
 

 

 

 

 אל מען כבוד העוסקים בפרשת הזיווגים, במכון בקרוב הע"י.

עפעס וואס איך האב נארוואס מיטגעהאלטן, און עס וואלט אלס א שדכן האב איך אייך געוואלט מיטטיילן 
זאלן כאפן און פארשטיין  געווען א תועלת אויב איר באשרייבט עס אין אייער קאלום, כדי אז מענטשן

 וואס עס קומט פאר, און זיך אויפוועקן צו די טרוקענע מציאות.

דער פאלגענדער בריוו שיק איך אייך אלס א רעזולטאט פון אייער ארטיקל איבער די נושא אז מיידלעך יאגן 
 זיך נישט צו ווערן א כלה. מען האט די פולסטע צייט, און קיינער זוכט זיך נישט צו זיין די ערשטע אין קלאס.

ב"ה קינדער אין די יארן, און וויסנדיג אז איך בין געווארן א שדכן ביי די אכט און צוואנציג, האט  מומעמיין 
האט זי מיר איין טאג פארגעהאלטן ביי א משפחה שמחה: "בעריש, דו טוסט דאך אין שידוכים, פארוואס 

 ך דארף שטיין און ווארטן אז מען זאל מיר נאכלויפן?"...טראגסטו גארנישט אן פאר מיין טאכטער? אי

יך דען דער איינציגסטער שדכן? מיר וואוינען בכלל נישט אין די זעלבע געגנטער, פרעג איך איר צוריק: בין א
 ראגט דיך נישט אן גארנישט?ביי ענק איז נישט דא קיין שדכנים? קיינער ט

 ."ין" זאגט זי מיר מיט א ביטערקייט. "קיינער טראגט מיר גארנישט אן, איך ווייס נישט וואס צו טוען דא"ני

ישט, און גארנישט פעלט איר ניאר,  19איך האב געוואוסט אז אזא זאך קען ממש נישט זיין, זי איז קוים 
 אל איר קיינער גארנישט אנטראגן? די משפחה איז צום זאך, דאס מיידל איז צום זאך. פארוואס ז

איך האב מיר דאן דערמאנט פון א שדכן פון איר שטאט מיט וועמען עס איז אויסגעקומען אין די 
מיט פריעדמאן האסטו שוין גערעדט? ער האט "און פארגאנגענהייט צו ארבעטן, און איך געב איר א פרעג, 

 דיר גארנישט געהאט וואס צו אנטראגן?"...

"ער האט שוין אנגעטראגן בערך זיבן שידוכים, אבער לאנג צוריק, זי טראכט א מינוט, און ענטפערט מיר: 
 אכנישט אויסגעהערט"...בערך איינס א האלב יאר צוריק, ווען איך האב נ

"איך פארשטיי נישט" בין איך געווארן פארוואונדערט. "א מינוט צוריק האסטו געזאגט אז קיינער טראגט 
ם, האבן דיר נאך זיבן שידוכי האט דיר אנגעטראגןרנישט אן, און יעצט הער איך אז בלויז איין שדכן גא

 שדכנים עפעס אנגעטראגן דעמאלט?".

בערך דרייסיג בחורים וואס מ'האט אנגעטראגן, יעדער האט זיכער. איך האב געהאט פארשלאגן פון  "זיכער,
געזאגט אז זיין שידוך איז ממש דאס פאסיגסטע פאר מיין טאכטער... אבער דעמאלט האב איך עס בכלל 

 ווייל איך האב נאכנישט אויסגעהערט"... נישט אויפגעשריבן, 

 ? האסט זיך צוריק געקערט צו די שדכנים?"."און וואס איז געווארן מיט די דרייסיג בחורים

"רוב פון זיי" איז זי מודה, "האבן שוין א שידוך געטוען. אבער איך געדענק נישט וועלכע שדכנים צו נאכלויפן, 
ווער עס האט וואס אנגעטראגן, און קיינער רופט מיר נישט מער ווייל איך האב אפילו נישט געוואלט הערן 

 א יאר צוריק אין אזא צייט, ממילא טראגט קיינער גארנישט אן". קיין איין שידוך פאר

האבנדיג קלארער דעם בילד, האב איך איר געפרעגט מיין פראגע זייער אפן: "פארוואס האסטו נישט 
 אויסגעהערט? וואס איז שלעכט צו הערן און אראפשרייבן?".

 הערט אן ענטפער, וואס לדעתי ליגט דא דער הונט באגראבן:

ך האב געווארט זי זאל ארויסקומען פון צוועלפטע קלאס, און טרעפן א נארמאלע דזשאב, זיין "אי
מיט א גוטע ארבעט, און בעפאר דאס האט נישט פאסירט, האב איך בכלל נישט געוואלט הערן  געסעטלט''

 פון א שידוך"...

זשאב, אדער דו זוכסט איינער "אהא. און יעצט וואלסטו געהערט א שידוך פון א 'געסעטלטע בחור' מיט א ד
וואס זיצט אין ישיבה? פארוואס מעג דיין טאכטער זיין 'געסעטלט מיט א דזשאב' און דער בחור מוז ווייטער 

 ?"...19ווי צו די  20זיצן אין ישיבה, אין די צייט וואס זי איז שוין נענטער צו די 

אבער די מעשה ענדיגט זיך גוט, ב"ה אז מיר האבן אנגעטראגן אפאר גוטע זאכן, און מ'האפט אז 'בקרוב' 
 וועט מען ברעכן טעלער בעז"ה.

 אבער דער לימוד פון דעם שמועס וואס איך האב געהאט, האט מיר געגעבן אסאך חומר למחשבה.

 אליין, וואס איז וויכטיגער? קוקט אייך ארום און פרעגט זיך  רבותי, וועקט אייך אויף.

איז וויכטיגער צו טרעפן א שידוך וואס בלייבט פראמינענט פארן גאנצן לעבן, אדער איז וויכטיגער אז די 
טאכטער זאל ערשט זיין מסודר מיט א דזשאב, און ערשט נאכדעם וויינען אז קיינער קומט גארנישט 

 אנטראגן? 

איר זאלט מיר ענטפערן. די ענטפער שרייט פרעגט אייך אליין, און איך דארף נישט איך בעט אייך רבותי, 
 ארויס פון זיך אליינס.

 


