










בס״ד, חמשה עשר באב תש״פ לפ״ק

אל מעלת כבוד אנשי שלומינו היקרים שיחי׳.

טייענדיג אין דעם גרויסן טָאג חמשה עשר באב ווָאס חז״ל זָאגן ״לא היו ימים טובים לישראל כט״ו ש
באב״ און עס הייבט זיך בעז״ה ָאן ַא פרישע חתונה-סעזָאן איז הזמן גרמא ַארויסצוקומען צום ציבור — 
נָאך לַאנגע חדשים פון התבוננות, ּפעולות און עסקנות ווָאס איז דערין אינוועסטירט געווָארן — און 

פָארשטעלן די נייע ״חתונה סטַאנדַארטן״ פַאר די שמחות החתונה בקרב אנשי שלומינו.

טרָאץ ווָאס קהל עדתינו הָאט שוין ב״ה ַאזויפיל בַאוויזן דורכצוברעכן און אויפטון אין געביט פון ״חתונה 
מַאכן״ ַארויסצוהעלפן דעם ציבור אין די לעצטערע יָארן, איז ָאבער פָארט געבליבן דער מציאות ַאז ליידער 
ווערט נָאך ַאלץ אויסגעגעבן און פַארשווענדעט שווערע טויזנטער דָאלַארן אויף פַארשידענע אומנויטיגע 
הוצאות, ס׳ווערט ַא רייץ נָאכצומַאכן איינער פונעם ַאנדערן. דער פַאקט איז: רוב ציבור ברעכט אונטער נישט 

קענענדיג דערהייבן די הוצאות, און ס׳מַאכט חרוב אידישע שטיבער!

כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א הָאט אין די לעצטערע תקופה כמה ּפעמים מעורר געווען די עסקנים, און די 
ביי די דרשה חוה״מ ּפסח און ביים ״עצרת התעוררות״ בעפָאר  זעלבע כל הקהל הקודש בשער בת רבים, 
ווייטער ַאדורכפירן שטַארקע דויערהַאפטיגע תיקונים אויפ׳ן געביט פון חתונה מַאכן,  ַאז מ׳מוז גיין  זומער, 

איבערצומַאכן דעם סטַאנדַארט און ַאוועקשניידן אומנויטיגע הוצאות.

פקודת הקודש שמרה רוחינו, און מיר הָאבן ַאריינגעלייגט כוחות עצומות, בהשכל ובדעת, ַאהערצושטעלן 
ווי  ַאזוי  מחותנים.  פַאר  געלט  אומזיסטיג  פַארשווענדן  ווָאס  הויּפט-קָאסטן  די  ביי  סטַאנדַארד״  ״פרישן  ַא 
אינעם עבר, איז יעדע איינציגסטע ּפונקט געווָארן נשקל און דורכגעטראכט במדה ובמשקל צו פַארזיכערן: 
אז דאס איז קָאנקרעט, שכל׳דיג, נָארמַאל, פַארשטענדליך, און בעיקר: ס׳קען ווערן דורכגעפירט פעסט און 

דויערהאפטיג ביי ״ַאלע שיכטן״ פונעם ציבור הלכה למעשה!

מאת ה׳ היתה זאת ַאז אין די יעצטיגע טעג קומט בעז״ה פָאר ַא שטַארקע אויפווַאכונג בכלליות ביי ַאלע 
גרעסערע קהלות הקודש, דורך די ״יחדיו ירננו״ קערּפערשַאפט, איינצופירן תיקונים ושינויים לטובה אין דעם 
ַאז אויך דער בַאלבַאטישער שיכט  ַא שטַארקע געוויכט  וועט געוויס צוגעבן  ווָאס  געביט פון חתונה מַאכן, 
פונעם ציבור זָאל זיך צושטעלן צו די נייע סטַאנדַארטן, ווייל דָאס חתונה מַאכן אויף ַא נָארמַאלן אופן ווערט 

בעז״ה דער ״נחלת הכלל״.
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פָאלגענד טוען מיר מיט גרויס צופרידנהייט פָארשטעלן די ״נייע סטַאנדַארטן״ פַאר שמחות החתונה ביי 
אנשי שלומינו, וואס וועט בעז״ה  ווערן דער ״רוטינער סטַאנדַארט״ פון חתונה מַאכן און אנהייבן א פרישע 

תקופה פון ״גליקליכע שמחות״ ביי אונזער ציבור!

שמחת תנאים 
זיך  צעטיילט  ּפרָאבלעם  דער  ּפרָאבלעם: 
עקסטערע   3 מ׳ּפרַאוועט   .1 חלקים:   3 אין 
יעדע  תנאים;  און  ווָארט  לחיים,  שמחות; 
תנאים  דעם   .2 געלט.  עקסטער  קָאסט  זַאך 
ַא גרויסן פַארנעם.  גופא ּפרַאוועט מען אויף 
ווָאכן  עטליכע  תנאים  דעם  ָאּפ  מ׳רעכט   .3
ַארום  מען  לויפט  דַאן  ביז  און  שידוך,  נָאכ׳ן 
איינקויפן און מ׳שטָאפירט זיך אויס די גַאנצע 
גָאר  אין  ַאריין  ציעט  ווָאס  אא״וו,  משּפחה 

גרויסע קָאסטן.

די  זָאל  והלאה  מהיום  סטַאנדַארט:   נייע   
ווערן ביז מַאקסימום  שמחת התנאים געּפרַאוועט 
3 טעג פונעם שידוך-שליסן למזל טוב, ווָאס דָאס 
וועט אויטָאמַאטיש רעדוצירן ַא גרויס חלק פון די 
קָאסטן. לאור זה: פון היינט און ווייטער וועלן ַאלע 
אונזערע הערליכע 6 ״ּפרדס״ און ״נזר״ זַאלן ווָאס 
זענען ב״ה צוגעשטעלט אויף א הערליכן שטייגער, 
עלעגַאנט און בַאלבַאטיש פַאר גָאר ביליגע ּפרייזן, 
ַאז  בַאדינג  מיט׳ן  ווערן,  ַארויסגעגעבן  ַאזוי  בלויז 
״שמחת התנאים״ קען מען ּפרַאווען אויסשליסליך 

ביז 3 טעג פונעם קישור החיתון.

ַאמשטַארקסטן  איז  פַארשטענדליך  זעלבסט   •
די  ּפרַאווען  צו  מחותנים  פַאר  רעקָאמענדירט 
אויף  ביום״  ״בו  שטוב  אין  זיך  ביי  תנאים  שמחת 
די  אויס  קומט  ווָאס  פָארמַאט,  באשיידענעם  א 

ביליגסטע און גרינגסטע.

כלה קלייד
כלה-קליידער  פון  ּפרייזן  די  ּפרָאבלעם: 

צו  געשטיגן  זמנים  לעצטערע  די  אין  זענען 
בלוטיגן  עלטערן  און  סכומים,  אומגעהויערע 
אויס דָאס צו דַארפן באצאלן. עס ווערט ַא רייץ 
ביי איינעם פונעם ַאנדערן און מ׳איז געצוואונגען 
אויסצוגעבן שווערע געלטער ווָאס מ׳פַארמָאגט 

נישט.

ועד  פונעם  עסקנים  די  סטַאנדַארט:   נייע   

פון  אויסווַאל  רייכע  ַא  ַאהערצושטעלן  ַארבעטן 
גָאר  פַאר  דינגען  צו  כלה-קליידער  הערליכע 
ביליגע ּפרייזן, ווָאס וועט אי״ה זיין גָאר עלעגַאנט 
דער  צו  איינעם  יעדן  פַאר  ּפַאסיג  רייך,  און 
אויספירליכע  די  בעז״ה.  צופרידנהייט  גרעסטער 
ּפרָאצענט   100 אויף  אויסגעַארבעט  ווערן  ּפרטים 
נָאנטע  די  אין  ווערן  געמָאלדן  אי״ה  וועלן  און 

תקופה.

חתן שטריימל
די  מיט  ״שטריימל״  פון  נושא  די  ּפרָאבלעם: 
גָאר טייערע ּפרייזן איז שוין באמת ַאריבער ַאלע 
גבולים. עס ווערט ַא רייץ צווישן חתנים צו הָאבן 
נָאך שענער און טייערער, און די ּפרייזן שטייגן 
שום  קיין  ווָאס  סכומים  ביי  הַאלטנדיג  כסדר, 

דורכשניטליכער טַאטע קען נישט בַאצָאלן.

זיך  וועט  והלאה  מהיום  סטַאנדַארט:    נייע   
און  בלויז  נעמען  צו  חתנים  ַאלע  פון  פַארלַאנגען 
איז  ווָאס  שטריימל״  ״חתן  דעם  אויסשליסליך 
קהלתינו  עסקני  דורך  געווָארן  ַאהערגעשטעלט 
ערצייגנדיג הערליכע מלכות׳דיגע שטריימלעך פון 
די בעסטע פירמעס פַאר ַא גָאר צוגענגליכן ּפרייז, 

ַאהערשטעלנדיג סיי ַא שיינעם ״עכטן״ שטריימל, 
ַא דרַאסטטיש  ַא ״רעגן שטריימל״ פַאר  בנוסף צו 
יעדן  בעז״ה  צופרידן  שטעלט  ווָאס  ּפרייז,  ביליגן 

חתן אויפ׳ן שענסטן פַארנעם.

שבת בַאווַארפען
ּפרָאבלעם: היות דער ציבור ווַאקסט ב״ה, מיט 
 — מחותנים  טייל  פַאר  און  משּפחות,  גרויסע 
איבערהויּפט די מיט קליינע דירות — איז שווער 
א  ּפרַאווען  דָאס  ארייננעמען  און  אויסצורישן 
ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  אינדערהיים,  שבת  גאנצע 
די שבת באווארפען  מַאכן  פון  א פרישע קָאסט 
צוגעקומענע  א  איז  ווָאס  זַאל,  ַא  אין  סעודות 
געווַאלדיגע הוצאה ווָאס פַאלט שווער צולַאסט 

אויף די מחותנים.

 נייע סטַאנדַארט:   מיר ַארבעטן יעצט בעז״ה 
רחבות׳דיגע  שיינע  ַא  ַאהערצושטעלן  העפטיג 
צוגענגליכן  א  ַאהערשטעלן  וועט  ווָאס  לָאקַאל 
שבת  סעודות  די  ּפראווען  צו  ּפעקעדזש 
באשיידענעם  און  שיינעם  א  אויף  באווארפען 
מינימום  צאל  באגרעניצן  א  בלויז  פאר  פארנעם, 
קָאּפעלס. ווי אויך וועט זיין דָארט ַאן אּפציע מ׳זָאל 
מ׳עסט  אפילו  שבת  פַאר  ַארויסדינגען  קענען  עס 
נָאך  פרייטָאג-צו-נַאכטס,  סעודה  די  בלויז  נָאר 

מער איינצוצוימען די קָאסטן!

• זעלבסט פַארשטענדליך ַאז ַאמשטַארקסטנס איז 
ווער  מחותנים,  חשוב׳ע  די  פַאר  רעקָאמענדירט 
דעם  ּפרַאווען  צו  דערצו,  מעגליכקייט  די  ס׳הָאט 
זייטיגע  שום  קיין  ָאן  אינדערהיים  זיך  ביי  שבת 
דעם  מַאכן  ווָאס  שמחה  בעלי  די  פַאר  הוצאות. 
די  צוגעשטעלט  ווערט  אינדערהיים  בַאווַארפען 
גאר  ַא  בַאשטעלן  קענען  צו  ַאּפציע  סּפעציעלע 
ּפעקעדזש״  באווארפען  שבת  ״מינימום  שיינעם 
אין  אהיים  אּפגעליפערט  צוגעהערן,  אלע  מיט 
שטַארק  א  פַאר  באקוועמליכקייט,  א  מיט  שטוב 

צוגענגליכן ּפרייז.

חתונה נַאכט
די  איז  ווָאס  נַאכט״  ״חתונה  די  צו  ס׳קומט  ווען 
מיר  הָאבן  חתונה-מַאכן,  פונעם  קָאסט  גרעסטע 
דעם  נידערן  צו  דראמאטיש  בַאוויזן  בעז״ה  שוין 
וועלט- די  מיט  ציבור,  רוב  פַאר  סטאנדארט 

בארימטע ״פרדס פיגא״ און ״פרדס צבי״ זַאלן וואס 
פון  אלפים  שווערע  אראּפגעשניטן  בּפועל  הָאט 
יעדע קָאסט עקסטער פון א חתונה נַאכט, שּפילער, 

זינגער, בלומען, בדחן, פאטאגראפירער אא״וו.

ָאבער, צו דער זעלבער צייט איז דער מציאות ַאז אין 
באגרעניצונגען  קיין  ס׳נישטָא  וואו  זַאלן,  ַאנדערע 
גייט די סטאנדארט בלויז ַארויף און די ּפרייזן פאר 
חתונה-נַאכט שטייגן העכער אויף ַאן אומגעהויערן 
פַארנעם. ס׳הייבט זיך ָאן ביי די פַארמעגליכע אידן 
פַארמָאגן  ווָאס  די  ביי  רייץ אפילו  ַא  ס׳ווערט  און 
נישט, און ס׳איז געקומען צו א מצב ווָאס אין רוב 

הציבור יכולין לעמוד בה.

ַאצינד נָאך ַאסַאך התייעצות און מחשבה, בַאזירט 
ַאצינד  מיר  טוען  עבר,  פונעם  ּפרַאקטיק  אויפ׳ן 
לטובת  דורכברוכן  פרישע  די  פָארצושטעלן 
הציבור והבעלי שמחה, ווָאס זָאל בעז״ה נָאך מער 
ַארָאּפברענגען דעם ּפרייז, און בכלליות דעם ניווָא 

בשעת׳ן חתונה-מַאכן די קינדער. 

סכום פון קָאּפעלס
ּפרָאבלעם: מ׳לאדענט צו די שמחה אלע קרובים 
וידידים, פון נאענט און ווייט, ווָאס טרייבט ארויף 
די קָאסטן פון דער סעודה זייער הויך )ָאּפגעזען 
פונעם מציאות אז עפ״י רוב קומט נישט יעדער 

ָאן און מ׳ווַארפט אויס געלט לאיבוד.(

כ״ק  ווי  והלאה,  מהיום  סטַאנדַארט:    נייע   
מרן אדמו״ר שליט״א הָאט ַארויסגעברענגט ביי די 
דברות קודש בשער בת רבים, זָאל מען רופן צו די 
סעודת החתונה בלויז דעם ״ערשטן דור״ קרובים, 
דאס טייטש פעטערס, שווָאגערס, אא״וו, און נישט 

קיין פוירסט קָאזינס וכדומה.

וועלכע  זַאלן״  ״ּפרדס  בַארימטע  אונזערע  אין 
גָאר  די  פַארמָאגט  אויך  היינט  ביז  שוין  הָאבן 
קָאּפעלס,   125 בלויז  פון  מינימום  אויסנַאמליכע 
מעגליכקייט  די  ווערן  געגעבן  ַאצינד  וועט 
צו  כדי  קָאּפעלס,   100 בלויז  פון  מינימום  א  פאר 
אויפ׳ן  שּפָארן  צו  מער  נָאך  מחותנים  ערמעגליכן 

חתונה נַאכט בעז״ה!

צייט פון חתונות
האט  שליט״א  רבינו  ווי  אזוי  ּפרָאבלעם: 
דעם  איבער  רבים  בת  בשער  געווען  מעורר 
ּפרָאבלעם ַאז בשעת די שמחות החתונות ווערט 
צייט,  איבריג  מיט  געוואלד  א  פַארשווענדעט 
די  ס׳שטערט  תורה,  ביטול  גורם  סיי  איז  ווָאס 
ביטול  בגדר  ַאריין  גייט  ס׳גייט  סיי  און  ּפרנסות 
ַאז  גורם  דירעקטער  ַא  דָאס  איז  אויך  ווי  הזמן, 
די  פון  געביטן  ַאלע  ביי  ַארויף  גייען  קָאסטן  די 

חתונה נַאכט.

די  זָאל  והלאה  מהיום  סטַאנדַארט:    נייע   
זייגער פון ָאנהייבן די חתונות ווערן צוריקגערוקט, 
כדי צו פַארזיכערן אז די חתונות זאלן זיך ענדיגן 

אויף 1 אזייגער שּפעטסנס.

דעריבער: לתועלת המשּפחה, המחותנים והציבור 
צו קענען ַאריינברענגען און ָאנהַאלטן דעם נייעם 
צו  הַאלטן  צו  זיך  זען  מחותנים  זָאלן  סטַאנדַארט, 
געשטעלט  זָאל  ״חופה״  די  זמנים:  פָאלגענדע  די 
די  בשעת  המזון״  ״ברכת  בענטשן   ;6:30 ווערן 
צו  כדי  טענץ,  צוויי  די  צווישן  )ברעיק(  הפסקה 
פַארשּפָארן די אומזיסטיגע צייט ווָאס גייט ַאוועק 
מען  קען  ַארום  ַאזוי  און  טַאנץ;  מצוה  די  בעפָאר 
מיט  ַא רואיגקייט ענדיגן אויף 1:00 אזייגער  מיט 
ַא רואיגקייט און צופרידנהייט, און ַאלע משתתפים 

וועלן אייך בלויז דַאנקבַאר זיין דערויף.

מוזיק\זינגער
לעצטנס  איז  ווייסט  יעדער  ווי  ּפרָאבלעם: 
נעמען  דָאס  איינגעריסן  זייער  געווארן 
ביז  ָאּפ  קָאסט  ווָאס  כָארס  און  בענדס  פולע 
גוזמא,  בלי  נַאכט  ּפער  אלפים״  ״צענדליגער 
און יעדער ּפרובירט זיך איבערצושטייגן איינער 
ּפלַאטפָארמעס,  פון  בַאגלייט  אנדערן,  דעם 
ווָאס  וכדומה,  באלייכטונגען  עלעקטערישע 

טרייבט די קָאסטן ַארויס פון יעדן ּפרָאּפָארץ.

והלאה  מהיום  ״תקנה״:  און  סטַאנדַארט  נייע 
הקהלה״  ״תקנת  די  בַאפעסטיגן  פריש  מען  וועט 
הָאט  זצ״ל  משה  ברך  בעל  הגה״ק  רבינו  ווָאס 
בימים  הצלחה  געוואלדיגע  ַא  מיט  איינגעפירט 
א  ביי  נעמען  צו  ערלויבט  ס׳נישט  ַאז:  ההם, 
זינגער,  איין  און  שּפילער,  איין  ווי  מער  חתונה 
פאר א חתונה! אּפגעזען אין וועלכן זַאל די חתונה 
ווערט ָאּפגערָאכטן, איז די תקנה מחייב אלע אנשי 

שלומינו.

ַארויס  ברענגען  שליט״א  קהלתינו  דייני  די  ווי 
סּפעציעלן  ַא  מיט  מען  בעט  קורא  קול  זייער  אין 
פַארמעגליכע  די  צו  סּפעציפיש  באזונדער  רוף 

מחותנים צו הָאבן איינזעעניש ַאז מיט דעם ווָאס 
ָאּפ  זיי  צו די תקנה, רַאטעווען  צו  זיך  זיי שטעלן 
מחותנים  פון  דָאלער  טויזנטער  הונדערטער 
וועלכע ברעכן אונטער די שווערע הוצאות, וזכות 

הרבים תלוי בכם!

בלומען 
בלומען  פון  נושא  די  איז  יָארן  לעצטערע  די  אין 
ביי  היינט  און מ׳האלט  גדר,  יעדן  פון  ַארויס  אויך 
אוועק  צאלן  מחותנים  וואס  קָאסטן  משונה׳דיגע 
פאר בלומען און דָאס קומט אויך באגלייט פון א 
״נָאכצומַאכן״ און מחותנים קענען  שטארקע רייץ 

דָאס נישט דורכטרָאגן.

יעצט  ארבעט  ועד  דער  סטַאנדַארט:    נייע   
ּפעקעדזש  הערליכן  שיינעם  א  אהערצושטעלן 
ווָאס  ּפרייז,  ביליגע  א  גאר  פאר  בלומען  פאר 
פון  חתונות  ַאלע  ביי  ווערן  גענומען  זָאל  דָאס 
ַאז  זעלבסט-פַארשטענדליך  שלומינו.  אנשי 
וואו  זַאלן,  ״ּפרדס״  ּפראכטפולע  אונזערע  אין 
בלומען  פַאלשע  הערליכע  צוגעשטעלט  ס׳ווערט 
אויך  ווי  און  ּפעקעדזש,  אינעם  ַאריינגערעכנט 
ַאנדערע זַאלן ווָאס שטעלן צו פַאלשע בלומען איז 

דָאס ַאמשטַארקסטן רעקָאמענדירט.

שבת שבע ברכות 
באוויזן  ב״ה  ס׳איז  ַאז  לקל  תהלה  ּפרָאבלעם: 
ּפרַאכטפולע   6 די  אהערצושטעלן  געווארן 
ווָאס טוען ב״ה צושטעלן  זַאלן״  און ּפרדס  ״נזר 
פַאר  ברכות  שבע  שבת  די  סוקסעס  גרויס  מיט 
הונדערטער מחותנים מאנ״ש, הערליך שיין און 
ַאלע  ַאוועקשניידנדיג  קָאסטן,  צוגענליכע  פַאר 
שבת  מדי  אּפ  שּפָארט  וואס  הוצאות,  זייטיגע 
פון  ָאּפגערעדט   — אלפים  צענדליגער  בשבתו 

ַאסַאך איבריגע קָאּפוויי — פאר׳ן ציבור! 

צאל  די  זיך,  צעוואקסט  ציבור  דער  היות  ָאבער, 
דָאס  איז  בליעה״ר,  אומגעהויער,  שטייגן  שמחות 
בעלי  היימישע  שבת  יעדן  ס׳דא  און  גענוג,  נישט 
וועלכע  קהלתינו  חברי  שלומינו  מאנשי  שמחה 
ס׳איז  ווייל  זַאלן,  די  צו  צוקומען  נישט  קענען 

איבערגעפולט בליעה״ר.

זיך  האט  ועד  דער  סטַאנדַארט:    נייע   
אהערצושטעלן  כוחות,  אלע  מיט  אריינגעלייגט 

פרישע שבת שבע ברכות זַאלן פאר׳ן ציבור בעלי 
מעלדן  קענען  צו  בקרוב  מ׳האפט  וואס  שמחה, 
זאכליכע ּפלענער דָאס אויסצופירן הלכה למעשה, 
און  עבר,  אינעם  בַאוויזן  ב״ה  מ׳הָאט  ווי  ַאזוי 
זאלן  אנ״ש  מחותני  ַאלע  ַאז  ערמעגליכן  דערמיט 
אויפ׳ן  ברכות  שבע  שבת  זייער  ּפרַאווען  קענען 

צוגענגליכן און שּפָארזַאמען סטַאנדַארט.

מחותן שבע ברכות 
א  ווערן  אנגעהויבן  ס׳האט  ּפרָאבלעם: 
סטאנדארט אז דעם מחותנ׳ס שבע ברכות איז ווי 
א ״צווייטע חתונה״ מיט זינגערס און שּפילערס, 
וואס  מחותנים  און  אא״וו,  עסנס  טייערע  מיט 
האלטן שוין נאך די גאנצע חתונה קענען נישט 

דורכטרָאגן דעם קָאסט.

 נייע סטַאנדַארט:   די מחותנים שבע ברכות 
בַאשיידענעם  ַא  אויף  ווערן  דורכגעפירט  זאל 
קיין איבערגעטריבענע  ָאן  זינגערס,  קיין  ָאן  אופן, 
סעודה.  נָארמַאלע  שיינע  ַא  מיט  בלויז  מעניוס, 
פַאר  זַאלן״  ּפרדס  און  ״נזר  בַארימטע  אונזער  אין 
קלענערע שמחות ווערט צוגעשטעלט א הערליכע 
סטאנדארט פאר די מחותנים שבע ברכות. מהיום 
עטליכע  ווערן  רעזערווירט  אי״ה  וועט  והלאה 
מחותנים  פאר  בלויז  באשטימט  וואך  יעדע  נעכט 
קען  יעדער  ַאז  פַארזיכערן  צו  כדי  ברכות,  שבע 

צוקומען דערצו.

פורניטשור 
ּפרָאבלעם: די מעבל איז פון די סאמע גרעסטע 
הוצאות, און ס׳איז כולי עלמא מודי אז ס׳איז כלו 
 14 צווישן  היינט  שּפענדן  מחותנים  הקיצין.  כל 
ּפיצעלעך  די  פאר  מעבל,  אויף  אלפים   18 און 
געדונגענע דירות, וואס נישט אלעמאל קען עס 

אפילו האבן ּפלאץ דארט!!!

 נייע סטַאנדַארט:    די עסקנים מיט עטליכע 
צו  אריינגעלייגט  זיך  הָאבן  געשעפטן  פורניטשור 
דויערהאפטיג,  פורניטשור,  הערליכע  ברענגען 
אלפים   4 בלויז  פאר  קלַאסיש,  היינטיג,  שיין, 
פאר  מיליאנען  אפשּפארן  דערמיט  און  זייט,  א 
אי״ה  וועלן  ּפרטים  אויספירליכע  די  מחותנים. 

געמָאלדן ווערן אין די נָאענטע תקופה.

אל תיקרי תקנות - אלע תיקונים
טייערע מחותנים, טייערע אנ״ש, הבוא נבוא ונתבונן.

די אלע נייע סטַאנדַארטן זענען נישט קיין ״תקנות״ ווָאס זענען געמאכט געווארן צו באגרעניצן קיינעם, 
ָאריגענעלן  דעם  צוריקצוברענגען  פַארקערט,  ּפונקט  נָאר   — שמחה  א  פון  שיינקייט  די  פון  אוועקצונעמען 

הערליכן חן פון אידישע שמחות, בחן ובשכל טוב בעיני אלקים ואדם!

ווי ס׳האט זיך בעז״ה איבערצייגט אינעם עבר, איז יעדע נקודה ווָאס מ׳הָאט דורכגעפירט לטובת 
הציבור אין געביט פון שמחות, סיי ביי חתונות און סיי ביי קלענערע שמחות, געברענגט פַאר׳ן ציבור 
בַאשיידענעם  נָארמַאלן  ַא  אויף  נָאבעלע שיינע שמחות  ּפרַאווענדיג  צופרידנהייט,  און  הנאה  בלויז 

אופן פַאר׳ן ביליגסטן קָאסט ווָאס נָאר שייך.
יעדע  ווָאס  סטאנדארטן״  חתונה  ״נייע  די  דורכפירן  בעז״ה  טוען  מיר  ווען  ַאצינד,  איז  זעלבע  די  ָאט 
ּפונקט עקסטער איז געווָארן דורכגעטון, דורכגערעדט און דורכגעטרַאכט מיט׳ן גרעסטן מָאס התבוננות 
וכל  זיין דורכפירבַאר און ברענגען די געוואונטשענע לעזונג לטובת המחותנים, בעלי שמחה  ס׳זָאל 

הקהל הקודש הזה.

ומכאן הקריאה יוצאת: אנשי שלומינו, בעלי בתים נכבדים, בעלי שמחה יקרים, לָאמיר ַארבעטן 
אינאיינעם, מ׳קען נישט דורכפירן די ַאלע סטַאנדַארטן און תיקונים בלויז מיט׳ן כח הרבים, ַאלע בעלי 

שמחה אינאיינעם! 
ס׳איז אין אייער אייגענע בעסטע אינטערעסע זיך צוצושטעלן און מיטַארבעטן אינאיינעם, סיי אויף די 
יעצטיגע תיקונים און סיי צו גיין פָאראויס מחיל אל חיל מיט פרישע אויפטוען לטובת הציבור ביתר שאת 

וביתר עז, וזכות הרבים תלוי בכם!
רגשי שמחה, ומתוך  החותמים בברכה 

ועד השמחות

טובים  ימים  די  נָאך  תיכף  קרַאפט  אין  ַאריינגיין  אי״ה  וועלן  סטַאנדַארטן  נייע  ַאלע  די 
הבעל״ט און יעדער ּפונקט בַאזונדער וועט אי״ה בַאגלייט ווערן דורך די עסקנים הנכבדים 

שיחי׳ צו פַארזיכערן ַאז ס׳ווערט בעז״ה דורכגעפירט אויף הונדערט ּפראצענט

וביום שמחתכתם...
: ם ל ו כ ו  ר מ א ו  , ה ב ר ה  ח מ ש די נייע חתונה-ב

סטַאנדַארטן פַאר 
אנ״ש בעלי שמחה

לב מי לא יחרד?!
במשך זמן קצר נקטפו מן העולם כמה אנשים נשים וטף מקרב קהלתינו הק׳ ה״י

וקול שבר נשמע מעיר בכל עבר וּפינה וקול זעקה בכי ומסּפד עולה עד לב השמים!

ובכן עפ״י קריאת הקודש נתאסף כולנו לכינוס קדוש

מעמד יום תפלה
לתשובה ולהתעוררות

ה ש ו ד ק ה ו  נ י ת ל ה ק י  נ ב י  פ ל א ל
בראשות חברי הביד״ץ ובראשם כ״ק מרן רבינו שליט״א

ביום א׳ שלח, כ׳ סיון הבעל״ט
היו נכונים • הּפרטים באים!

בעצתו ובעידודו של כ״ק מרן רבינו שליט״א


	16-247 Aug. 7 20 שבת עקב
	16-247 Aug. 7 20 שבת עקב2
	16-247 Aug. 7 20 שבת עקב3
	16-247 Aug. 7 20 שבת עקב4
	16-247 Aug. 7 20 שבת עקב5
	דבר יום  חתונה סטאנדרט

