הלכה ומנהג 5297

38 לא ידוע שירי קודש-שיה"ש עם תרגום 1503 1500 ר' יוסף קארו שולחן ערוך עם כל המפרשים 4581

60 ר' רחמים חדד שירת הידידות+שושנת העמקים+ 1957 60 ר' אברהם הכהן יצחקי שולחנו של אברהם-מצות כהונה 1841

58 ר' רפאל לוריא שירת הים 2710 60 שולחנו של אדם 2092

45 ר' עמור אביטבול שירת העומר 2209 55 ר' יוסף אירגאס שומר אמונים הקדמון 1481

73 ר' דוד אבוחצירא שכל טוב 1505 56 שומר הפרדס-בידיעת השם יתברךר' שמואל יודייקין 2323

38 ר' איתן כהן שכרן של מצוות 3989 40 ר' שמואל יודייקין שומר הפרדס-יסודי התורה 1483

150 אברהם יערי שלוחי ארץ ישראל ב"כ 2905 40 שומר הפרדס-כללים גדולים בחכמהר' שמואל יודייקין 3926

48 יפה מלכה שלום ורעות 2634 20 ר' רפאל יהודה ישראל שומר מוסר 1484

60 ר' שלום הדאיה שלום לעם 1507 54 ר' יוסף בן אדהאן שופריה דיוסף 3468

15 ר' שלום משאש שלום רב לאוהבי תורתך 3198 80 ר' יעקב בירדוגו שופריה דיעקב 2177

48 ר' חיים קורט שלחן אליהו 2687 110 ר' יהודה שיטרית שוקקה נפשי 3116

80 ר' יצחק יוסף שלחן המערכת חלק א' 5150 55 תלמיד הרמב"ן שושן סודות 1486

80 ר' יצחק יוסף שלחן המערכת חלק ב' 5346 65 ר' יהודה הכהן אלמדארי שחיטת חולין 1487

28 ר' יוסף חיים שלחן מלכים - רי"ח 4348 20 -- שטר כתובה - בני יששכר 4959

160 מחברים שונים שלחן ערוך אוצרות ספרד א' 4013 25 ר' מרדכי יזדי שי לבר מצוה 4072

160 מחברים שונים שלחן ערוך אוצרות ספרד ב' 4014 54 ר' יוסף שבתאי שי למורא שבתאי 2799

150 מחברים שונים שלחן ערוך אוצרות ספרד ג' 4015 48 ר' חיים שעשוע שי למורא - קדושת הבנים 1488

160 מחברים שונים שלחן ערוך אוצרות ספרד ד' 4385 80 ר' בן ציון מוצפי שיבת ציון ב"כ 4844

170 מחברים שונים שלחן ערוך אוצרות ספרד ה' 4807 35 ר' חיים אקדע שיח החיים 2796

120 מחברים שונים שלחן ערוך אוצרות ספרד נדה 3579 100 ר' יצחק חדאד שיח יצחק ב"כ 4162

320 שלחן ערוך אוצרות ספרד שבת ב"מחברים שונים 3406 35 ר' יצחק אלפייה שיח יצחק - אלפייה 2512

50 ר' אסי הלוי אבן יולי שלחן ערוך המידות 4228 50 משה גרילק שיח שבים 3936

65 ר' שלמה חיים טנז'י שלחן ערוך שחיטה וטריפות 4452 30 אברכי "כתר שושנים" שיח שושנים חלק ד' 3867

48 ר' שלום לופס שלמי אהרון 2233 48 ר' משה אליעזר וכטפוגל שיח שפתותינו 2573

120 ר' ישראל יעקב אלגאזי שלמי צבור ושלמי חגיגה ב"כ 1510 80 ר' ששון עזרא סחייק שיח ששון 4564

66 ר' שמעון ביטון שלמי שמעון 1511 58 שיחות ודיוקים על פרשיות השבוער' בן ציון בן לוי הכהן 2509

48 מחברים שונים שלשה ספרי מוסר 2870 70 ר' יצחק זנו שיחות יצחק 4215

ר' חיים יוסף דוד אזולאי החיד120 שם הגדולים השלם ב"כ 3413 40 ר' אליהו עובדיה שיחת דקלים 1492

50 החיד"א שם הגדולים-חיד"א-חדש 1512 65 אחד מהראשונים שיטה למסכת מגילה 4271

90 ר' משה בצרי שם ונשמה 3843 300 ר' בצלאל אשכנזי שיטה מקובצת המפואר ו"כ 5088

60 ר' מסעוד בן שמעון שם חדש - גטין 1513 100 ר' יעקב קאשטרו שיטה על מסכת בבא קמא ב"כ 4397

69 ר' שמעון אגסי שם משמעון 1514 85 מחברים שונים שיטות קדמוניות- מסכת תענית 3993

40 ר. תהילה שמואל הנביא 1515 50 בנימין קרעי שינון הלכה א' 3489

60 ר' משה בן חביב שמות באר"ץ 1517 50 ר' בנימין קרעי שינון הלכה ב' 5194

30 ר' ידידיה אלישיב שמות בני אדם 3987 68 פסקי כף החיים שינון הלכה ג/ד כ"כ 3956

30 ר' אליהו זוזות שמחת אליהו 3575 56 ר' משה קורדובירו שיעור קומה 1494

80 ר' משה בובליל שמחת בנים 3974 5 -- שיר השירים 5222
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

100 ר' חיים ויטאל שער המצות 4838 50 ר' משה בובליל שמחת החתן 3975

55 ר' דוד בן שמעון שער המקדש 5298 50 ר' ראובן עמאר שמחת התורה 2107

38 סמי עמאר שער הפזמון 1543 51 ר' יום טוב ידיד הלוי שמחת יום טוב 1519

130 ר' חיים ויטאל שער הפסוקים וספר הליקוטים 1544 35 ר' יוסף חזני שמחת יוסף 1520

90 ר' אברהם הכהן אירירי שער השמים בית אלהים 3752 100 ר' מסעוד הכהן אלחדד שמחת כהן א' 4160

100 ר' חיים ויטאל שער התפלה 4339 100 שמחת מיכאל - ב"ב - כתובות - שבועותר' דוד אלעזר דרעי 5340

65 ר' אפרים אלנקווה שער כבוד ה' 1545 100 ר' דוד אלעזר דרעי שמחת מיכאל - שבת - נדה 5341

96 ר' חיים ויטאל שער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל 1546 50 -- (x10) שמירה לילד וליולדת 4915

70 ר' ראובן כמיל שער ראובן 1783 45 ר' יעקב בכר יוסף הרופא שמן הטוב 1521

78 ר' חיים ויטאל שער רוח הקודש 1547 75 ר' שלמה מולכו שמן זית זך מולכו 2911

320 שער רוח הקודש ד"כ ע"פ שערי חייםר' חיים ויטאל 1808 120 ר' ששון מרדכי משה שמן ששון על עץ חיים 1524

52 שער רוח הקודש חלק הלכה למעשהר' חיים ויטאל 5348 200 שמן ששון על שער הכוונות+פתח עינייםר' ששון מרדכי משה 4563

53 ר' ש. הכהן דריהם שער שמעון 1548 120 ר' ששון מרדכי משה שמן ששון שער הכוונות 1523

60 ר' יוסף ג'יקטיליא שערי אורה 1550 80 ר' אברהם חפוטא שמע אברהם על ספר המצות 5031

100 ר' יוסף ג'יקטיליא P.U שערי אורה כריכה 4850 40 ר' יוסף אלנקווה שמע יוסף 3006

100 ר' יוסף ג'יקטיליא שערי אורה ע"פ בית שער 3917 32 -- שמע קולי - גדול 4947

40 ר' יוסף ג'יקטיליא שערי אורה ע"פ ידית השער 4061 16 -- שמע קולי - קטן 4948

55 ר' יוסף ג'יקטיליא שערי אורה - כתב רש"י 1549 80 ר' שלמה אלגאזי שמע שלמה 1527

48 ר' יעקב אביחצירא שערי ארוכה 1553 350 ר' שלמה עמר שמע שלמה ו"כ (בינוני) 4143

48 ר' יעקב אביחצירא שערי ארוכה מנוקד 4820 58 ר' שמואל עמאר שמע שמואל 1528

58 ר' יעקב אביחצירא שערי ארוכה- חדש 5311 85 ר' שלום משאש שמש ומגן חלק ב' 4804

80 ר' מיכאל ויעקב שילוני שערי בינה - שילוני 4333 85 ר' שלום משאש שמש ומגן חלק ג' 4805

40 ר' אבנר קובץ שערי ברכה 2691 85 ר' שלום משאש שמש ומגן חלק ד' 4806

140 ר' יעקב קאפיל שערי גן העדן ב"כ 3715 40 ר' יהושע בעק שנות יהושע 4527

70 ר' יעקב קאפיל שערי גן עדן 3434 450 ר' ישעיה הורוויץ שני לוחות הברית השלם ד כרכים 4379

110 ר' יעקב קאפיל שערי גן עדן ב"כ מנוקד 4857 130 שני לוחות הברית עם הגהות החידר' ישעיה הלוי הורביץ 4365

36 ר' שמואל ביבאס שערי דעה חלק א' 2103 70 -- שנים מקרא ב"כ גדול 3242

106 מחברים שונים שערי הזהר 1555 80 שנים מקרא ואחד תרגום 50 חוברות-- 1530

76 ר' ראובן מרגליות שערי זהר 3838 180 ר' רפאל אשר קובו שער אשר שו"ת ב"כ   3205

68 ר' דניאל פריש שערי זהר 3913 43 ר' שמעון י. אשר שער אשר - נדה 1532

10 -- שערי זמרה 2211 65 ר' חיים ויטאל שער הגלגולים כריכה פיו 3348

36 ר' יוסף חיים שערי חיים 2032 110 ר' שמעון אגסי שער הגלגולים ע"פ בני אהרון 2993

64 ר' חיים בנבנשת שערי כנסת הגדולה 3842 108 בעילום שם שער הגלגולים ע"פ זכרי ציון 4516

115 ר' שלמה עליאשאוו שערי לשם שבו ואחלמה 2125 80 ר' חיים ויטאל שער הגלגולים עם שמן ששון 4575

120 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל שערי עוזיאל ב"כ 1869 130 ר' חיים ויטאל שער ההקדמות ומבוא שערים 1534

90 ר' עזרא בצרי שערי עזרא בצרי חלק ג' 5316 112 ר' זכריה בשארי שער החיים ב"כ 3553

160 ר' עזרא בצרי שערי עזרא -בצרי ב"כ 1561 80 ר' דוד בן שמעון שער החצר 3754

68 ר' יהודה אלבוטיני שערי צדק סולם העליה 4491 75 ר' חיים ויטאל שער היחודים 1535

45 ר' אליהו ציון סופר שערי ציון-סופר 1564 600 ר' חיים ויטאל שער הכוונות ג"כ 1537

ר' חיים ויטאל ור' יוסף ג'יקטליא68 שערי קדושה וסוד הנחש 3767 160 ר' חיים ויטאל שער הכוונות כחול 4532

40 מהרי"ץ שערי קדושה-הלכות שחיטה 1566 120 ר' חיים ויטאל שער הכונות (חו"ש) 1539

75 ר' רחמים דוד שרים שערי רחמים 4095 48 ר' דוב ווייסבערג שער הכונות- דברי חיים דוב 4377

63 ר' משה חיים לוצאטו שערי רמח"ל 1556 220 ר' יצחק נוניש בילמונטי שער המלך ב"כ 4141

25 ר' דניאל אלול שערי שלום חוברת 2865 60 ר' יצחק נוניש בילמונטי שער המלך ב"ק ב"מ 3871

48 ר' יצחק בן שושן שערי תשובה וספר היראה 2521 65 ר' יצחק נוניש בילמונטי שער המלך-קידושין 1540

16 רבינו יונה שערי תשובה -מנוקד 5165 60 ר' חיים ויטאל שער המצוות ועולת תמיד 1541
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

48 ר' מרדכי טוהר שעשועי לשון בראשית 2761

110 ר' שלמה הכהן שעת רצון על הזוהר 3914

120 ר' שעפטל הורוביץ שפע טל 3753

113 ר' שעפטל הורוויץ שפע טל גדול 3985

90 ר' ישמעאל הכהן שפת אמת דרשות 3957

54 ר' בנציון הכהן שפת אמת שפתי כהן 1768

30 מהר"ם חגיז שפת אמת -פרשת אלה מסעי 121

170 ר' יהודא איטח שפת החושן ג"כ 3124

78 ר' יעקב הלל שפת הים שבועות ר"ה סוכות 2736

63 ר' יעקב הלל שפת הים - חנוכה ופורים 2734

68 ר' יעקב הלל שפת הים - ספירת העומר 2057

68 ר' יעקב הלל שפת הים - פסח 1314

61 ר' יעקב הלל שפת הים - שובבי"ם 2735

90 ר' יוסף חיים שפתי חיים 5082

56 ר' אברהם אבא הערצעעל שפתי חכמים - ראש השנה 1576

60 ר' סלמאן מוצפי שפתי צדיקים 2193

40 ר' מרדכי ב"ר אברהם אליהו שפתי צדק 3617

45 ר' אליהו בוחבוט שפתי שושנים 1955

45 ר' יוסף שבתאי שפתי שני בראשית 4084

105 ר' משה בן שם טוב מליאון שקל הקודש (עי' עמודי הקבלה א' 2366

18 ר' שמעון מלכה שקמתי אם בישראל 2494

110 ערך ר' מאיר צבי ווייס שרידים מהגניזה 4280

300 ר' יעקב הלל שרשי הי"ם ד"כ 1579

180 ר' משה זכותא שרשי השמות ב''כ 1581
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

81 ר' יצחק קארו תולדות יצחק עה"ת ב"כ 1625 193 ר' דוד בן חסין תהילה לדוד - חסין 1752

55 ר' יצחק הצרפתי תולדות יצחק צרפתי 3734 50 ר' שמעון אור תהילה לדוד- תהילים 4186

45 ר' יצחק אבוחצירא תולדות יצחק-אבוחצירא 1627 48 ר' יוסף מור יוסף תהילות יוסף 2495

40 ר' מנחם מנשה תולדות מנחם 4449 20 -- תהילים אור השלום אדום 1589

50 ר' יצחק אמסיל תולדות רבנו האר"י הקדוש 3711 14 -- תהילים אור השלום ירוק/כחול 2132

60 ר' משה קורדובירו תומר דבורה והלכת בדרכיו 3685 35 -- תהילים איש מצליח גדול 3147

60 ר' מרדכי שיינברגר תומר דבורה ע"פ ויאמר משה 4517 48 ר' יוסף הכהן תהילים אמרי פי 2584

115 ר' משה קורדובירו תומר דבורה- שבחי הרמ"ק 4493 40 ר' מאיר מאזוז תהילים אמת קנה 3233

28 ר' משה קורדובירו תומר דבורה-מעלות התורה 2090 55 -- תהילים בכתב אשורית 3243

40 ר' ישעיה דטראני תוספות רי"ד - בבא בתרא 5136 7 -- תהילים בני יששכר כיס 4940

40 ר' ישעיה דטראני תוספות רי"ד - בבא מציעא 5137 20 -- (x10) תהילים בעת צרה 4955

40 ר' ישעיה דטראני תוספות רי"ד - נזיר 1632 35 -- תהילים גדול כתב ענק 3429

58 ר' אליהו די וידאש תוצאות חיים 4208 18 -- תהילים דרכי חיים גדול 4251

90 ר' רפאל בירדוגו תורות אמת-שו"ת 1640 48 -- תהילים דרכי חיים עור 2305

200 ר' אליהו ששון תורת אמת ד"כ 4007 18 -- תהילים דרכי חיים-בנוני 1596

45 ר' אליעזר נידם תורת האבידה 2787 21 החיד"א תהילים החיד"א-קטן 1597

120 מחברים שונים תורת הגלגול (ב"כ) 1643 42 ר' חיים פלאג'י תהילים החיים יודוך גדול 1587

286 החיד"א תורת החיד"א ה"כ 1645 25 ר' חיים פלאג'י תהילים החיים יודוך קטן 3591

51 החיד"א תורת החיד"א קהלת 2293 35 -- תהילים המדוייק איש מצליח 3014

51 החיד"א תורת החיד"א רות 1646 15 -- תהילים המדוייק (פרץ) 3380

200 ר' דוד יוסף תורת המועדים סט ה"כ 3279 14 -- תהילים למען שמו באהבה 3929

45 ר' דוד יוסף תורת המועדים פורים וחודש אדר 1648 40 -- תהילים מחולק 28 חוברות 1602

115 ר' יעקב סקלי תורת המנחה ב"כ 3637 75 תהילים נהר שלום עם כוונות השמות-- 5344

48 ר' אלעזר נידם תורת הסופר 1650 80 ר' יצחק בן שושן תהילים ע"פ אשרי האיש 3934

105 תורת הספירות (עי' עמודי הקבלה אר' שם טוב בן שם טוב 2369 20 החיד"א תהילים ע"פ יוסף תהלות 3848

280 קנה אביו של ר' נחוניא תורת הקנה ג"כ 1651 40 -- תהילים ע"פ ילקוט שמעוני 1605

120 הרמב''ם תורת הרמב''ם ב''כ 1746 50 ר' ניסים אברהם אשכנזי תהילים ע"פ נאה להודות 4239

40 רבינו בחיי תורת חובות הלבבות 4009 54 ר' משה דוויק תהילים ע"פ קנה המידה 1607

215 רבינו בחיי תורת חובות הלבבות ב"כ 3260 70 ר' אברהם בן רמוך תהילים ע"פ ר' אברהם בן רמוך 4525

215 רבינו בחיי תורת חובות הלבבות ג"כ 2637 50 ר' משה בן עבו תהילים ע"פ תפלה למשה 3738

100 ר' חיים דוד הלוי תורת חיים ב"כ 1652 55 ר' חיים ויטאל תהילים עץ הדעת טוב 2644

430 ר' חיים שבתי תורת חיים ד"כ 4273 150 אלשיך תהילים רוממות אל ב"כ 1613

50 ר' חיים דוד הלוי תורת חיים על המועדים 3745 28 ר' יעקב ישראל לוגאסי תהילים תהילת ישראל 2531

110 ר' חיים דילהרוזה תורת חכם - חדש קטן 1654 7 -- תהילים (רבנים) 4939

106 ר' חיים דילהרוזה תורת חכם -גדול 1653 35 ר' ששון מרדכי משה תהלה לדוד ושדה לבן 2672

40 ר' משה סוויד תורת משה - סוויד 5156 48 ר' יוסף פרץ תהלתו בפי 4459

31 ר' ראובן עמר תורת משה - קטן 1854 40 ר' שמואל ביבאס תודיעני ארח חיים ח"ב 1617

540 ר' נתן צבי קעניג תורת נתן ערכי הרמ"ק י"כ 2703 35 אברכי כולל רחובות תודעת השמיטה 1962

26 ר' יוסף חיים תיקון חמשה באב 5317 45 ר' נסים ששון תודת חיים - הגומל 3721

90 הרש"ש תיקון ליל שבועות לבן 3679 33 ר' אהרון ברוך תולדות אהרון ומשה - ברוך 1621

85 -- תיקון קוראים איש מצליח 3097 20 ר' יואל שוורץ תולדות הרמב"ם 3844

70 -- תיקון קוראים גדול תכלת 1665 60 ר' אברהם אליעזר סופר תולדות חכמי ירושלים ח"א 4267

80 -- תיקון קוראים גדול (כחול) 1667 50 ר' ישראל פחימא תולדות יצחק איסור והיתר 1624

43 שמואל מאיר תיקון קוראים חמש מגילות 1663 52 ר' יצחק אמסיל תולדות יצחק ואהל רחל 4852

30 -- תיקון קוראים לתשב"ר 5186 58 ר' ישראל פחימא תולדות יצחק חולין 2695

40 בני יששכר תיקון שיעור קומה כריכה קשה 4361 58 ר' ישראל פחימא תולדות יצחק נדה 2694AZ
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

20 -- (X10) תפילה למוצאי שבת 4951 20 -- תיקון שיעור קומה - כריכה רכה 5224

20 -- (X10) תפילה על הבעל והבנים 4946 35 תיקון תפלה סדר היום אמונת עתיךר' יוסף חיים 3409

20 -- תפילה על הזיווג 4934 50 ר' מסעוד גבאי תיקוני הזבח 2022

20 -- (x10) תפילה קודם הטבילה 4957 140 ר' משה קורדובירו תיקוני הזהר אור יקר חלק ד' 4853

7 -- תפילות חול 4941 140 ר' משה קורדובירו תיקוני הזהר אור יקר חלק ה' 4113

8 -- תפילות לעילוי נשמת 4912 140 ר' משה קורדובירו תיקוני הזהר אור יקר חלק ו' 5325

7 -- תפילות שבת 3056 80 ר' יוסף חיים תיקוני הזהר ע"פ בניהו 3675

15 -- (x10) תפילת הדרך - גדול 4913 55 רשב"י תיקוני הזהר עם לשון הקודש  1669

10 -- (x10) תפילת הדרך - קטן 4922 95 ר' יוסף שלום אזולאי תיקוני הנפש 4489

40 -- (x10) תפילת השל"ה 4949 48 ר' משה חיים לוצאטו תיקונים חדשים לרמח"ל לבן 3663

15 -- תפלה לדוד תיקון לילדים 3930 70 תיקונים חדשים- רזין גניזין- שבעים תקוניםר' משה חיים לוצאטו 3284

50 ר' חיים דוד עמאר תפלה לדוד -עמאר 1699 35 -- תכלאל לימות השנה 1682

30 ר' יצחק בצרי תפלה לדוד(זיווג) 1701 63 נערך ע"י נתנאל אלשיך תכלאל לש"ץ ר"ה (גדול) 1683

180 ר' משה לוי תפלה למשה שו"ת ג"כ 3791 48 -- תכלאל פסח (בנוני) 1684

60 ר' משה לוי תפלה למשה שו"ת ח"ד 4213 48 -- תכלאל שבועות (בנוני) 1685

70 ר' משה לוי תפלה למשה שו"ת ח"ה 4424 38 ר' מרדכי עייש תכלת מרדכי 3799

54 ר' משה אלמושנינו תפלה למשה - דרשות 1703 65 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי אלו מציאות 2283

100 ר' משה חיים לוצאטו תפלות לרמח"ל 1704 65 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי הוריות 2551

55 ר' יעקב אבוחצירא תפלת יעקב 4299 65 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי המפקיד 2550

50 רשב"י תקוני הזהר מנוקד 4764 75 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי מכות 2549

80 ר' משה חיים לוצאטו תקונים חדשים לרמח"ל 3210 65 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי ערבי פסחים 2284

70 ר' יוסף אלמליח תקפו של יוסף ח"א 2750 75 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי ערכין 2285

53 ר' רפאל קצין תקפו של רפאל 1956 65 ר' שלמה טולידאנו תלמוד ברקאי תפילת השחר 1687

55 לא ידוע תרומה גדולה 1707 190 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק אר' יהודה לייב הלוי אשלג 1872

320 ר' צמח הכהן תרומת הדשן 6"כ 1708 190 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק בר' יהודה לייב הלוי אשלג 4980

64 ר' חביב טולידאנו תרומת הקודש 4586 190 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק גר' יהודה לייב הלוי אשלג 4981

36 ר' בן ציון הכהן תרחם ציון 1773 220 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק דר' יהודה לייב הלוי אשלג 3343

35 ר' יעקב סופר תרנן לשוני - כתובות 1934 220 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק הר' יהודה לייב הלוי אשלג 4978

98 ר' יוסף חיים תשובה מחיים 5083 160 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק ור' יהודה לייב הלוי אשלג 4979

94 נסים מודעי תשובות הגאונים כ''כ 1936 160 תלמוד עשר הספירות אור ברוך חלק זר' יהודה לייב הלוי אשלג 4982

54 תשובות הגאונים- ביאורי מקראותנערך ע"י ר' גרשון הרפנס 4080 120 -- תמונת חכמי מרוקו ממוסגרת 5026

45 ר' אהרן טולידנו תשובות וביאורים עמ"ס סוכה 2904 120 -- תמונת ר' יוסף משאש ממוסגרת 5025

150 ערך ר' אברהם סופר תשובות חכמי פרובינציא 4819 36 ר' אבישי רחמים תמצית הטור ובית יוסף 4115

70 ר' משה דוד וואלי תשועת עולמים - ישעיה 5288 44 ר' דוד קטורזה תנובות שדי 1842

40 ר' שלמה זעפראני תשורי מראש אמנה 4257 85 ר' יעקב צמח תפארת אדם 1695

120 מחברים שונים תפארת בנים חלק ג'+ד' 2230

43 ר' שמואל יצחק גד יודייקין תפארת הארץ 3912

60 ר' דוד עובדיה תפארת ישראל 5146

45 תפארת מנחם ושו"ת ברית אברהםר' יוסף שני (שבתאי) 1697

40 ר' חיים קורט תפארת משה 2690

54 ר' בן ציון חדאד תפארת ציון 2579

84 ר' מכלוף אמסלם תפוחי זהב במשכיות כסף ח"ב 1698

45 ר' יצחק שוקרון תפילה לבוראי 4497

45 ר' דוד הכהן תפילה לדוד כהן 1995

75 כוונות הבא"ח תפילה להריח הטוב- לשבת 4205

20 -- (x10) תפילה לכלה 4956
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

36 R Mijael Peretz Entre Israel y los Pueblos 2393 45 --  Meguilat Esther - Hard Cover 4924

20 R. Chaul Rubin Eshet Jayil 2395 20 --  Seder Shabbat Kodesh -Soft cover4889

50 מלכה טוגר Esther 4321 38 Bnei Issakhar  Seder Shabbat Kodesh-White 4890

360 R.Ezra BATSRI Ethics of business finance 325 52 --  Sidur Mishkan Aharon- spanish5362

65 Rav David Shneour Ethique et pratique 2822 80 Dov Levanoni  The Temple in Jerusalem 3257

45 Chimon Hurwitz Etre un juif, comment 2818 85 Bnei Issakhar --- 2804

90 Rav Ya'aqov Sapir Evene Sapir 2821 45 R.Y. Lederman --- 2841

50 Rav Mordekhay NeugroeschellExpedition vers les profondeurs de l'etre2819 45 --- --- 3141

140 ר' פנחס טולידנו Fountain of Blessings 2vol. 4578 100 Chanoch Regal ABIR YAACOV 4353

25 Diana Eljarrat Gracias 4796 100 Chanoch Regal ABIR YAACOV-English 2 vol. 4354

20 -- Gracias - חוברת 3337 65 -- Agada de Pesah hebraico y espanol5359

50 -- Ha'Hida 2479 35 -- Agenda Scolaire 2009-2010 4777

580 R. Moshe Bogomilsky Hablaras de Tora 5vol. 3334 35 -- Agenda Scolaire 2009-2010 4778

56 R.Ovadia Yossef Hagada Hazon Ovadia 2409 75 Benzaquen Salomon Avatars d'un peuple elu 4124

80 .R.Sidi Fredj Halimi Hagada Lo Amout Ki E'hie 4049 20 R. Isaac David GuedaliaBarech Dodi 3596

150 Bnei Issakhar Hagada Meavdut Leherut -Phonet Reliure blanche.5240 70 R. Shmouel Pinhassi Chaim Vachessed 3598

130 Bnei Issakhar Hagada Meavdut Leherut -Phonet.PU3469 45 Avraham Tobolsky Chasse la colere de ton coeur !5210

48 Bnei Issakhar Hagada Meavdut Leherut-Phonet. Soft3507 70 R. Yaacov Chaul DweckCheerit Ya'acov - Michkenot Ya'acov4320

110 -- Hagada Messas Phonet PU 5305 75 Saadia Chouraqui Chir Hadach 4274

140 -- Hagada Phon. 3944 90 R.Yossef Simony Chira 4295

68 R.Abraham Halimi Hagada Vayugad LeAbraham 4529 33 Chaya Diana Hager Como el azul del cielo 2376

150 R.Haim Dynovisz Hagadah de Pessah - Dynovisz4774 120 Gloria Rootshtain Concinado con experta 2378

10 בני יששכר Hagadah de Pessah, broche 3825 100 שמעון דרמון Contes et recits des juifs d'Algerie4195

160 R.Yossef Messas Hagadah Vayizkor Yossef - Phonetique3500 65 Dr Shimon Elkeslassy De Fes a Jerusalem 3397

100 R.Yissachar Dov Rubin Haggada Talelei Oroth 5219 360 R. Ezra Basri Des biens et de la charite dans le droit juif5319

65 David Chalom Batsri Histoires du zohar 3271 40 Rab Iosef Bitton Despues de la Vida 5334

70 R.Shimon Bar Yojai Historias del Zohar - Bereshit 5065 140 Jose Cohen Dicconario esp-heb 2380

45 R. Moche Reiss Homme, ou es-tu 2826 40 C. Pell & O. Koch Dirchouni 2815

390 בני יששכר Houmash Phonetique 5vol 4249 65 R.Yossef Cohen Donne moi des enfants 2816

85 R.Roger Cahen Imrei Cohen 5212 75 Salomon Benzaquen Du Cedre a l'Hysope 4626

25 R. Abraham Halimi Introduction a l'oeuvre de Sidi Baha (Halimi)4785 30 R. Zecharia Zermati Du haut du rocher 5084

70 Moche Touitou Je me souviens 5115 56 Yohanan Lederman Du Sinai a la Michna- Abrababnel956

32 Aryeh Kaplan Jerusalem, oeil de l'univers 2827 20 Rav Chaoul Rubin Echet 'Hayil 2820

85 Rahel DeSoria-Vitanyi Jeune, j'ai ete 4475 100 Rahel DeSoria-Vitanyi Ecoute mon fils 4476

15 Robert Guedj Kegane Hayarak - Introduction 4787 33 R. Yoel Schwartz El arte judio 2381

28 בני יששכר Kidouches et Havdala - Phonetique5245 65 R.Moshe Jaim Luzzatto El Camino De Dios 5365

30 R. Yehuda Boyer Kitzur Hiljot Nida 4319 33 R. Yoel Schwartz El concepto judio de paz 2383

90 R. Marcos Edery KOHELET 4305 70 Pynchas Brener El dialogo eterno 2384

50 R.Levi Saadia Nahmani L'Alliance de Levi - Kohelet 5266 140 -- El Libro de Kiddush - cuero 4791

80 R.Simha Cohen L'echange, ou l'art du partage 5215 110 -- El Libro de Kidush fonetic. 2445

280 -- LA BIBLIA 2 Vol. 3438 65 Sima Basri El matrimonio es una mision 2386

65 Rafael Cohen Soae La Cocina Kasher II 2476 40 R. E. Bendavid El Palacio Interior 2388

36 R. S. Wagshal LA DICHE DE LA VIDA 2398 52 R.Abraham bar Ishaia HadayanEl recuerdo del alma 5363

28 -- LA DIETA DE LOS SABIOS 2399 50 AHARON FELDMAN El Rio, la Olla y el Pajaro 2389

350 R.Meir Abitbol La Famille ABEN DANAN 4360 56 R. Meir Cohen El sabado y la halaja 2387

45 -- La felicidad en el hogar 5223 13 R.M. Kohn Emouna 2817
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

20 R.Mikhael Peretz LEY. SOB. DE AMIRA LENOJRI2406 28 -- La feuille de Miel de Roch Hachana4887

130 R.Moshe Basri Leyendas del Talmud - Shabbat 2vol5357 38 -- La feuille de Miel de Roch Hachana - Blanc4883

75 R.Moshe Batsri Leyendas del Talmud - Zeraiim5354 38 -- la feuille de Miel de Roch Hachana - Marron4882

20 R.Mikhael Peretz LEYES DE BISHULE GOYIM 2405 33 R. Yoel Schwartz LA GUERRA DEL GOLFO 2400

26 R.Ezra Basri Leyes rituales relativas a la caridad2408 100 R.Matsliah Mazouz La Hagada Ich Matsliah 5214

28 -- Libro de los Salmos 3022 35 R.Salomon Ibn Gabirol La Perle Precieuse 4276

65 -- Libro de los SALMOS - Medium3440 10 R.Benjamin Assouline La Royaute dans le cadre de la Bible4786

90 -- Libro de los Salmos- large 3439 70 R.Moshe Jaim Luzzatto La Senda de los Justos 5353

50 Anonymous Likrat Kallah 4577 80 R.Binyamin Kemmoun La Symphonie des Temps 4964

36 R.Yoel Schwartz LUZ PARA LAS NACIONES 2412 140 -- LA TORA CON RACHI - Bereshit  2403

63 ר' משה בצרי Maasiot Hatalmud 993 140 Rashi La Tora con Rashi  - Bamidbar 4793

120 R. Aryeh Kaplan Made in heaven 4323 140 Rashi La Tora con Rashi  - Devarim 4794

125 -- Mahzor Ori Veish'i Rosh Hashana2805 140 -- La Tora con Rashi  - Shemot 4792

145 -- Mahzor Ori Veish'i Yom Kipur. 2806 140 Rashi La Tora con Rashi  - Vayikra 4795

88 -- Mahzor Roch Hachana Kol Yaacov873 56 R. Yaakov Chaoul DouekLa voie de l'honnetete? 5320

240 Aish Hatora MAIMO'NIDES MISHNE TORA'4369 249 -- LA VOZ DE LA TORA I ?II 2404

60 Aish Hatora MAIMO'NIDES PEREK JELEK4366 65 R. Ezriel Tauber Le choix de vivre 2843

60 Aish Hatora MAIMO'NIDES PIRKE' AVOT 4368 75 R.Rahamim Benamara Le cycle de la vie juive 4480

60 Aish Hatora MAIMO'NIDES SHEMONA' PERAKIM4367 90 Gerard Ackerman Le defi spirituel 3047

65 Yaaqov Even-Hen Maimonide 5360 48 Myriam Bat-Tsion Le gourou 5216

33 R.Shlomo Wahnon MAJZOR HASHANA 2413 75 R.Rahamim Benamara Le guide du parfait savoir-vivre 4479

120 -- Majzor Rosh Ha'shana - Yosef Jaim3048 110 Various Le Judaisme algerien 2851

150 -- Majzor Yom Kipur - Yosef Jaim3049 110 -- Le Livre des Kiddouches - phonetique2834

140 R. Abraham Halimi Maskil Leetan Tehilim 2 vol 4125 35 בני יששכר Le livre des kiddouches -broche3272

45 -- Meguilat Esther - Hard 2416 140 בני יששכר Le livre des Kiddouches cuir - Phonetique3266

20 Bne Issakhar Meguilat Esther - soft 4481 90 בני יששכר Le livre des Kiddouches- petit- cuir  3267

50 R.Efraim Jadad Mi boca contara 5318 90 -- Le livre des Psaumes - large 4775

110 -- Mi diccionario 3356 50 -- Le monde de la Techouva 2836

53 Eliahu Birnbaum Mi Judaismo 2417 350 R. Lazare  Wogue Le Pentateuque Wogue 5 vol. 4275

70 R.Chemouel Di Uzeda Midrach Chemouel 5368 75  R. Yechouah Laloum Le Recueil d'Aaron 3821

70 R.Shmuel Di Uzeda Midrash Shmuel 5355 75 R.David Shneor Lectures Chabbatiques 557

70 Sima Basri MISION ENTRE DOS 2419 300 Andre Chouraqui Les 80 lettres d'Abraham Meyer4316

38 ר' פנחס זביחי Mizahav Umipaz 2918 220 Bne Issakhar Les Chouraqui d'Algerie 4315

45 ר' פנחס זביחי Mizahav Umipaz 3270 10 R.Benjamin Assouline Les dix commandements 2901

20 R.Pinhas Zvihi Mizahav Umipaz 4823 80 -- Les Haftarott 3098

50 R.Chaoul Rubin Mon epee et mon arc 2844 65 R.Moshe Basri Les histoires du Talmud- Berakhot5358

90 Rav Aharon Bieler Na'halat Shlomo Tome 1 4523 85 Chalom Meir  Wallach Les Portes du Palais 2829

80 Moche Cohen Nahalat Moche- Berechit 4965 35 Aryeh Kaplan Les Principes de Maimonide 2831

90 Rav Aharon Bieler Nahalat Shlomo Tome 2 4761 36 -- Les Psaumes de poche 4789

75 R.Moshe Basri Narratives of the Talmud - Zerayim5335 18 -- Les Psaumes de Poche - soft 4790

130 R.Moshe Basri Narratives of the Talmud- Shabbat 2vol5356 40 ברית שלום Les psaumes du roi David 3268

50 Marguerite Kohn Nous les rescapes... 5218 55 -- Les Psaumes heb-Fr Moyen 4797

75 Benzaquen Salomon Occurences juives 3808 120 Chouraqui Sydney Les Raisins D'Alger murissent a Jerusalem4126

10 בני יששכר Pirkey avot Bnei Issakhar 4278 250 R.Eliahou Marciano Les Sages d'Algerie 2900

48 בני יששכר Pirkey Avot Wizan broche 4279 32 Aryeh Kaplan Les Tefilines 2832

140 בני יששכר Pirkey Avot Wizan cuir 4233 120 R.Yaakov Abehsera Les Tresors du Roi 5063
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 קוד שם הספר מחבר ש"ח קוד שם הספר מחבר ש"ח

80 R.Binyamin Kemmoun Vivre sa priere 3539 140 בני יששכר Pirkey Avot Wizan-English 4325

290  R.Ovadia Yossef YALKUT YOSEF 4 vol. 2432 120 ר' יעקב אבוחצירא PITOUH'E H'OTAM 4355

313 ר' יצחק יוסף Yalqut Yossef 4vol 664 120 R.Yaacov Abehssera Pnine Abir Yaaqov - Shir Hashirim5064

50 Leibel Estrin Yossi the dreamer 4322 120 Hanokh Regal Pninei Abir Yaakov - English 5062

120 R. Ya'aqov Abe'hsera Pninei Abir Yaakov - Francais 2853

70 R. Shain Pour atteindre les etoiles 2842

15 R. Zecharia Zermati Rabbi Efraim Enkaoua 3070

70 Aharon Beeri Rav Moche Feinstein 2840

25 -- Recherche du Hamets - x10 4958

65 R.Menahem Azarya of FanoReincarnation of souls 5364

40 R. Yoel Schwartz Rouge, tres rouge, Russie 2846

45 -- seder Chabbat Kodech - Heb.et Phonetique4895

20 -- Seder Rosh Hachana 4885

20 בני יששכר Seder Rosh Hashana-thin 3674

45 -- Seder Shabbat Kodesh - Espanol4893

54 R.Ezra BASRI Sefer hatsavaot 1197

61 Lisa Aiken SER UNA MUJER JUDIA 2426

115 R.Abraham Hassan SHULHAN ARUJ 2410

250 R.Abraham Hassan SHULHAN ARUJ en cuero 2427

50 בני יששכר Sidour Bnei Issakhar-Phonetique de poche4314

56 Bnei Issakhar Sidour Kol Rina 2802

40 Bnei Issakhar Sidour Kol Rina 2803

15 בני יששכר Sidour Mahanaim poche 2927

30 -- Sidour Mahanayim 4788

55 בני יששכר Sidour Mazal Yossef poche 4166

120 -- Sidur Birkat Shlomo fonetic. 2428

65 סידור משכן אהרון- אנגלית Sidur Mishkan Aharon -english 5361

40 ר'בנימין כמון Sli'hot l'arme de la parole 2850

50 -- Tehilim Tehilot Israel 3258

65 Rabbanit Sima Batsri The Challenge of Two 5043

104  CYMERMAN Biniamin THE DIARIES OF HA'HIDA 2456

30 R.Yachar Levy The Ethrogim of Morocco 174

73 R Cohen Soae The Kosher kitchen 2885

70 Simha ben Yossef The light of Ephraim 3640

80 R.Moche Chemech Tohar 5213

113 -- TORA CON HAFTAROT 4306

69 ר' זכריה זרמתי Torat Emet 3021

160 Hay Desire El-Beze Traite Chabbat 3071

63 R.Ezra Basri Tsedqa Laws 411

40 Aryeh Kaplan TZITZIT 2430

75 R.Saadia Chouraqui Un chant nouveau 4773

65 Rabbanit Sima Batsri Une Entreprise a deux     5029

70 R. Zecharia Zermati Une Kabbale de verite 3069

85  R.Yehezkel Is'hayek Une vie saine 5267

80 Jacques Kohn Va prophetise a Mon Peuple 5211

44 R.Samuel Bibas VALORES EN EL JUDAISMO 2431AZ
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