
 

 

 

 

 כנים, פון די בקרוב ארגאניזאציע.א גוט יאר אייך חשובע עסקנים און געטרייע שד

מיר לייענען מיט גרויס אינטערעסע און נאכפאלגערשאפט אייער וועכנטליכע ארטיקל, און נעמען דערפון 
עס איז נאכנישט אויסגעקומען זיך צו באדאנקען, ווייל אזוי גייט עס, וואס קען  ארויס אסאך אינפארמאציע. 

און איך גלייב אז נאך עטליכע הונדערט אידן האבן הנאה פון דעם הערליכן ארטיקל יעדע וואך, מען טוען... 
 נאר עס קומט נישט אויס אנצורופן און באדאנקען פאר די שיינע ארבעט.

אבער נאכן ליינען די ארטיקל פאריגע וואך, פון א מאמע וואס האלט אז די שדכנים רודפ'ן איד ווען מען טראגט 
אן שידוכים פאר די טאכטער וואס זי האלט אז ס'איז נאך דא גענוג און נאך צייט ביז מען וועט אנהייבן צו 

 געבן מיינע פאר צענט אין דעם נושא.הערן, האב איך באשלאסן צו באזייטיגן מיין פוילקייט, און איבער

איך האב עס געלערנט אויף א וועג ווען ס'איז געווען אקטועל, ווען א שוועגערין מיינע האט באשלאסן אז זי 
וויל נאכנישט אויסהערן, און מען האט אנגעטראגן עפעס וואס איז געווען גאר פאסיג, אבער זי האט פשוט 

 פארשטאפט אירע אויערן.

א לאנגע געשיכטע קורץ, מען האט א יאר שפעטער געטוען דעם שידוך, אבער דאן האט שוין די צו מאכן 
אנדערע זייט געהערט פארשידענע זאכן וואס אויב וואלט מען דורכגעפירט דעם שידוך תיכף וואלט זיך 

 פארשפארט אסאך עגמת נפש פון ביידע זייטן.

אין אייער וועכנטליכן  וערטער וואס איך האב צו זאגן איבער דעם טעמע, ביטע דרוקט דאסענען די ואט ז
 ווינקל:

לבוים, פון סאטמאר ון די בארימטע רביצין ב. ס. טייטאיך האב געהערט איבער דעם טעמע פ
מען דארף טאקע  .צו א שידוך עס איז א פרישע נארישקייט דאס אז מ'יאגט זיך נישטוויליאמסבורג, אז 

נישט הערן, איז זיכער נישט קיין רלייגטע הענט און זאגן אז מ'וויל זיצן מיט פא לויפן כאפן, אבערנישט 
  תכלית.

האבן מיר זיך נישט געקענט דערווארטן  יאר, ווען מיר זענען געווען קוים אכצן: "שילדערטדי רביצין 
 מען א רינגל און וואס נישט, פון דעם באשערטן.ובאק , און מען זאל שויןאז מען זאל שוין ווערן א כלה

 "...!19 היינט שעמט מען זיך מיטן רינגל פאר די

געזאגט אז איר און  איר,איינער איז אמאל געקומען מיט געוויין צום יצין פארציילט, איז ווי די רב
  ... וואס איז געשען?און זי הערט נישט אויף צו וויינען מיטן חתן, בעשוידי טאכטער האלט נאך 

געפעלט איר גראדע, אבער זי האט  בחוראיז צומישט און פארלוירן, זי קען נישט באשליסן, דער זי 
און די מאמע טענה'ט, אז זי קען נישט  מורא אז ס'איז צו פריה, און זי קען נישט באשליסן וואס צו טוען...

 שטופן איר טאכטער צו טוען עפעס וואס זי וויל נישט...צווינגען און 

האט אייער  נאר געטרייע און חשוב'ע מאמע; זאגט מירהאט איר די רביצין געפרעגט אזא שאלה: 
איבעריג צו זאגן אז די ענטפער איז געווען  ?אן אייך ,טאכטער שוין אמאל געקויפט א נייע קלייד אליינס

 . ניין..א גרויסע 

ביי א שידוך וואס זאל זי דא , קויפןוואס זי זאל ביי א קלייד קען זי זיך נישט אליינס דערוועלן  ויבא נו,
די טאכטער? איר פארשטייט נישט אז  ןווילט איר נישט שטיפזי ווייסט זיכער נישט וואס דאס מיינט, 

, און פלוצלינג שטייט איר אינדערויסן, די ערשטע מאל און איר לעבן וואס זי גייט דאס דורך דאס איז
 ...!?ליינסאפילו א קלייד קויפט זי נישט אאין די צייט וואס 

וייטשיק זי"ע, און מען דערציילט אז עס איז אמאל איינער אריינגעקומען צום בריסקער רב הרב סאלאו
די שדכנים דרוקן וויבאלד וחה נער האט נישט קיין מער האט זיך אויסגערעדט פאר אים דאס הארץ, אז 

אים צום וואנט אז ער זאל דורכפירן א שידוך מיט זיין טאכטער, און למעשה איז זי נאך נישט קיין אכצן 
: א פחד פון א תשובה דער בריסקער רב געענטפערטהאט אים  ..., און זי וויל נאכנישט ווערן א כלהיאר

 נישט חס ושלום טרערן פון אן אלטן" , "בעסער לאזן טרערן פאר די אכצן

איך וועל שליסן מיינע ווערטער מיט א תשובה וואס עס האט געענפערט דער חכימי דיהודאי רבי 
אביגדור מיללער זצ"ל, ווען איינער האט אים געפרעגט אז ער האט א כלה וואס איז לויט זיין מיינונג 

האט ער געענטפערט נישט גענוג ערוואקסן, צו זאל מען שוין אויסהערן א שידוך פאר איר אדער נישט? 
  קסן...ווערן ערוואל מאכן אז זי זאדאס וועט איר אויטאמאטיש מאך איר נאר חתונה, און דו  –

און מיר האפן אז עס וועט עושה רושם זיין פאר וועמען עס איז  א דאנק פארן דרוקן מיינע ווערטער,
 אקטועל...


