
הרב זלמן נחמיה גולדברג
 

רב ודיין מרביץ תורה
    מגדולי הפוסקים והמשיבים בישראל

אינה המודרנית  הטכנולוגיה  ביומו.  יום  מידי  בעולמנו  מתחוללים  ושינויים   תמורות 

קשות ומוסריות  אתיות  בעיות  יוצרים  חדשניים  מדעיים  פיתוחים  לרגע.     נחה 

יחידי אולם  השאלות,  למכלול  תשובות  ישנן  הנצח,  תורת  ישראל,   בתורת 

ממעמקיה לדלות  כדי  התורה,  ביגיעת  שנותיהם,  מיטב  את  השקיעו  אשר  הם   סגולה 

המתחדשות השאלות  על  ומשיבות  יקרות,  באור  מאירות  אשר  יקרות,  פנינים  אותן  את 

הפוסקים מגדולי  גולדברג.  נחמיה  זלמן  רבי  הגאון  הוא  שבהם  ומיוחד   אחד 

לעסוק חת  שאיננו  ונועז  אמיץ  פוסק  הרים.  ועוקר  סיני  היהודי.  בעולם   והמשיבים 

תשובות מאות  ידו  על  נתפרסמו  קודמיו.  בהם  דנו  שלא  חדשים,   בנושאים 

הידע בשל  זאת  המודרנים.  החיים  תחומי  בכל  העוסקים  התורה,  מקצועות  בכל   ופסקים 

המקיף שיש לו בתחום הטכנולוגי, הרפואי והמשפטי, מלבד גדלותו העצומה בתורה

ואף יום  יום  של  בשאלות  התורה,  חלקי  בכל  עוסקות  הרב  של   תשובותיו 

עגונות, התרת  חיתון,  פסולי  איברים,  השתלות   כמו:  קשות,  הכרעות  הדורשים   בנושאים 

להקשיב הדקה.  מן  דקה  הכרעה  הדורשות  הלכות  מלאכותית.  והזרעה   פוריות 

אף היהודי.  הבית  קדושת  על  לשמור  זאת  עם  ויחד  המבקשות   של  ולכאבן   לזעקתן 

לדעת לו,  רב  ידיו  לחבירו  אדם  שבין  בהלכות  העוסק  החלק  משפט,  חושן   בחלק 

וקניינים הלואות   שכנים,  נזיקין  בהלכות   התורה,  משפטי  לבין  המדינה  מנהגי  בין  לשלב 

.

.

.



 הרב משמש כעורך ראשי באנציקלופדיה התלמודית, יצירת ענק שמטרתה לסכם את החלק

והטוב. עקב דין בבית הדין לענייני ממונות הישר  וכאב בית   ההלכתי של התורה שבעל פה, 

והעדות החוגים  כל  על  מקובל  גולדברג  נחמיה  זלמן  עוררין, הרב  עליה   גדלותו בתורה שאין 

 בעולמה של תורה. הרב מכהן כראש ישיבה  בישיבת "דעת משה" של חסידי סדיגורא, בה

 לומדים בחורים חסידיים, וכראש ישיבה  בבית המדרש של "מכון לב" שע"י בית הספר הגבוה

חב"ד חסידי  בקרב  מאד  מוערך  וטכנולוגיה.  תורה  לימודי  המשלב  הספר  בית   לטכנולוגיה, 

ידי טובי הלומדים. הרב מוסר שיעורים,  ואף בישיבות הליטאיות משנתו נלמדת בשקיקה על 

נפלאה ובבהירות  שיעוריו מאופיינים בחריפות רבה, בסדר  בישיבות ההסדר  תמידין כסדרן, 

ודורשים מאמץ והכנה מוקדמת מקהל השומעים.

 במהלך חייו נסמכו על ידי הרב אלפים רבים בסמיכת חכמים לרבנות ולדיינות. תלמידי חכמים

רבים מתלמידיו ידו.  על  להבחן  כדי  ביומו  יום  מידי  הרב  לביתו של  מגיעים  ומהעולם   מהארץ 

 משמשים  כרבנים וכדיינים בכל העולם היהודי. צניעותו וענוותנותו הפכו לשם דבר,  הרב גר

בבית צנוע ופשוט, אין לו עוזרים ושמשים, ביתו פתוח לרווחה לכל מבקש במשך כל שעות היום

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את הרב זלמן נחמיה גולדברג ראוי לפרס כץ לשנת תשע"ד.
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