
 ר' יודל איז געווען גערעכט 
 

   צו די בקרוב קאלום 
 

איך וויל מיטטיילן מיט די חשוב'ע ליינער פון די בקרוב  
קאלום א גאר אינטערסאנטע עקספיריענס וואס איך האב  
געהאט וואו איך האב מיך איבערצייגט אז שדכנים און די  

טיפער ווי די עלטערן  וואס טוען אין שדכנות טראכטן אסאך  
    אליינס 

די מעשה האט זיך אנגעהויבן ווען איך האב בס"ד א שידוך  
געטון מיט מיין זון דעם פארלאפענעם אנהויב זוממער און  
אנדערש ווי ביי סתם א שידוך אז די עיקר וואס מען טוט  
אז מען גרייט זיך צו די חתונה איז אבער דא היות איך  

ן איז די מעשה געווען  האב א טאכטער נאך דעם זו
    אינגאנצן אנדערש

עס זענען געווען שדכנים וואס זענען מיר נאכגעלאפן אז  
איך זאל שוין אויסהערן פאר מיין טאכטער וואס איז שוין  
אינצווישן געווארן אביסל עלטער ווי די נארמאלע עידזש  

    פון שידוכים
ל סוף  פון די אנדערע זייט בין איך געווען זייער רואיג סוף כ

האב איך דאך א חתן אין שטוב נו פארוואס זאל איך מיך  
יאגן ? איך האב געטראכט אז איך וועל קודם חתונה מאכן  
מיין זון און נאכדעם וועל איך אנהייבן אויסהערן פאר מיין  

    טאכטער
ט לאכט עס איז דורך  -למעשה א מענטש טראכט און ג

ען, איין  אפאר חדשים און דער גוטער שליח איז אנגעקומ
אינדערפרי גיי איך אין ביהמ"ד און אזוי צווישן די קאווע און  
דאוונען באמפ איך אריין אינעם איש האשכולות הר"ר יודל  

    סאנדעל הי"ו דער מנהל ומייסד פון "בקרוב"
מיר האבן פארפירט א שמועס איבער אלס און אלעמען און  

וואס חוץ  פארשטייט זיך אז נאך אפאר מינוט האט ר' יודל  
פון אלעס וואס ער טוט אינעם פעלד פון שדכנות איז ער  
אין פריוואטן לעבן עוסק אין אויפקלערן כסדר מענשן נישט  
צו לאזן ווארטן נאר א שידוך טון תיקף ווען עס קומט די  
צייט במילא האט ער זיך געוואנדן צו מיר און געפרעגט  

ם  וואס עס טוט זיך מיט מיין טאכטער האב איך אי
געענטפערט אז איך הער נאכנישט אויס פאר איר ווייל איך  

    האב יעצט א חתן אין שטוב 
ר' יודל לאזט זיך נישט און איז מיר מסביר אז דער מציאות  
היינט איז אז א בחור וואס ווערט נאר אביסל אלט ווארט  
ער שוין גאר שטארק ארויס אויף זיין שידוך און עס טוט  

דן פארבייגייענדע טאג וואס ער  אים גאר שטארק וויי יע 
בלייבט א בחור נו אויב איז דא א מציאות אז דיין חתן וועט  
זיין א בחור וואס לערנט שוין אפאר יאר אין ישיבה  
  פארוואס זאלסטו סתם מצער זיין דיין צוקונפטיגער חתן ? 
ער האט מיר אויך מסביר געווען אז איך מוז נאכנישט  

מיטן גרעסטן רואיגקייט אבער  חתונה מאכן אלעס קען זיין  

פארוואזשע לאזן ווארטן דעם בחור, טאטע, מאמע, און  
    דערונטער דער פאטענציעלער שדכן ?

דאס איז געווען פאר יו"ט און איך האב באשלאסן אז  
במשך דעם יו"ט וועל איך זיך אריינלייגן אין די נושא און  

איז  זיך מער נאכפרעגן אויף די נקודה און זען אויב ער 
    גערעכט

דורכאויס דעם יו"ט האב איך זיך טאקע אריינגעלייגט אין  
די נושא און זיך אביסל נאכגעפרעגט ביי אנדערע אידן און  
עס האט זיך מיר אנטפלעקט א מורא'דיגע מציאות וואס  
געוויסע עלטערן האבן מיר דערציילט אז זיי האבן אויך  

ג ווען עס איז  געהאט אזא מציאות אז זיי זענען געווען רואי
א שידוך צו טון מיט א טאכטער און נאך א שטיק     געקומען

צייט האט די טאכטער באקומען אייגענע דיעות און די  
    עלטערן האבן ביטער חרטה געהאט פארן ווארטן

ווען איך האב דאס געהערט האב איך צוזאמען מיט די  
אינפארמאציע וואס איך האב געהערט פון ר' יודל פאר  

באשלאסן אז איך וועל וואס פריער טון מיט מיין  יו"ט 
טאכטער וואס איך האלט פאר ריכטיג צו טון פאר עס וועט  
זיין צו שפעט און טאקע נאך יו"ט האב איך אנגעהויבן  
אויסהערן שידוכים פאר מיין טאכטער און ב"ה נאך צוויי  
וואכן האב איך געטון גאר א געלונגענע שידוך מיט מיין  

    טאכטער
יל איך דא ארויסברענגען קודם מיין דאנק צום באשעפער  וו

און אויך פשוט אלס אל תמנע טוב מבעליו אז דער עולם  
זאל וויסן אז מיר האבן דא א אוצר ווען עס קומט צום עולם  
השדכנות וואס דאס איז הר"ר יודל סאנדעל און די  
"בקרוב" ארגעניזאציע וואס גיבן זיך איבער ממש מיט  

צו ברענגען א טויש אין די ליין פון שידוכים און  מסירת נפש  
איך מיין אז יעדעס ווארט איז איבריג ווען מען רעדט  
איבער די ארגעניזאציע וואס האט באוויזן זינט איר  
גרינדונג מיט בלויז דריי יאר צוריק צו מאכן א רעוואלוציע  

    אינעם עולם השדכנות אין פולן זין פון ווארט
יך ארויסברענגען אז אנדערע מענטשן  און בעיקר וויל א 

זאלן פון דעם נעמען א לעקציע און פארשטיין אז ווען עס  
יאר טאר נישט   18קומט די צייט און א בחור/מיידל ווערט 

זיין קיין שום תירוץ אין די וועלט וואס זאל אפהאלטן פון  
אויסהערן שידוכים און ווען א שדכן קאלט אנטראגן א  

שט דיין שלעכטס ער מיינט דיין טובה  שידוך מיינט ער ני
און בס"ד אז מען וועט טון די ריכטיגע השתדלות וועט דער  
אויבערשטער העלפן אז עס וועט גיין גרינג און מען וועט  

    זיך נישט אנשטויסן אין קיין פראבלעמען
 פיל דאנק און הצלחה אויף ווייטער 

   
  משה לוי ברוין ק"י

 


