
 

 

 

 

 .ארגאניזאציע 'בקרובדי 'פון  שדכניםצו די 

חדשים, און א חתן אין שטוב וואס האט חתונה בעז"ה  10מיט  17אלס א מאמע מיט א טאכטער וואס איז 
געשפירט געטראפן פון אייער ענטפער פאר א אנדערע קומענדיגן ווינטער אין א מזל'דיגע שעה, האב איך מיר 

האט זיך אפגערעדט אז מען רופט איר מער נישט ווייל זי האט אפגעזאגט יעריגע מיידל, וואס  19מאמע פון א 
 צו הערן סיי וואס ווען די מיידל איז נאך געווען 'צו יונג' א כלה צו ווערן.

 יאר 18נאר אסאך בעסער, מיין טאכטער איז נאכנישט קיין כאטש וואס ביי מיר איז נישט די זעלבע מצב, 
איך מיין אז איך האב די פולסטע רעכט און  –אבער דאך ענטפער איך אויך אז איך הער נישט אויס בכלל, 
 בן...איר טענה'ט אז מ'זאל יא אויסהערן ווייל אז נישט וועט מען שפעטער מעגליך חרטה האאבער  –דערצו 

אסאך שדכנים רופן מיר מיט פארשלאגן פאר מיין טאכטער, און איך זאג זיי אז איך קען נאכנישט טראכטן פון 
א שידוך ווייל איך בין זייער שטארק פארנומען מיט די חתונה פון מיין זוהן, און מיין קאפ איז יעצט נישט 

איז קלאר ווי די טאג אז עלטערן דארפן אדורכפירן א שידוך מיט ישוב הדעת, און איך האב נישט די ס עדאהי. 
 מיין קאפ איז נישט הונדערט פראצענט דערביי.רעכט צו אויסהערן שידוכים איידער 

אדרבא, האט איר מיר א בעסערע עצה? זאל איך אויסהערן אפילו איך ווייס אז איך האב נישט די מעגליכקייט 
צו שליסן א שידוך פאר אינמיטן ווינטער? מעג איך בכלל אריינקוקן אין א שידוך אין די צייט וואס איך קען 

 ין? איז דאס יושר? נישט זיך פארטיפן דער

איך וואלט הנאה געהאט צו באקומען די ריכטיגע ענטפער, נאכדעם וואס אלס א שטענדיגע ליינער פון אייער 
 קאלום די לעצטע פאר חדשים, האב איך געזען אז איר האט זייער קלארע און פארשטענדליכע ענטפערס.

 .דזשערסיניו  בכבוד רב: מרת ח. ד. גליקמאן,

מיר האבן באמת נישט געקלערט אז די טעמע פון 'נאך צו יונג צו אויסהערן' וועט ציען אזא ברייטע 
ענדליגע בריוון און מעסעדזשעס איבער דעם נושא, אינטערעסע, אבער אין פאקט האבן מיר באקומען צ

אויף ביידע צדדים, און עס וועט זיין שווער זיי אלע צו דרוקן דא, בפרט ווען אסאך זאגן די זעלבע נקודות 
 נאר מיט אנדערע ווערטער און קנייטשן.

פארענטפערט ווערן, און מיר מיר האבן געמאכט דא א קורצע סה"כ וואס זייער אסאך פון די בריוון וועלן 
האפן אז די אלע וואס האבן אריינגעשיקט זייער מיינונג וועלן דערין טרעפן אן ענטפער צו זייערע 

 קאמענטארן און פראגעס. 

אייער נקודה איז א שטארקע, מען קען נישט טוען א שידוך אן קיין ישוב הדעת, און איר זענט הונדערט 
 פראצענט גערעכט דערמיט! 

, וואס וועט אייך ארויסהעלפן אין אייער תדארפט נעמען אין באטראכט דריי באזונדערע נקודו איראבער... 
 .דילעמא

און ווי ווען דאס קינד איז יונג באקומט מען סייווי טעלעפאן רופן פון שדכנים,  :זאגט פארן שדכן ווען יא – 1
פארוואס פעלט אויס צו זאגן "איך הער נישט אויס?" זייט אפן מיט לאנג זיי רופן דארף מען עס אויסנוצן. 

שט האבן גיי ניאים, זאגט אים 'איך הער די פארשלאג, אבער וויבאלד איך מאך יעצט חתונה און כ'שפיר אז כ'
שדכן דער  –שדכן ווערט נישט אפגעפאטשט, ב' דער  –ישוב הדעת פאר די חתונה! דאס טוט אויף א' 

 יך און וועט צוריק קומען נאך די חתונה, ווען איר זענט שוין גרייט צו הערן.פארשטייט אי

נישט בלויז דאס אז ער וועט צוריק קומען, מיטן זאגן דעם אמת און  :גיבט פארן שדכן דעם געלעגנהייט  - 2
עלפן דעם שדכן! א שדכן באקומט א געוואלד מיט דרוק 'פארוואס' איר ווילט נאכנישט הערן, גייט איר ה

און פרעשור פון עלטערן פון בחורים, וואס ווילן הערן צו יענע מיידל'ס משפחה איז גרייט, ווען איר זאגט 
 סתם 'מ'הערט נישט אויס' איז דער שדכן אין א ווינקל און ער ווייסט נישט וואס ער זאל ענטפערן. 

פאר די עלטערן פון די בחור 'קוקט אהער, זיי מאכן חתונה ווינטער, און נאך די אבער אויב קען ער זאגן 
סיי די עלטערן פון די בחור זיין רואיגער וויסנדיג אז זיי האבן א וועלן  –חתונה וועלן זיי אריינקוקן דערין' 

גן אזויפיל דרוק צייט ווען יא, און סיי דער שדכן וועט קענען ענטפערן נארמאל פאר די עלטערן וואס ליי
 זאך וואס לוינט זיך אויסדרוקליך...א  –אויף אים, און דער שדכן גייט פאר אייך שפירן הכרת הטוב 

דאס איז נישט דירעקט פאר אייער פראגע, אבער יא פאר אנדערע וואס  קוקט אויף די גרויסע בילד: – 3
האבן ערווענט די נקודה, אסאך מאל זענען דא עלטערן וואס הערן די משפחה וואס מ'טראגט זיי אן, און 

ג, איבערהויפט ווען מ'ווייס אפילו נישט ווער און וואס א זאך וואס איז בכלל נישט ריכטי –ניין  זאגן באלד
 דער בחור איז, אפשר איז ער א כליל המעלות? 

ניין פאר  'זאגן'מ'זאגט נאך פון ערליכע אידן, אז מען דארף זיך איבערטראכטן די זעלבע סאך צייט בעפארן 
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, און איר דארפט פרעגן א דעת .. ווי בעפארן זאגן יא.פונקט א שידוך, 

 תורה צו איר מעגט זאגן 'ניין' ווייל אייער טאכטער איז נאכנישט קיין אכצן יאר, און זי איז צו יונג...


