
 הלימוד והתפילה רת ספריסדמ ספריםהשמונה כל 

רבנו יוסף רבנו מאור עינינו הגאון  שחיבר החשובים

. מרהיבת עין אחידה ובכריכהבהידור רב  זיע"א חיים

שליט"א (מהדיר סידור  יוסף חיים מזרחיהג"ר  בעריכת

 אותם בטוב טעם ודעת "עוד יוסף חי") אשר ערך

  .עם מעמידים שוא נע ודגש חזק וכו' ומדוקדק

                        / "משמרת החודשפר "ס

/ " מנוחת הנפשספר " / "מלאך הברית" 'ספ

/ " שבעה באדר" ספר/ " "חמשה באב ספר

/ " שערי חייםפר "/ ס" הילולא רבאספר "

/ ספר "ממלכת כהנים" / " אור זרועספר "

/ ספר "אמונת עתיך" / ספר "כתר מלכות" 

  ר "רפואת הנפש".ספ  ספר "סדר היום" /

  

  

  :מכתי"ק של רבנו זיע"א במהדורות החדשותרשימת כל ספרי רבנו יוסף חיים  

 .שלמה אבן  .א
 .(ב"כ) אדרת אליהו  .ב
 .אור זרוע  .ג
 (אזל). אות חיים  .ד
 .אם המלך  .ה
 .אמות עתיך  .ו
 .אמרי ביה  .ז
 .אורח חיים  .ח
 .בן איש חי הלכות  .ט
 .בן איש חי דרושים  .י

 .)אזל ( ד- בן איש חיל א  .יא
 על הש"ס (ה"כ).ביהו   .יב
 .ביהו על התורה  .יג
 .בן יהוידע על הש"ס  .יד
 .התורהבן יהוידע על   .טו
 .ביהו על תיקוי הזוהר  .טז
 (ב"כ). ברכת חיים  .יז
 ת.ברכת אבו  .יח
 .דברי חיים  .יט
 .דעת ותבוה  .כ

 .דרושי חיים  .כא
 .הילולא רבא  .כב
 .חוקי השים  .כג
 .חיים והשלום   .כד
 .חסדי אבות  .כה
 .חקרי לב   .כו
 .ידי חיים  .כז
 .כתר מלכות (תפילות)  .כח
 .כתר מלכות (סגולות)  .כט

 ).לשון חכמים (ג' כרכים  .ל
 מוסיף חיים.  .לא
 .מים חיים  .לב
 .מלאך הברית   .לג
 .ממלכת כהים  .לד
 .משל ומשל (מוקד)   .לה
 .משמרת החודש  .לו
 .וה צדיקים   .לז
 .חמת ציון  .לח
 .פלאים מעשיך (מוקד)   .לט
 .סדר היום   .מ

 .עוד יוסף חי הלכות   .מא
 עוד יוסף חי דרושים    .מב
 .עטרת תפארת   .מג
 .קאון אל סא  .מד
 .קרן ישועה    .מה
 .רב ברכות    .מו
 רב פ עלים (ד' כרכים). .מז
 רפואת הפש.  .מח
 שבת מלכתא.  .מט

.  .שיח חיים 
 שי אליהו.  .א
 שערי חיים.  .ב
 שפתי חיים.  .ג
 תיקון ז' באדר.  .ד
 תיקון ה' באב.  .ה
 תורה לשמה.  .ו
 תיקון תפילה עם ביאור.  .ז
תשובה מחיים.  .ח

  

 

באב או עד גמר המלאי!............... ר"חהמבצעים עד 

קומה ב' 31רח' יוסף בן מתתיהו  -עיה"ק  ירושליםב

 )05276-84586(פלפון בצהרים  2בבוקר ועד  9-מ



,רק במרכז העיר בלבד 

 למשלוח.₪  10 בתוספת  

  בס"ד

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

!עוד לא נראה כבושם הזה מעולם
 גאון עוזנו רבנולקראת הילולת 

 שכבה"גרותפארתנו, מאור עינינו, 

 זצוק"ל  יוסף חיים "רכמוה

 זכינו להוציא לאור בפעם השלישית

 הקדושאת הספר 

לשון 
 חכמים

 שלשה חלקים בפורמט גדול
 

 ,של רבנו י"קמכתעם תיקונים ותוספות רבות 
 .ומפוארתמהדורה ב ,לאחרונהלנו שנתגלו 

øôñ âéùäì ïúéðåìà íé éøôñ øúé íò åðáø åàöéù 
÷"éúëî äðåøçàì ìôáïåô  0527-684-586  éçøæî

) åäéúúî ïá óñåé áåçø31 êåøá øå÷î( 
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מחזורי "עוד יוסף חי" מהדורה חדשה 

  עם כוונות אותיות מאירות עינים בפורמט גדול

 ש"ח 240מחזורים רק  6




