
 

 

 
 בי"קגליון  - לפ"ק ג"פתש בשלחפרשת 

 

"א שידוך דורך אן עקסידענט"  
א איד דערציילט, כ'האב זיך זייער געמוטשעט מיט א שידוך פאר 

זעהט זיך נישט  מיין זון, ער ווערט עלטער און עלטער און קיין שידוך
אן אויפן האריזאנט, פארשטייט זיך אז מיין צער איז געווען זייער 
גרויס, דאס מנוחת הנפש מיינע איז געווען צושטערט, אלעס האט זיך 
געדרייט ארום דעם, און כ'האב נישט געזעהן קיין סוף צום מצב, וואס 

ך האב אבער שטענדיג מתפלל געווען, און זיאיך  וועט דא זיין??
טעגליך געבעטן ביים טאטן אין הימל, רבש"ע שיק א שידוך פאר מיין 

 זון, ווען כ'האב נאר געקענט האב איך מתפלל געווען דערויף. 

איין טאג פאר איך מיט מיין קאר, און בום.. א צווייטע קאר האט 
אריינגעזעצט אין מיר, מיט אן אימפעט, און צושמעטערט דעם גאנצן 

מיין קאר, אזוי אויך איז די פראנט געווארן  אינטערשטן חלק פון
געשעדיגט, ווייל פליענדיג פונעם שטארקן זעץ וואס ס'האט געכאפט 
פון אונטן, האט זיך עס אנגעקלאפט ערגעץ אויך פון פראנט, בקיצור 
מ'קען מער נישט פארן מיט די קאר, אבער ב"ה אלץ איז געווען מיט 

געשעדיגט פון די פאסירונג, גרויסע חסדים, ארויסקומענדיג נישט 
 חסדי ה'.

איך מיין עגמת נפש איז געווען זייער גרויס, בנוסף צו מיין צער וואס 
טראג זיך טעגליך ארום צוליב דעם שידוך פון מיין זון וואס 
פארזוימט זיך, און דא יעצט א פרשה מיט א קאר, אן איבעריגע קאפ 

זיך פארבינדן מיט איינע  כ'האב ווייטאג, רבש"ע ראה עניי ועמלי וכו'.
פון די קאמפעניס וואס טוען די זאכן פון פארעכטן געשעדיגטע 
קארס, אבער... כ'האב זיך אנגעשטויסן אין א פראבלעם, בדרך כלל 
גיבן זיי פארן קאסטומער אן אנדערע קאר, אויף די קאסטן פון די 

ן עאינשורענס קאמפאני, אויף צו האבן א קאר במשך די צייט וואס מ
פאררעכט די געשעדיגטע קאר, וואס דאן האט מען דאך נישט קיין 
קאר, אבער דער אייגענטומער זאגט מיר יעצט, אז פונקט יעצט איז 
ער געבליבן אן קארס, אלע קארס זיינע זענען יעצט פארטיילט, און 
דערווייל זאל איך צו ווארטן ביז מארגן, שוין גייט אריבער א טאג און 

זאגט ער מיר, קוק אהער כ'האב נישט קיין ברירה,  איך קאל אריין
האב ביי מיר ליגן אין פארקינג לאט א גאר טייערער קאר א איך 

לעקסוס, וואס דאס גיב איך בדרך כלל נישט ארויס פאר אזעלכע 
פעלער, אבער כ'האב נישט קיין ברירה און איך כ'וועל דיר געבן יעצט 

 אט די טייערע קאר. 

ערלעדיגט, פאר מיר איז דאס זיכער גוט, כ'האב אפגענומען די קאר,  
יא כ'מוז זאגן ס'איז געווען עפעס אזוינס און אזעלכס, כ'האב 

געשפירט ווי דער עושר פון שטאט, יא כ'האב זיך געשפירט פאר 
 וויילע ווי א עפעס א גאר וויכטיגער פארשוין...  

סידענט, און דאס לאנג פונקט ממש דעמאלטס גלייך נאך דעם עק
ערווארטעטע האט פאסירט, מ'האט מיר אנגעטראגן א שידוך פאר 
מיין זון, למעשה ערגעץ ווי אינמיטן פון די פארהאנדלונגען נאכן זיך 
נאכפרעגן אויפן בחור, און אויף מיר און מיין משפחה וכו' זאגט דער 
צד השני פארן שדכן, אז ער וואלט מיך ווען געוואלט זעהן 
פונדערווייטענס, נישט האבענדיג מיך געהאט געקענט פון בעפאר, 
לאמיר זעהן דעם מענטש פון וואס איז דער מדובר דא, ווער איז ער, 

 וואס פאר א רושם מאכט ער.

האט אפגעשמועסט אז איך דאווען טעגליך מנחה מעריב ביי מען 
וי יענעם און יענעם בית המדרש, מ'האט אים געגעבן סימנים ווי אז

איך קוק אויס, און ער לאזט זיך ארויס צום פארקינג לאט פונעם 
פונדערווייטענס, ווען איך  זעהןיענעם בית המדרש מיך אפווארטן און 

און אזוי ארום קום איך אן צום ביהמ"ד מיט מיין טייערן   קום אן.
לעקסוס קאר, און יענער שטייט אזוי און באטראכט די סצענע, און 

געכאפט, די גאנצע מצב מיטן טייערן קאר האט אים  עפעס האט אים
עפעס געגעבן דעם איינדריק אז מ'רעדט דא פון עפעס ווייס איך 

 וואספארא בעל בתי'שער מענטש.

אהיימקומענדיג האט ער אויסגעדרוקט זיין באגער צו גיין ווייטער 
מיטן שידוך, זאגענדיג אז ער זעהט מ'האט דא צו טוען מיט אן עכט 

תי'שע זאך, אזוי האט ער געקלערט, עס איז אים געווען צום בעל ב
הארצן דער גאנצער געשטעל מיינער, און האט באקומען א פאזיטיוון 
בליק אויף מיר, און ווי ס'האט זיך ארויסגעשטעלט איז עס געווען 
היבש צוליב די קאר...  )און פרעגט מיך נישט פארוואס?, זייט ווען 

לויט זיין אויסערליכען גלאנציגן געשטעל,  מעסט מען דען א מענטש
אבער פאקטיש איז אזוי געווען די מעשה, אפגעזעהן צו יענעמס 

 צוגאנג און בליק איז ריכטיג צו נישט( 

זאכן האבן זיך אנגעהויבן רוקן איינס צוויי דריי, און ביז  ,בקיצור
דער  ,האבן מיר געבראכן טעלער, מזל טוב מזל טוב ,עטליכע טעג

.                      י לאנג ערווארטערטער שידוך איז ענדליך אנגעקומעןאזו
א טאג נאכן שידוך, באקום איך א טעלפון קאל פון די קאמפעני, דיין 
קאר איז פארטיג, קום עס אפנעמען און ברענג זיי אזוי גוט צוריק 

 לעקסוס. ןדעם טייער

 בס"ד


