הרב אשר זליג וייס
עם התפתחות המדע והטכנולוגיה ,עולות שאלות חדשות בכל תחומי ההלכה
אשר להן השלכות רחבות .מציאות מאתגרת זו ,דורשת למידה של הנושא
הטכני לעומקו ,וכן ראייה הלכתית רחבה ומבוססת הכוללת התבוננות בהשלכות
הציבוריות הקרובות והרחוקות ,לחיבור בין עולם הלכתי לעולם מודרני .מקום של
כבוד קונות להן שאלות אתיות וערכיות בתחומים מגוונים .עולמינו המתחדש
הביא לפתחם של פוסקי ההלכה שאלות שהמענה ההלכתי עליהן דורש נקיטת
עמדה ערכית במגוון רחב של סוגיות .בשאלות אלו יכולים להכריע תלמידי
חכמים גדולים בעלי כתפיים רחבות ,שהעמיקו חקרו ודלו ממצולות את הדעה
הנכונה המשקפת את עמדת תורתנו הקדושה.
מלאכת הפסיקה מורכבת ,דורשת הכרות רחבה ועמוקה עם שיקולי הפסיקה
כגון 'שעת הדחק' ו'הפסד מרובה' ,ופעמים ישנה התחשבות אף במצבו הרוחני
של השואל ויכולותיו הרוחניות .שיקולים אלו הם חלק אינטגראלי מפסיקת
ההלכה .הרב אשר ויס נענה לאתגר חשוב זה ופסיקותיו ההלכתיות משמשות
כאבני יסוד ומורי דרך לרבנים ,לאנשי רפואה ומשפט ולציבור רחב הסומך על
פסיקותיו .הרב משמש שנים רבות כראש בתי הדין ופסקי דין רבים ופורצי דרך,
בהם הדרכות חשובות ורגישות עברו תחת שבטו .כבר שנים רבות משמש כרב
בית החולים 'שערי צדק' ומשכך מהווה מקור משיכה לשאלות בתחום הרפואה
מכל רחבי העולם.
חלק מתשובותיו בנושאים אלו התפרסמו בשלושת כרכי שו"ת מנחת אשר שיצאו
לאור בשנים האחרונות בהם ניתן למצוא מגוון רחב של דיונים העוסקים במציאות
החדשה וביישום משפטי התורה לאור תנאי החיים המודרניים .הרב עומד כמגדל
אור וללא חשש מכריע בשאלות סבוכות ומורכבות ובכולם הוא פורץ דרך ישרה
וברורה .בתשובותיו ניכר לעין כל גאונותו ,רוחב דעתו והקף ידיעותיו בתורה ,החל
מש"ס ופוסקים וכלה במדרשים ותשובות של אחרונים.

תשובותיו עוסקות בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך :נזקי שכנים ,ודינא דמלכותא
דינא ,נאמנות הרופאים ,חזרת איש הצלה לביתו ,מילה בלייזר לחולה ,אשפוז
שוטה במוסד ,הזמנת אורחים מחללי שבת לסעודת שבת ,טבילת כלים בבית
מלון ושאלות חמורות של ממזרות ועגונות.
הרב ניחן בגאונות ,בחן ובכוח הסברה מיוחדים ולשיעוריו מגיע ציבור גדול ומגוון,
יכולת של הרבצת התורה לציבורים רחבים הן בקרב הציבור הליטאי והציבור
החרדי לגווניו והן בציבור הדתי-לאומי ,ואף לציבורים רחבים מעבר לים בשפה
האנגלית וביידיש .תורתו הענפה מכה גלים ,עד שנדמה שאין תשובה העוסקת
במפגש בין תורה ורפואה ,תורה ומדע ,תורה וטכנולוגיה שלא תזכיר את דעתו
של הרב וייס בנושא.
על כל אלו מצאה ועדת הפרס את הרב אשר זליג וייס ראוי לקבל את פרס
כ"ץ לשנת תשע"ח.

ובזאת באנו על החתום:
פרופ' מנחם בן ששון

הרב חיים סבתו

הרב אריה שטרן

