הרב יהודה הרצל הנקין
גלריית הסכמות מכובדת ומפוארת של תלמידי חכמים מובהקים מכלל החוגים
והמגזרים ,מעטרת את ספרי תשובותיו ופסיקותיו של הרב הנקין ,וממנה ניתן
ללמוד ולהתרשם על אישיותו הייחודית ,המעורה היטב בסוגיות שהזמן גרמן
ונותנות להם מענה הלכתי הולם מתוך עולמה של תורה.
מעבר לכך ,במשך קרוב לארבעים שנה מהווה הרב הנקין בספריו ובמפעליו
פריצת דרך משמעותית ומהפכה של ממש ,בהעצמת מקומה של האישה
בעולם התורה ובחיי הדת ותשובותיו ופסיקותיו בתחום זה ,זוכות להערכה רבה
בקרב הציבור בכלל וציבור הנשים בפרט.
הציבור לגווניו רואה ברב הנקין תלמיד חכם מעמיק ,יישר ועניו ,כתלמיד מובהק
של סבו ,גדול הרבנים בארה"ב ,הרב יוסף אליהו הנקין זצ''ל ,ממנו למד את
רוב תורתו ,ובשל כך חש את התייחסותו הרצינית ,המכבדת והמקיפה של הרב
להתמודדויות הרוחניות של האישה בחיים המודרניים.
הרב הנקין הינו מן הנחשונים שראה צורך יחד עם אשתו הרבנית שתחי',
בהקמת מכון ''יועצות הלכה'' ומדרשת ''נשמת'' ,שנותנים מענה לשאיפת נשים
בלימוד ובעומק ברבדים נוספים של תורתנו הקדושה ,ממה שהיה מקובל קודם
לכן.
המכון שהקים פילס דרך לנשים משכילות ,בוגרות מדרשות ואוניברסיטאות
לעסוק בהלכה למעשה ע''י מתן מענה נשי הלכתי במגוון שאלות בתחומים
שונים ובצורה זו יישם בפועל את ההלכה בחיים המודרניים לאלפי נשים
ששותים בצמאה את פסקיו הלכה למעשה.
בנוסף ,ידיו רב לו בתחום הקהילה ,בהכוונה ובפסיקה בשאלות שמערכות
החיים המודרניים בחיי היום יום מעלים ,בארץ ובעולם כולו ,וזאת מתוך ידע
מעמיק ורחב בכל רזי התורה ובנאמנות מוחלטת להלכה ממקורותיה.
ספרו החשוב והמפורסם ''בני בנים'' על ד' חלקי השו''ע כשאר פסקיו ותשובותיו,
מתאפיין בניתוח המעמיק של כל סוגיה על בוריה ,החל מהגמרות ועד לפוסקים

האחרונים בלא מגמה כלל להקל או להחמיר אלא כל סוגיה נבחנת לגופה
מתוך נאמנות מוחלטת לכללי הפסיקה ולמסורת הדורות.
דורנו מתאפיי כדור בו קיימים תמורות רבות וסבוכות מרחיקות לכת במישורים
רבים ,הרב הנקין כחכם הרואה את הנולד נענה לאתגר העומד בפני החברה
הדתית בדורנו ,ויצר כלים הלכתיים לרבני קהילות מחד ולנשים המעוגנות
בתורה וביראת שמים ,החפצות לפלס דרך ולתרום לחברה גם מעבר לסוגיית
המשפחה היהודית ,מאידך.
פסקיו הרבים מאופיינים בשליטה הלכתית ומעמיקה יוצאת דופן מחד ,ותעוזה
אומץ ורגישות מאידך וזאת תוך נאמנות מוחלטת להלכה ובהתחשב בתמורות
ההולכות ומתחדשות בעולם המודרני.
ראוי הוא הרב יהודה הרצל הנקין לכל הכבוד והערכה על פריצת הדרך בתחום
מעמד האישה ביהדות ותרומתו הרבה בהכשרת רבני קהילות הלכה למעשה
מתוך ראייתו התורנית המעמיקה על פי המסורת המסורה לנו מדור דור.
על כל אלו מצאה ועדת הפרס את הרב יהודה הרצל הנקין ראוי לקבל את
פרס כ"ץ לשנת תשע"ח.
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