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,  מבוריסובדובערשמואל ' ר( הזקן והאמצעי

סב סבו  )אברהם דוד לוואט ' ר, "צ"רשב"ה

.ועוד, (א"שליטשל הרבי 

ר  "לאחר קבלת הנשיאות הגביר  אדמו

את פעילותו הציבורית למען כלל ש"המהר

.ישראל



134לפני )ג "ג תשרי תרמ"ב חלה במחלה קשה וביום י"בשנת תרמ
.בליובאוויטשונטמן ליד אביו , הסתלק לבית עולמו( שנים

(א"הרז)הרב שניאור זלמן אהרן 

דובערהרבי שלום 

.נפטר בהיותו בן שמונהסנדרהבן 

ר  "אדמו

רבי  -ש"המהר

שמואל  

שניאורסאהן

מליובאוויטש

.מענדלוהרב מנחם 

בורנשטייןמושקאמרת חיה 

מספריו  

:  הנודעים
',  תורת שמואל'סדרת 

', דרושי חתונה'

ואיגרות קודש

עליו יורחב בשיעור הבאב"הרשהרבי 

גינזבורגמרת דבורה לאה 

: הותיר שתי בנות ושלושה בנים

:ניגונו הידוע
אריבערלכתחילה 



ד"שושלת חב

ב"הרשר "ק אדמו"כ
ע"נ

ר הבא עו :בשי


