הרב ר' נתן סליפקין נ"י הראה לי חיבורו הדגול על זיהוי הגמל הארנבת והשפן ,ואני קראתי בו מרישא ועד
גמירא בלב נלהב ושמח ,בראותי עד כמה העמיק והרחיב והתחכם להתבונן בפרשה זו שבתורה הסתומה מעין
כל ונעלמה ,ואיך הציע בירוריו באופן נאות ומבואר לעיני הלומדים הצמאים לדבר ד' ,יראו ישרים וישמחו
ויתבוננו בדבריו הנעימים .פעולתו זו הועילה בקיום ב' ענינים נשגבים:
הא' כלפי מה שאמרו חז"ל )חולין מ"ב ע"א( תנא דבי רבי ישמעאל זאת החי' אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה
מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תאכל עכ"ל הרי מוכח משם דהכרת המינין הוא
חלק עצמי מידיעת התורה הקדושה ועד שלא נזדהה כל מין ומין חסר לנו מידיעה זו ואף שכמעט אין בה נפק"מ
להלכה מ"מ ידיעת התורה בעצמה מצוה היא.
הב' אם יתאמת מה שיצא מתוך דברי הרב המחבר נ"י שענין מעלה גרה הוא שונה מהבנתו הפשוטה כפי מה
שנמצא אצל המינים הטהורים ר"ל העלאת המאכל ממקום עיכולו ר"ל הכרס בחזרה אל תוך הפה ,שלפי דבריו
גם  cecotrophyוגם  merycismאפשר שהם בכלל מעלה גרה ,הרי מנה הרמב"ם המצוה לבדוק בסימני בהמה
וחיה בין מצות עשה שבתורה )קמ"ט( ,וא"כ מי שאין לו רק ידיעה חלקית בביאור סימן זה א"א לקיים המצוה
כראוי .ויש לפלפל בזה בארוכה ואכ"מ.
ומלבד כל הנ"ל ,כל תוספת ביאור והבנה במקראי התורה הוא קיום גדול בלימודה ,ועל המחבר נ"י ועל קוראי
לקחו נאמר באמת "בפקודיך אשיחה ואביטה ארחתיך בחקתיך אשתעשע לא אשכח דבריך".
ואגיד דבר אמת כי עד שלא עיינתי בספר הנוכחי בחר לבי בפ' יקר שחידש ומסר לי ידידי הרה"ג ר' מאיר
לובין נ"י מתלמידיו הותיקים של הגאון הגדול מרן ר' שלמה היימאן זצוק"ל שלפי דרכו אפשר להבין ענין
מעלה גרה שאצל ארנבת ושפן כפשוטו גם ביאר עי"ז באופן נפלא מה שחלקה התורה בלשונה שאצל ארנבת
דיברה בל' עבר ופרסה לא הפריסה ועל הגמל הוציאה התורה בל' הוה ופרסה איננו מפריס ובשפן שנתה לדבר
בל' עתיד ופרסה לא יפריס ,אמנם גבר הרב המחבר נ"י בראיותיו ובהוכחותיו ,ואף שעדיין הדבר תלוי מ"מ
יותר נוטה דעתי לשיטתו הנוכחית ואף אם אין הכרח גמור מ"מ דעת חשובה היא עד מאד אלא שהניח בקושיא
כמה דברים מהראשונים שרי התורה זצוק"ל ויש לפלפל עדיין בדבריו ,מ"מ הרי דחה בצדק תלונות הפוקרים
והראה בשכלו הבהיר שישר דברה התורה ובטלו כעפרא כל דברי המתלוננים ,ועוד שביאר כמה מאמרי חז"ל
בטוב טעם ודעת בתוך דבריו .ע"כ אמרתי אשרי חלקו של הרב ר' נתן המחבר נ"י ויישר חילו לאורייתא ויהא
רעוא דתתבדרון שמעתתיה בעלמא.
הכותב ביום ה' לח' שבט שנת תשס"ד לפ"ק פה ברוקלין
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