מזכרת נצח
מיום ה'שלושים' לפטירת

הרה"ח ר' יעקב שלמה ע"ה

גולדברג
ט"ז שבט ה'תשע"ט

ב"ה

דבר
פתח

בקשר עם יום ה'שלושים לפטירת אבינו ,הרה"ח הרה"ת ר' יעקב שלמה
בהרה"ח ר' דוד ע"ה ,אנו מוציאים לאור "מזכרת נצח" ,מיוסד על דברי
כ"ק אדמו"ר זי"ע בהתוועדות ש"פ וארא כ"ח טבת ה'תשנ"ב ,בקשר עם
הוצאת "ספר זכרון" בקשר עם ה'שלושים' לפטירת השליח הרה"ח ר' משה
יצחק העכט ע"ה (השיחה הוגהה וי"ל בפני עצמה ,נדפסה בספר השיחות
ה'תשנ"ב ע' .)377
הקובץ כולל שני שערים:
א) תולדות חיים – ראשי פרקים מתולדותיו של אבינו הכ"מ.
ב) השליחות לצרפת – סיפור השליחות המיוחדת בה נשלח אבינו,
יחד עם חמשה בחורים נוספים ,בשנת תשכ"ב ,לישיבת תות"ל שבצרפת,
המהפכה שחוללו ,והנחת רוח הרבה שנגרמה מהשליחות לרבי .בשער זה
מופיעים מכתבי הרבי אל השלוחים וביטויי הנחת רוח הנפלאים של הרבי
אודותיה.
אנו תקווה שהדברים יהיו בבחינת "והחי יתן אל לבו" ,ויעוררו את
צאצאיו וקהל הקוראים ללמוד מדרכיו בהתקשרותו לכ"ק אדמו"ר ובפעילות
בשליחותו.
וכפי שניכרת קורת רוחו הרבה של הרבי מפעילותו – יחד עם חבריו
לשליחות לצרפת – ב'יחידות' להרה"ח ר' בנציון שם-טוב ע"ה (נדפסה
לפאריז שנה העברה ששה תלמידים
במלואה להלן ע' " : )25הנה נסעו לשם ַ
השלוחים מכאן  . .האם לא יכלו לפעול שם עד שהם באו?" ,ובמענה
להרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון על אודות פעילות פירותיהם" :וזכורים
המה לטוב ע"ז בזה ובבא".


הקובץ מתבסס על עבודת ליקוט ועריכה שנעשו על-ידי הרה"ח
זימאוו והרה"ח ר' שמואל שי' לובעצקי מצרפת ,עזר וסייע
ר' לוי יצחק שי' ַא ָ
הרה"ח ר' מנחם מענדל שי' אסולין ותודתנו החמה נתונה להם על-כך.
בני המשפחה
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תולדות חייו


של הרה"ת ר' יעקב שלמה

ע"ה

גולדברג

הולדתו וחינוכו
אבינו ,הרה"ת ר' יעקב שלמה גולדברג ,נולד בליל שבת קודש ,מוצאי שביעי של פסח
תש"א ,להוריו שהתגוררו בירושלים.
אביו ,הרה"ח ר' דוד ע"ה ,למד בצעירותו בישיבת "תורת אמת" בירושלים ,והיה תלמיד
מובהק ומושפע פנימי של החסיד הנודע המשפיע ר' אלתר שימחוביץ ע"ה ,שחינכֹו,
העמידֹו בקרן אורה והחדיר בו את רוחה ונפשה של ליובאוויטש .לימים ,בשנת תד"ש,
נתמנה על-ידי הרבי הריי"צ למשפיע ומשגיח בישיבת "תורת אמת".
ברוח זו ,שהייתה יוצאת-דופן בירושלים של אותם ימים ,התחנך אבינו .לקראת שנת
הלימודים תשי"ג ,בהיותו בן אחת-עשרה ,נשלח ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" בלוד.

התקשרותו לרבי
כבר לקראת ראש השנה תשי"ג כתב פ"נ לרבי ,וזכה לקבל מכתב-מענה עם אישור פ"נ
וברכה לשנה החדשה ,בסופו חתם הרבי בכתב יד קודשו .כאמור ,הוא היה אז בן אחת-
עשרה שנה בלבד (במכתבים כגון דא שיועדו לבחורים ,חתם בדרך כלל המזכיר) .מאז,
קיבל במשך שנים רבות מכתב ברכה מהרבי לשנה החדשה.
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המכתב שקיבל אבינו מהרבי ,בהיותו בן אחת-עשרה שנים בלבד ,בשלהי חודש אלול תשי"ב,
כמענה לפ"נ שכתב לרבי .מני אז ,קיבל במשך שנים רבות מכתב ברכה לשנה החדשה.

בשנת תשט"ז ,שלח הרבי קבוצה של שנים-עשר שלוחים לארץ-הקודש ,בה שהו כמעט
במשך חודש ימים ,והשפיעו טללי חיים לאנ"ש בארץ ,שהיו בריחוק מקום מהרבי .אבינו
תמיד סיפר כיצד לאורך כל הביקור ָד ַבק בשלוחים והסתופף במחיצתם בכל מקום אליו
הלכו ברחבי הארץ .זאת ,בהיותו בן חמש-עשרה שנה בלבד.
ההתעוררות העזה שפעלו השלוחים באנ"ש בארץ ,והתשוקה להידבק במאור הגדול,
פעלו גם על סבינו ר' דוד גולדברג ,שכעבור זמן קצר מאז נסיעת השלוחים בחזרה אל בית
פארן לערנען ביים רבי'ן?" (=שמא ָח ֵפץ אתה
חיינו פנה אל אבינו ושאל" :אפשר ווילסטו ָ
לנסוע ללמוד אצל הרבי?).
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את השמחה של אבינו לשמע ההצעה אין לתאר .הדבר היה מבחינתו בגדר חלום בלבד,
שכן באותן שנים אנ"ש כמעט ולא נסעו מארץ-הקודש ל ,770בוודאי ובוודאי ששום בחור
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בן חמש-עשרה לא נסע.
אולם באותם ימים בלתי ניתן היה להשיג אשרות כניסה ושהיה בארה"ב ,ולכן הדבר
התעכב מלצאת לפועל .הישועה באה באמצעות השד"ר החסיד ר' בנציון שם-טוב שהגיע
בשנת תשי"ז לארץ-הקודש ואמר לסבינו שאילו ישלח את בנו לאנגליה ,יוכל הוא לסדר
לו שם אשרות כאלה.
כך אכן היה ,אולם בדיוק ביום בואו לאנגליה נסע ר' בנציון מהמדינה ,וכך אבינו נשאר
באנגליה במשך ששה חודשים ,עד אשר סודרו עבורו הניירות הדרושים.

הגעתו ל770
בליל ו' ניסן תשח"י יצא אבינו באוניה למסע בן מספר ימים ,והגיע ליעד הנכסף – 770
– ביום הבהיר י"א ניסן תשח"י.
באותו היום חילק הרבי מצות לחסידים ,וכשאבינו עבר בתור שאל אותו הרבי" :ווי
טאטע הייס ר' ָדוִ ד?"
הייסטו?" (=מה שמך?) ,אבינו השיב ,והרבי המשיך ושאל" :דיין ַ
(=שמו של אביך הוא ר' דוד?) ,אבינו ענה בחיוב והרבי נתן לו חתיכה נוספת של מצה
האּבן ַא ּכָ שר'ן פריילכען פסח" (=שיהיה לו פסח כשר ושמח).
"זאל ער ָ
ואמרָ :

עבודתו בשיחות הרבי
לקראת חג השבועות תשח"י זכו החסידים והרבי הסכים להגיה שיחות קודש ולהוציאן
לאור ,וכך – לאורך שנה שלֵ מה – יצאו לאור שיחות מדי שבת ושבת .שיחות אלו מרכיבות
את חלקים א' וב' בסדרת "לקוטי שיחות".
אבינו ע''ה נטל אף הוא חלק בהכנת השיחות ,ומשום כך אף ישן בחדר שמשמש כחדר
הנהלת הישיבה ,בתוך  .770יודעי אותם העתים סיפרו שהוא עשה מאמצים והשקיע בכך
שהשיחות תהיינה באופן מסודר ונאה ,והודות לכך יצאו השיחות בהדר.
עבודתו הייתה הקלדת השיחות במכונת כתיבה ,טרם הכנסתן להגהת הרבי; ולאחר
שהרבי היה מגיה את השיחה ,לעתים בהגהות רבות וצפופות ,בחיבור ,חיסור וצירוף מילים
באמצעות סימונים שונים ,היה אבינו מפענח את ההגהות ומקליד את השיחה מחדש,
בצירוף ההגהות .אבינו צבר בכך מומחיות רבה ,וידע לפענח היטב את הגהותיו של הרבי
(אגב ,אבינו סיפר שכשר' בנציון שם-טוב – שהיה הרוח החיה בהפצת השיחות – ביקר
ב ,770נהג להיכנס מפעם לפעם לחדר בו עבדו על השיחות ,נעמד ליד אבינו שתיקתקן,
"א מחיהַ ,א מחיה")
מחכך ידיו בהנאה תוך שהוא אומר לעצמוַ :
התעסקותו זו המשיכה אף בשנים הבאות ,והוא עסק בכך גם בשנים שלאחר חתונתו.
גם לאחר חתונתו ידעו העוסקים במלאכת השיחות והמאמרים של הרבי כי ניתן
להזעיק את אבינו גם בשעות הקטנות של הלילה – בהן הוציא הרבי לעתים את השיחות
והמאמרים כשהם מוגהים – ואבינו תמיד נענה והגיע בכל שעה על מנת שכבר בבוקר
יקבל הרבי את הדבר המתוקן.
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מכתב הברכה שקיבל אבינו מהרבי לקראת השנה החדשה ,מימי הסליחות ה'תשל"ב.
ב'מזכירות' הקלידו את התואר "הוו"ח" ,והרבי שינה בכתב יד קודשו לתואר "הרה"ח"

במכתב שכתב לו הרבי בשנת תשל"ב ,כתב את התואר "עוסק בצ"צ" .ככל הנראה,
הכוונה היא לעבודתו על השיחות.

השליחות לצרפת
בשנת תשכ"ב זכה להישלח – יחד עם חמשה בחורים נוספים – לשליחות בישיבת
נּוא שבצרפת ,שם חוללו מהפכה של ממש .ענייני השליחות והקשור בה
בּבר ַ
תות"ל ֶ
מופיעים בשער נפרד בקונטרס זה.
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סיפור השליחות
של אבינו ,שנמנה על התלמידים השלוחים
הראשונים בתולדות ליובאוויטש ,שנשלחו
בברנוא
ַ
בשנת תשכ"ב לישיבת תות"ל



ראשית דבר
ידוע בשער בת רבים יחסו המיוחד של כ"ק אדמו"ר זי"ע למדינת צרפת ולמהפכת
הקדושה שהתחוללה בה ,וההשקעה הרבה שהשקיעו רבותינו במדינה ,וכפי שהתבטאה
הרבנית חיה מושקא נ"ע ,והדברים הוגהו על ידי הרבי (בשיחת ש"פ וישב תשנ"ב)" :אנו
חרשנו וזרענו ואתם צריכים לקצור".
אולם עבודת הקציר לא החלה מיד ,ולאורך השנים – כבר מהשנים שקודם הנשיאות
– עורר ותבע הרבי ללא הרף מאנ"ש שהתגוררו בצרפת לפעול בעוז בהפצת היהדות
והמעיינות ובקישור אנשים לאילנא דחיי.
הדבר חזר ונשנה ללא הרף ,במכתבים חריפים ביותר – הפרושים בחלקו הראשון של
פרק זה – בהם תמה הרבי על כך שאנ"ש אינם פועלים וקוצרים את הקרקע החרושה
והזרועה שבצרפת.
בו' שבט תשכ"ב ,אנו עוד מוצאים מכתב כזה ,אולם זהו המכתב האחרון מסוג זה ,שכן
זמן קצר לאחר מכן התחולל מפנה רב-משמעות במדינת צרפת ,מפנה שהלך והתרחב,
ומתפתח ומשגשג עד עצם היום הזה.
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קבוצת השלוחים

המפנה אירע בדמות קבוצה של ששה תלמידים שלוחים שנשלחו לישיבת תות"ל
בצרפת ,הלוא הם הרבנים החסידים ר' שמעון לזרוב ,ר' אברהם ליפסקר ,ר' אשר
ציילנגולד ,ר' שמריהו רויטבלט ,ר' בנציון שפרן ,ואבינו הכ"מ – ר' יעקב שלמה גולדברג.

יום נסיעתם היה י"ב אדר ראשון תשכ"ב ,ובלילה שקדם לנסיעה זכו להיכנס ל'יחידות'
בהיכל קדשו של הרבי ,בה אמר להם הרבי" :שיהיה בכם הפצת המעיינות הן לזולת והן

לעצמכם בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות וקיום המצוות בהידור בכלל ,ועבודת
התפלה בפרט; ועל ידי זה תפעלו גם אצל אלה אשר שם".
למחרת ,הגיע הרבי מביתו ל 770בשעה מוקדמת מהרגיל ,במיוחד כדי להשתתף
ב"צאתכם לשלום" שהתקיים לשלוחים ,עת נפרדו מבני משפחותיהם וחבריהם .הרבי יצא
מ ,770צעד לעבר המדרכה ונעמד על-יד דלתו הפתוחה של האוטובוס בו הם נסעו לעבר
הנמל ממנו הפליגו .השלוחים עלו לאוטובוס ,כשהם עוברים בזה אחר זה בפני הרבי,
אחריהם עלו בני משפחותיהם וחבריהם ,וגם כשאלה ירדו והאוטובוס החל בנסיעה המשיך
הרבי לעמוד ולהביט עד אשר האוטובוס נעלם מן העין.
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ההגעה לצרפת
כשהגיעו לצרפת ,התקשרו ל'מזכירות' לדווח על כך .מאוחר יותר נודע להם כי הרבי
הורה לחברי המזכירות להתקשר להוריהם של כל השלוחים ולבשר להם על כך.
לאורך תקופת שליחותם הם פעלו בקרב תלמידי התמימים ואנ"ש בצרפת ,החדירו
בהם רוח התקשרות והתמסרות ,ועוררו אותם לעסוק בהפצת היהדות והמעיינות חוצה.
הצלחתם הייתה למעלה מן המשוער ,מהפכה של ממש התחוללה בצרפת ,ותנופה
מחודשת ועוצמתית התחוללה ,שאת תוצאותיה רואים ומכירים כולם.
עם הגיעם ,קיבלו הוראה לדווח לרבי באופן קבוע מהנעשה .כך אכן עשו ,ולאורך כל
תקופת שליחותם זכו השלוחים לקבל מכתבים מהרבי .אלה ,מופיעים בעמודים הבאים.

נתן מלחמו
לקראת חודש ניסן תשכ"ב חזרו תלמידי ה'קבוצה' שהגיעו מארץ-הקודש ללמוד ב770
בחזרה לארץ .טרם צאתם ,אמר הרבי בפניהם מאמר דא"ח והעניק לכל אחד מהם ספר
תניא ומטבע של דולר .באותה הזדמנות נתן הרבי לרב חדקוב ספר תניא ומטבע גם עבור
כל אחד מהשלוחים (ראה להלן מכתב הרב חדקוב בעניין לאבינו).
בי"א ניסן תשכ"ב כתב הרבי לאבינו מכתב ברכה ששוגר אל מקום השליחות בצרפת,
בסופו הוסיף בכתב יד קודשו ,לאחר המילים "בברכת החג"" :ולמילוי השליחות בהצלחה".

ושבתי בשלום
בי"ד אלול תשכ"ב קיבלו השלוחים מכתב מהרב חדקוב בו קיבלו היתר לשוב ל,770
עם הדרכות שונות על המשך הפעולות והמדינות בהן עליהם לעבור בדרכם.
עדות למהפכה שחוללו ולחשיבות העצומה שראה הרבי בפעולותיהם ,ניכרת מ'יחידות'
להרה"ח ר' בנציון שם-טוב ,שהתקיימה באור לי"ז מרחשון תשכ"ג ,בה אמר הרבי ששלחו
תלמידים שלוחים לפריז ,והביע תמיהה' :האם לא יכלו לפעול שם עד שהם באו?'.
הרבי הורה שתלמידים שנשארו ללמוד בישיבה ,והושפעו מקבוצת השלוחים ,ימשיכו
לפעול ,וכך אכן היה בשנים הבאות.


בעמודים שלפנינו ,המכתבים שקיבלו השלוחים ,לצד רישומים וקטעים נוספים בעניין,
מהם עולה ומצטיירת תמונת המהפכה שחוללו ,עליה כתב הרבי (ראה להלן ב'הוספה')
"וזכורים המה לטוב על זה בזה ובבא".
על מהפכה זו והצלחתה הכבירה ,נשא הרבי שיחה נפלאה בשבת פרשת וישב תשנ"ב,
והדברים מאירים.
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התלמידים בישיבה ממשיכים
בעבודת ההפצה:
בחודש חשון תשכ״ג נכנס ר׳ בן-ציון שמטוב ליחידות ארוכה ,ובין
הענינים הרבי דיבר בקשר להמשך להפעילות בהפצה בפאריז.
ואמר אז באותה יחידות לר׳ בן-ציון ,שכדאי הי׳ שהתלמידים
שנשארו ללמוד בישיבה ימשיכו בעבודת ההפצה ,והדגיש שאע״פ
שהם צעירים ( . .הבחורים היו בני  17שנה).
וכך כותב אליו מיד אחרי היחידות הרב חדקוב במכתבו מיום
כ״ט מרחשון תשכ״ג :״בשאלתו אודות מטרת ביקורו צלחה את
המדינות צרפת  . .אשר עליו למסור שם את דברי כ״ק אדמו״ר
שליט״א ,אבל צריך להתעכב בכל מקום גם אודות אמצעים.
בטח ההתלהבות שאחזה אותו בצאתו מהיחידות עומדת בתקפה,
וע״י מעשה בפועל בודאי גם התפשטה ביותר .והבה נקוה
לבשורות טובות אשר בעזהשי״ת הצליח בכל פעולותיו בהצלחה
רבה״.
בהמשך לאותה יחידות פנה ר׳ בן-ציון שמטוב לר׳ ניסן נמנוב
ע"ה וסיפר לו ע״ד אותה יחידות ,ואז ר׳ ניסן קרא מיד לשלושת
הבחורים המבוגרים :שנ״ז לבקאווסקי (עכשיו ראש ישיבת תומכי
תמימים ב ,)770-יעקב קאפיל גאלדבערג (עכשיו ראש ישיבת
הדר התורה) ולהבל"ח שמואל אזימאוו ע״ה וסיפר להם אודות
היחידות וביקש מהם להמשיך בעבודת ההפצה כפי שתבע הרבי,
ור׳ ניסן הציע שאחד מהבחורים יסע ע״פ תור כל שבת לפאריז
לחזור חסידות בבתי כנסיות ,כפי שפעלו התלמידים השלוחים.
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תוכן יחידות להרב"צ שם טוב
ובו דברי שבח על עבודתם של השלוחים
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כמה ימים לאחרי מכתב זה שולח הרבי מכתב מענה להתמים שמואל אזימוב
(אודות נסיעתו ללמוד ב ,)770-בין היתר הרבי כותב ״לפלא על הדרכים החדשים
שמחפשים והרי על תלמיד ישיבת תומכי תמימים להיות שקוע (ליגן) אך ורק
בהתמדה ושקידה ..ויה״ר שהוא וכן חבריו שי׳ בישיבת תומכי תמימים יתנהגו ע״פ
האמור ויצליחו״
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ובאותה תקופה כתב להם הרבי מכתב בקשר לעבודת ההפצה ,מתאריך י״ב כסלו
ל״האברכים המתעסקים בפעולות הפצת המעיינות חוצה ,ובפרט בעיר פאריז
והסביבה״ באותו מכתב הרבי כתב אשר ודאי שפעולות אלו נעשו מבלי לנגוע כלל
בלימוד התורה נגלה וחסידות וכן בעבודת התפלה ,וברך אותם אשר פעולותיהם יהיו
בהצלחה .ואכן הבחורים התחילו לפעול ,וכל חודש כתבו דו״ח לרבי על פעולותיהם.
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במכתבו מפאריז מיום א׳ סיון תשכ״ג כותב ר׳ ב״צ שמטוב למרכז
לעניני חינוך :״במשך ב׳ הימים פה ת״ל נעשה התעוררות בין אנ״ש
שי׳ אודות שליחות ,וביום א׳ הבע״ל יתאספו אנ״ש שי׳ דפה לברינוא
לסדר הדברים איך לגשת לפועל בהפצת המעיינות״
שלושת התמימים האלו ,זכו לקבל מכתב מענה מיום ה׳ סיון תשכ״ג
על דו״ח המכתב הממוען לשלשתם ביחד בו מאשר מכתבם וג׳
הדו״חות האחרונים.
בהמשך עבודתם נמשכה ע''י כמה תלמידי הישיבה.
ובהמשך שליחות ובתי חב''ד ופס''ד רבינו בשיחת וישב נ''ב
אשר אכן התקיימה מהפיכה למעליותא.
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· הוספה ·
במשך השנה נשאר לפעול בעבודת הפצת המעיינות בפאריז
והסביבה ,חבריו בני גילו כבר היו ב ,770-בנוסף לכל הכתי״ק
בשלהי המכתבים נשאר אצלו חקוק עידוד מיוחד במינו.
פעם אחת קרא לו ר׳ ניסן ואמר לו שיש בידו מענה מאוד נדיר
בקשר אליו ,באותו זמן ר׳ שלום מענדל קלמנסון ע״ה מנהל
קהילת שניאור הי׳ ב 770-ביחידות והרבי תבע ממנו לעודד את
אנ״ש לפעול ,ביוצאו כתב מכתב ובו כותב שהוא מוכן למסור
לאנ״ש ולנסות לפעול מה שהרבי יבקש וע״ז ענה לו הרבי:
"שמחוץ בהנוגע לחינוך ילידיהם שיחיו ומחוץ להנוגע לפרנסתם
הגשמיית לא התחילו עדיין לעשות שום דבר  -לבד אחדים
מתלמידי הישיבה שיחיו שעושים וממלאים רצון ופקודת נשיאינו
להפיץ המעיינות חוצה וזכורים המה לטוב ע״ז בזה ובבא״.
לקראת שנת תשכ״ז אכן נשאר ב 770-וזאת אך ורק לחצי שנה,
בזכות הרה״ח ר׳ שלום מענדל קלמנסון הנ״ל שהסכים למלאות
מקומו.
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העתק מהוספת הרבי על היחידות
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לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר‘ יעקב שלמה ב"ר דוד ע"ה
גולדברג
בקשר עם סיום השלושים  -ט"ז שבט ה‘תשע"ט


לעילוי נשמת
מרת נחמה דינה בת ר' יעקב שלמה ע"ה
ווייס
בקשר ליום היארצייט י"א שבט ה‘תשע"ט


ולזכות תבלחט"א מרת רייזל שתחי' גולדברג
וכל צאצהיהם שיחיו





לאריכות ימים ושנים טובות ,מתוך בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,ולמילוי משאלות לבבם לטובה
בגשמיות וברוחניות ובטוב הנראה והנגלה ,ומילוי יעודם
בעלמא הדין " -לעשות לו ית' דירה בתחתונים",
עד למילוי והשלמת היעוד בגאולה האמתית והשלמה
תיכף ומיד ממש ,ו"הקיצו ורננו שוכני עפר"

"שעל ידי זה יתוסף עוד יותר
בהענין ד"מה זרעו בחיים
אף הוא בחיים" ,באופן של
"מזכרת נצח" ,שעל ידי
זה ממהרים עוד יותר את
השלימות האמיתית ד"נצח"
(ללא צורך ב"מזכרת נצח")
בחיים נצחיים שלאחרי
התחיה"
שיחת ש"פ וארא ,כ"ח טבת תשנ"ב
– בקשר עם הוצאת קובץ
"מזכרת נצח" ליום ה'שלושים'

