בעז"ה

מתנות
ערהאלט ווערדפולע

גיבט איבער
אייער ווארעמע
נדבה פאר די
המשכה פון רבי
ישעי'לעס הייליגע
עבודה ,באותו
מקום קדוש

וועלכע וועט אייך אריינפירן אינעם לעכטיגן
קרן אורה במשנתו הטהורה פונעם מופת הדור

אייער נתינה פון

$180
פאר

איר דעם הערליכן
באקומטוואס ערשינענעם
נאר

׳ספר מופת
הדור לחע ז״י"בע׳
פון רבי ישעי'
פו
אר •

י' לע

ש

ה
כנשסע''תיאנכורדיחים קע
שערעסטיר
ר' י

בי ת ה ח יי ם •

ר' ישעי'לע

א וה ל

ּלּולא ְד ַר ֵבּינּו!
זְ כּות ָאבֹות יָ גֵ ן ָע ֵלינּוִּ ,בזְ כּות ִה ָ

שעוולותתף
עם פ

מ

ה
קדו

אינערהאלב די בלעטער איז אויך
אפגעדרוקט אן אריגינעלער 'פאטא קאפיע'
פון די בארימטע 'רבי ישעי'לעס קמיע
המושיע' לברכה הצלחה ושמירה עליונה.

ר'

וועלכע איז זעלטען היסטארישער ווערק,
ערשטמאליגע מכתבי קודש וואס זענען
נאכנישט נתפרסם געווארן ביז היינט ,און
וועט אייך אנפולן מיט רייכע ידיעות בקורות
ימי חייו הק'.

ישעי'לע ס הוי

ז • ר'
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י'ל
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ך • ק ו ו יט ל ש
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בעז"ה

מתנות
ערהאלט ווערדפולע

גיבט איבער
אייער ווארעמע
נדבה פאר די
המשכה פון רבי
ישעי'לעס הייליגע
עבודה ,באותו
מקום קדוש

וועלכע וועט אייך אריינפירן אינעם לעכטיגן
קרן אורה במשנתו הטהורה פונעם מופת הדור

אייער נתינה פון

$250
פאר

באקומט איר

מופת הדור ח״ב׳
׳ספר
ן
יע הערליכע או
'אויך' די ני רענדע סידי און
גאר באלע וואונדערליכער
ביכל "דערערעסטיר" ,פאר
צדיק פון ק רע קינדערלעך.
אייע

פו
אר •

שע י' לע

ש

הכנסת אור
ש ע'' י נכ דיחיםר' יקערעסטיר

בי ת ה ח יי ם •

ר' ישעי'לע

א וה ל

ּלּולא ְד ַר ֵבּינּו!
זְ כּות ָאבֹות יָ גֵ ן ָע ֵלינּוִּ ,בזְ כּות ִה ָ

שעוולותתף
עם פ

מ

ה
קדו

ארויסגעגעבן דורך המחנך הדגול
הרב ר' יצחק ליש שליט"א פון הוצאות
'באזני בנך' ,מיט וואס אייערע קינדער
וועלן זיך דערקוויקען און זיך באקענען
פונדערנאנט מיט דעם צדיק עושה פלא.
ָ

ר'

ישעי'לע ס הוי

ז • ר'

יש

ע
י'ל

עס

קא

ך • ק ו ו יט ל ש

טו ב •

מ
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בעז"ה

מתנות
ערהאלט ווערדפולע

גיבט איבער
אייער ווארעמע
נדבה פאר די
המשכה פון רבי
ישעי'לעס הייליגע
עבודה ,באותו
מקום קדוש

וועלכע וועט אייך אריינפירן אינעם לעכטיגן
קרן אורה במשנתו הטהורה פונעם מופת הדור

אייער נתינה פון

$360
פאר

ונעם ווערדפולן
געניסן פ

וועט אתירפות פעקעדזש׳
׳שו בי ישעי'לע זי"ע
מיט ר
זונדערע מודעה]
ר פרטים זעה בא
[פא

ב ערהאלט איר
א
אין צוג ָ ך ביידע מתנות
אוי

פו

ּלּולא ְד ַר ֵבּינּו!
זְ כּות ָאבֹות יָ גֵ ן ָע ֵלינּוִּ ,בזְ כּות ִה ָ
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ישעי'לע ס הוי
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טו ב •
קא

מ
קו ה

הכנסת אורחים קערעסטיר
שע''י נכדי ר' ישעי'לע

ר' ישעי'לעס הויז • ר' ישעי'לעס קאך • קוויטל שטוב • מקוה מפואר • בית החיים • אוהל הקדוש

ב''ה

שותף
א
ווערט
מיט די פעולות צדיק לחיים
פון רבי ישעי'לע זי"ע!
פאר  $360א יאר

און געניסט...

ספעציעלער אנבאט:

 אייער קוויטל וועט געליינט ווערן בעצם יומא דהלולא קדישא
דורך ממשיכי דרכו בקודש ,הרבנים החשובים שליט"א נכדי רבי
ישעי'לע זי"ע.

 ווען אימער איר האט סיי וועלכע בקשה צי בעת שמחה ביים געבורט
פון א קינד למז"ט ,ווען איר מאכט בר מצוה אדער מ'פירט א קינדער
אונטער'ן חופה בשעטומ"צ ,אדער ח"ו בעת צר ,קענט איר אריינרופן
די  24שעה 'קערעסטיר ישועות האטליין' ,און אייער בקשה וועט
אויפגעלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש.

 אייער קוויטל וועט אויפגעליינט ווערן ביים הייליגן ציון 'יעדן ערב
ראש חודש' [וואס איז באקאנט אלס א שטארקער יום מסוגל לקיבול
תפלות].

 איר באקומט א 'זכות פרנס היום' אין די הייליגע הויז ,און די אלע
הייליגע פעולות ווערט מוקדש ומוקטר לזכותו פונעם נדבן אדער
לעילוי נשמת אייערע קרובים.

פו

י' ל ע

ש

הכנסת אור
ש ע '' י נ כ דיחיםר' יקשעערעסטיר

אר

ר' ישעי'לע

אייער נאמען ווערט ארויפגעשטעלט אויף

די ספעצעילע 'שותף עם פעולות רבי ישעי'לע'
טאוועל וואס הענגט א גאנץ יאר אינעם הייליגן
קוויטעל שטוב ,אלס אן אקטיווער שותף מיט
רבי ישעי'לעס הייליגע ירושה.

• בי ת ה ח יי ם • או

שעוולותתף
עם פ

הל ה
קדו

 ווי אויך באקומט איר די
נייע הערליכע און גאר
באלערענדע סידי 'דער
וואונדערליכער צדיק פון
קערעסטיר' ,ארויסגעגעבן
דורך המחנך הרב ר' יצחק ליש
שליט"א פון הוצאות 'באזני בנך',
מיט וואס אייערע קינדער וועלן זיך
דערקוויקען.

ישעי'לע ס הוי
ר'

ז • ר'

יש

ע
י'ל

 ערהאלט די הערליכע נארוואס ערשינענע רייכע
קונטרס 'מכתבי קודש' פון הרה"ק רבי
ישעי'לע זי"ע ,וואס אינערהאלב די
ך • קוויט ל ש
טו ב •
קא
בלעטער איז אויך אפגעדרוקט אן
מ
עס
קו ה
אריגינעלער 'פאטא קאפיע'
מ
פון די בארימטע 'רבי
ישעי'לעס קמיע המושיע'
לברכה הצלחה ושמירה
עליונה.

מיט אייער שותפות ווערט

איר אן אקטיווער שותף ,און באקומט
א חלק אין די הייליגע פעולות פון
רבי ישעי'לע ,צו קענען ממשיך זיין
אויפצוהאלטן רבי ישעי'לעס הייליגע
ירושה; א חלק אין די 'הייליגע המשכה';
און זייט זוכה צו הבטחה פונעם מופת
הדור :אם יבואו לביתי יוושעו כמו עתה!

