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 ו" אב תשכ-גליון כג , ה"ב
 וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
  על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

עיה תובב"ירושלים    א"ק 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 מורה הוראות ומדריך הדרכות
 לקיום מצות התוכחה

   חלק יז- הקדמה

  ל

  העצה שטיכסנו בענין הדפסת ספרים

ונשלח  לכל  יהודי  ונפיצם  על  פני  תבל  היא ס  'וקול  קוראפיס  ספרים  על  ידי  שנד
הכי  טובה  והכי  מועילה  דוגמת  המשל  שכתב  המנחת  שבת  בהקדמתו  שהוא  כמו 
כלי  קרב  כזה  שגם  החלש  יכול  להחזיקו  ביד  אחת  ולירות  בו  בקלות  בלי  שום  עמל 

  שכל ,וגם  החץ  אשר  בתוכו  הגם  שהוא  קטן  נתחלק  לאלף  חיצים  קטנים,  ויגיעה
בכלי  קרב  זה  אפשר  לנצח  את  כל  האויבים .  חץ  קטן  יוכל  להרוג  איש  חיל  אחד

בהדפסת  ספרים  ושליחותו  הוא  כמו  יריה  מכלי  קרב  כזה  חץ  כזה  שבבת ,  הקמים
אחת  יכול  להגיע  למיליוני  אנשים  ובמקומות  הכי  רחוקים  בעולם  ולעשות  פעילה 

  :לו ויאמרשבות עמו וישא מש' רצויה ולהשיג מטרה נכונה בשוב ה

משל  למלך  אחד  קטן  אשר  הוכרח  לצאת  למלחמה  נגד  אויביו  שאר  מלכים "
אשר  המה  גדולים  וגיבורי  כח  ואנשי  חיל  עד  מאוד  וירא  לנפשו  בזוכרו  נגד  מי 

מה  עשה  שלח  אחר  בעלי  מלאכה  עושים  כלי  קרב  ושכרם  להכין .  שצריך  להלחם
והנה ,  חמה  כבידהלו  כלי  קרב  הרבה  וטובים  ללחום  בהם  יען  שצריך  לצאת  למל

ל  השתדלו  והתחכמו  במלאכתם  ועשו  עבורו  הרבה  כלי  קרב "הבעלי  מלאכות  הנ
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מין  הנקרא  רימאטיס  אשר  בכל  אחת  מהם  יוכל  להרוג  בה ,  היינו  למשל,  וטובים
ואחר  כך  שמע ,  והוטב  הדבר  מאד  בעיני  המלך,  למשל  מאה  אנשים  בירייה  אחת

י  מלאכות  היותר  חכמים ל  אשר  במדינת  ענגלאנד  יש  בנמצא  בעל"המלך  הנ
ושלח  גם ,והיותר  גדולים  מבעלי  מלאכות  הראשונים  בענין  עשיית  כלי  קרב

. אחריהם  והבטיח  להם  הון  רב  כמה  שירצו  לעשות  לו  כלי  קרב  הטובים  ביותר
והנה  כאשר  הבעלי  מלאכות  מהענגיל  לאנד  ראו  את  הכלי  קרב  של  הבעלי 

כלי  קרב  הם  טובים מלאכות  הקודמים  להם  אמרו  להמלך  הנה  אמת  הוא  שה
שכל  כלי  קרב  מהם  היא  כבידה ,  אך  שיש  בהם  חסרון  אחד  והוא,  וחזקים  מאוד

מאוד  וירייתה  היא  בכבדות  וצריכים  הרבה  אנשים  לעבוד  עמה  בעת  ירייתה  ובכח 
הרבה  האופן  שעל  ידי  ירייתה  פעם  אחת  נעשו  כל  האנשים  היורים  בה  עייפים 

כי ,  ליירות  בה  בפעם  השניתויגיעי  כח  עד  שצריכים  לחפש  אנשים  אחרים  
האנשים  אשר  ירו  בה  בפעם  ראשונה  צריכים  לנוח  זמן  הרבה  עד  שינוחו 

ואתה  מלך  קטן  ואנשי  חיל ,  מעייפותם  ויגיעתם  אשר  הגיעם  מירייה  ראשונה
שבמדינתך  מעט  ומה  תעשה  כשתתמהמה  המלחמה  וכל  אנשים  ייעפו  וייגעו  ולא 

ים  הנלחמים  נגדך  יען  שהמה  יש כי  אין  לך  לדמות  להמלכ,  יהיו  לך  במה  ללחום
להם  אנשי  חיל  הרבה  וכאלו  ייעפו  ויגעו  יש  להם  תיכף  הרבה  אחרים  להעמיד 

  .במקומם ולכן די להם להלחם גם בלי קרב כאלו מה שאין כן אתה

אך  עצתינו  אמונה  ונכונה  לטובתך  הנה  כפי  שזה  מקרוב  אשר  אנחנו  חידשנו 
כותו  קטן  וקל  אשר  כל  אדם  אפילו בחכמתינו  מין  כלי  קרב  חדש  והוא  בכמותו  ואי

ועוד  זאת ,  חלש  כח  יכול  להחזיקו  ביד  אחת  ולירות  בו  בקלות  בלי  שום  עמל  ויגיעה
שנמצא  בתוכו  מין  חץ  כזה  אשר  לאחר  יציאתו  מהכלי  קרב  הוא  נתחלק  לאלף 
חצים  קטנים  אשר  כל  חץ  קטן  יוכל  להרוג  ולאבד  איש  חיל  אחד  ואם  תעשה  כלי 

וישמע  המלך  לעצתם ,  כל  את  אויביך  הקמים  נגדךקרב  כזה  יוכל  להיות  שתו
וכאשר  אמרו  לו  כן  היה  שכבש  בהם  כל ,  ל"ושכרם  לעשות  לו  כלי  קרב  כנ

  .עד כאן לשונו, "המלחמה בנקל ובלי שום עמל ויגיעה ונעשה אחר כך מלך גדול

  וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה על ידי קיום מצות התוכחה כהלכה
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