
 הקדמה ז 3ג
 הקבלה והמסורה, אגל לחקור אם היא מראית שחור או אדום נגד
 הקבלה והמסורה איגו ראד בלל לחכם מישראל לחקור בזח ומי גרם
 להם כל זה שנאת חנם שעדיין מרקדת בינינו בעוה״יר אר לנו בי חטאנו:

ש כאלה אשר אס ישאלו כאו״א מהם מדוע מסאניס במצות התכלת  י
 ואחרי רואו שאץ לו לנטות ימין ושמאל להשיב בזה שום דבר
 וילחץ אל הקיר להשיב הנה קול בלא דיבור אי״ה בי״י, התבוננו נא
 הנמצא באיוה מקום בדברי חז״ל תשובה כזאת, רק אי״ה נמצא בעדים
 זימםין במסכת סנהדרין («:) ובי״י היינו דאחריב למקרשא במסכת

 יומא (םם:) :
 ואלה מהם יאמרו םקגאתס כי לא יחפצו בחבונה לכמס כלל לענין זה
 ואף כי ידעתי אשר הרבה עסקו במאמרנו שפוני טםוני חיל
 ו*תיל תכלת קטני הכסות ורב האיכות, אך אחרי רואם כי לא יעלה
 בידם ללחום כנגדי על שדי התלמוד יאסרו לאחוז העינים שלא יחפצו
 כלל לכנוס בענין זה, והבזה דעת תורה אדרבה כל היודע ויש יכולת
 בידו לברר מחויב להתבונן ואס לא ימצא בו מוס םחויב לסייע ירי

 עושה מצוד• ;
 ומחם הנאבד׳ק בדיסק דליטא שיחיה מסר כל טעמו ונימוקו בדבר
 מיאונו במצות התכלת לאחד םמיודעינו שיכתוב דאמר לנו משמו
 כזה הלשון כמע׳׳ל לא ביאר בדבריו מה זאת מצא אחר שנשכח, אם
, ורק אחרי אשר במע״ל יברר זאת ,  מציאת הדג או הוצאת צבעו
 היינו היה בזה דבר הנשכח והוא מצאה, אז נהיה מחויבים לשמוע
 אליו וללבשו, אכן אס נאמר כי הדנ היה במציאות, וגס הוצאת צבעו
 חיה ידוע בכל זמן מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה התכלת מישראל,
 יעל כל זה לא לבשוהו אבותינו ואבות אבותינו, הרי הוא באילו יש
 לנו בקבלה ומסורה מאבותינו כי זה הדג וצבעו איננו החלזון והתכלת
 אף שהוא בכל הסימנים שסמנו בו חז״ל, כי אפילו נרבה בחול ראיות
 לא יועילו נגד הקבלה והמסורה, ורק אחרי אשר יבדר לגו כי דג יה
 או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו כשום זמן םהוםגיט

»0קה בזח הקבלה אז יהיה לבו דברי ההלכה לראיה, ע״כ  ו
 רבדיו שיחיה :
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