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לעילוי נשמת

הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ כו‘ ר‘ שמואל ע"ה
בהרה"ח ר‘ חיים הלל ע"ה

נפטר י"ב מרחשון, ה‘תשע"ה

זוגתו מרת בתי‘ ע"ה
בת הרה"ח שד"ר ר‘ בן ציון ע"ה
נפטרה טו"ב מרחשון, ה‘תשע"ב

ַאזימָאוו

שלוחי כ"ק אדמו"ר כיובל שנה במדינת צרפת

ת. נ . צ. ב . ה.



 מוקדש לזכות
 שלוחי כ״ק אדמו״ר ברחבי תבל 

 נשיהם, בניהם ובנותיהם 
 וכל יוצאי חלציהם שיחיו

 ותהי׳ יד השלוחים על העליונה במילוי השליחות 
 בשלימותויצליחו באופן דלמעלה מדרך הטבע 

 בכל פעולותיהם הברוכות והקדושות
 לקדש שם ליובאוויטש ושמו הק׳ של רבינו

 להצלחה רבה ומופלגה בכל אשר יפנו
לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות



לזכות

 החתן הרה״ח ר׳ משה 
 והכלה דאבא רייזא שיחיו

ווישצקי

 ולזכות הוריהם

הרה"ת ר׳ מנחם מענדל ורעיתו שיחיו אזימאוו 

הרה"ת ר׳  יצחק פנחס ורעיתו שיחיו ווישצקי


