
 
 

  ערשטע פאזע-תקנות הקהלה 
  

  :רטָאוו'מסיבת ה
  ". קבלת פנים"ביים אדער ,  שליסן שידוךתיכף נאכן" רטָאוו"ל געליינט ווערן אין שטוב ביים ָאז" תנאים"דער  •

 ."רט שטיבלווָא"איז צוגעשטעלט געווארן ַא , אויב איז נישט מעגליך אין שטוב •
  ".רטָאוו"צום און נאר , ענט ווערן בלויז איין מאלחה מיטגלידער זאלן איינגעלאנדאלע משּפ •

   ."עקעך און ברוינפןל"ל מען אויפגעבן בלויז ָא ז"רטָאוו"ביים  •

 ."קעיק"קיין שום  "ווארט" צום ס עלטערן זאלן נישט שיקען'די חתנ •
  . שליסן נאכן שידוךאויפן ערשטען שבתאדער , צום ווָארט , איינמאלט מען נארשיק" בלומען" •

 . שליסןנאכן שידוך" פרייטיג צונאכטס נאר"קומען זאלן  פון די כלה ס'חברטעמערערע  די ז ראטזאם אזאי'ס •
  :זמנים למתנות

  .שבת פאר די חתונה) 8. שבועות) 7. פסח) 6. פורים) 5. חנוכה) 4. סוכות) 3. הראש השנ) 2. רטביים ווָא) 1 •

  . ביי קיין שום אנדערע געלעגנהייטן,  קיין שום מתנהאויסער די זמנים און די באשטימטע מתנות שיקט מען נישט •

  ". געשוויסטער פון חתן כלה"און פאר " מחותנים"אוודאי זאל מען נישט שיקען מתנות פאר  •

  .ס'ס און פאומ'באצאלטע רעפינגווערן געשיקט ָאן קיין " מתנות"אלע  •

 .ביידע עלטערן בשותפותדאס  קויפן ,ערחה מיטגלידּפהאט עס נישט באקומען פון מש'אויב מ" שבת לייכטער"די  •
  :מתנות לכלה

  .רינגל- אויער)4.  ערל קייטלּפ )3.  ]ט נאכן שידוך"ביים ערשטן יו[, רינגל CZ) 2.  ]רטביים ווָא[, זייגער) 1":  צירונגען4"בלויז  •

 .שירצל, שבת טיכל, תחינה, סידור, צאינה וראינה, מחזורים: ל מען געבןָאז, בָאאין צוג •
האט נישט וואס צו 'און מ, כלה שאפט-חתןביי אייער ) פון די אויבענדערמאנטע(ב האט איר מערערע ימים טובים אוי •

 . 100$אדער קויפן א קליינעקייט ביז , 'סידור וכדו- ראינהזאל צוטיילן די מחזורים פון צאינה ו'איז ראטזאם מ, שיקען
  :מתנות לחתן

  . )די העכסטעמוז נישט זיין (  מנורה)4 . בעכער)3 . ס" ש)2 . )זיין עכט גאלדמוז נישט (  זייגער)1":  מתנות4"בלויז  •

 .ותפילין בייטל און קיטל-טלית,  טליתַאצו , בָאאין צוג •
האט נישט וואס צו 'און מ, כלה שאפט-ביי אייער חתן) פון די אויבענדערמאנטע(אויב האט איר מערערע ימים טובים  •

 . 100$אדער קויפן א קליינעקייט ביז , "שבת באווארפן"פריער ווי , קיטל-בייטל-טלית קענט איר שיקן די, שיקען
  :שטריימל

  ".איין שטריימל"און בלויז , "צד החתן" ן'כל געקויפט ווערן דורָאז •

 .1,200$וואס קאסט היינט , אין ראם פון די שטריימל רעוואלוציע •
 ."צד הכלה" ן'כר געקויפט ווערן דוןלָאז "שייטלעך\שפיצלעך" •

  :פרויען קדישים
 ".שול פירן" און סיי ביים ,"שבת באווארפן"נישט ערלויבט סיי ביים איז  •

  :שבת באווארפן
  ."אינדערהיים"ר ָאלע סעודות נַאעסן  •

  .טָאאון דער מחותן פון אויסער די שט, דענען צו די סעודות בלויז די זיידעס פון חתן און די אייגענע קינדערַאל •

נאך  צוקומען זאלןגעשוויסטער אנדערע ( .טָאאויך איז ערלויבט די געשוויסטער פון די עלטערן מצד החתן פון אויסער די שט •
 ).צום בענטשעןדי סעודה 

 ".קעיק"ס עלטערן זאלן נישט שיקען דעקארירטער 'די כלה •
  :ליל החתונה

 .  בדיוק1:30 בשעה "מצוה טאנץ"ענדיגן די .  בדיוק11:00בשעה  "טאנצן"ענדיגן  •
 .כלה און חתן כלה- עלטערן פון חתן, זיידעסדי בלויז נדער ובאזאיז ראטזאם אויסצורופן " מצוה טאנץ"ביים  •
 .ן זיידמיט טאנצן מיטן אדער .ס צד'כלה "כל הנערים" און איין ,ס צד'חתנ "כל הנערים"איין  מאכן קרוביםאנדערע  •
 .ן חתן'ן נישט יעדער נאכאמאל באזונדער מיט או,הכלהזאל מען טאנצן בלויז לפני  "כל הנערים" ביי •

  :שבת שבע ברכות
  .ל קליינע זַאבלויז אין ַא, און אויב נישט מעגליך -. לכתחלה אין שטוב פון אבי הכלה •

און געשוויסטער פון די חתן פון אויסער , ס געשוויסטער'כלה, עלטערן פון חתן וכלה, רופן צו די סעודות בלויז זיידעס •
  ).ביי קלענערע משפחות אויך געשוויסטער פון חתן פון אין די שטאט (.טאטדי ש

  .)בלויז צום בענטשעןקומען אנדערע (, טָאאויך איז ערלויבט די געשוויסטער פון די עלטערן מצד הכלה פון אויסער די שט •

 .בלויז אין שטוב' פרויען' פאר .בלויז אין בית המדרש' מענער'פאר " שלש סעודות" •
 ".קעיק"ס עלטערן זאלן נישט שיקען דעקארירטער 'נדי חת •
  : פון אבי החתןבע ברכותש
  .ל קליינע זַאבלויז אין ַא, און אויב נישט מעגליך אין שטוב, לכתחלה נאר אין שטוב •

ס 'געשוויסטער פון חתנ . און באבעסזיידעס, מחותנים מיט זייערע קינדער פון שטוב, אייגענע קינדער :דענען בלויזַאל •
  .)געשוויסטער פון די כלהגעהייראטע ערלויבט אויך איז ביי קלענערע משפחות (. ערלויבטאויך איז  לטערןע

 .'לענערס וכדוארטי ּפּפ, מתנות, בילדער, זינגער, בדחן, אויסדריקליך נישט באשטעלן קיין מוזיק •
  :אנדערע שבע ברכות

  .)ל צייטכטמָאראווענען ווי ווייט מעגליך ביי נַאדאס ּפ(, חה משּפפון דערביי איינעם אינדערהיים  "נאכטמאלרייכע " ַאבלויז  •

  . נים חדשותּפ ַאאון , און בעל אכסניא זעלבסט, עלטערן פון חתן כלה, זיידעס, דענען צו די סעודה בלויז חתן כלהַאל •

 . ברוינפןבלויז לעקעך אוןאון זיי סערווירן , קרובים און גוטע פריינטאנדערע צום בענטשן  קען רופן'מ •
 

ה"ר מרדכי צבי הלוי ע"ב' לעילוי נשמת האשה החשובה מרת חי


