
PARSHAT	KI	TEITZEI	2015	–	SOURCE	SHEET	
www.rabbidunner.com		

	
1.	DEVARIM,	22:6-7	–	THE	MITZVAH	OF	‘SHILUACH	HAKAN’	
	

 לַע ֹוא םיִחֹרְפֶאָה לַע תֶצֶבֹר םֵאָהְו ,םיִציֵב ֹוא םיִחֹרְפֶא ץֶרָאָה לַע ֹוא ץֵע לָכְב 7ֶרֶדַב 4יֶנָפְל רֹוּפִצ ןַק אֵרָקִי יִכ
 .םיִמָי ָתְכַרֲאַהְו 7ָל בַטיִי ןַעַמְל ;7ָל חַקִת םיִנָבַה תֶאְו ,םֵאָה תֶא חַלַשְת ַחֵלַש .םיִנָבַה לַע םֵאָה חַקִת ֹאל ;םיִציֵבַה

	
2.	BRACHOT	33B	–	NOTHING	TO	DO	WITH	GOD’S	COMPASSION	
	

 דח ?אמעט יאמ ךימחר ועיגי רופצ ןק לע :ארמג .ותוא ןיקתשמ...ךימחר ועיגי רופצ ןק לע רמואה :הנשמ
 םימחר אוה ךורב שודקה לש ויתודמ השועש ינפמ רמא דחו ,תישארב השעמב האנק ליטמש ינפמ רמא
 .תורזג אלא ןניאו

	
3.	RAMBAM	ON	MISHNAYOT	–	DON’T	ATTACH	ANY	REASON	TO	THIS	MITZVA	
	

 וליאש 'ןכ רבדה ןיאו 'ףועה לע ה"בקה תלמחב הוצמה תאז םעט הלות אוהש ינפמ 'ותוא םיקתשמ
 /םעט הל ןיא תלבוקמ הוצמ איה לבא 'ללכ ףוע וא היח טוחשל הויצ אל תונמחרה ךרדמ היה

	
4.	MIDRASH	RABBA/TANCHUMA	–	WHY	DOES	GOD	CARE	HOW	WE	KILL	ANIMALS?	
	

 ימל ה“בקהל היל תפכיא המ יכו .תוירבה תא ןהב ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל רמא בר :הבר תישארב
 .תוירבה תא םהב ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל ירה ?ףרועה ןמ טחושש ימ וא ראוצה ןמ טחושש
 הדועס השוע אבל דיתעל יכ לארשי תא ףרצל ידכ אלא וזה הטיחשה הוטצנ אלש עדת :אמוחנת
 .הטיחש םש ןיאו ןתיולו המהבה ןמ םיקידצל

	
5.	RAMBAM,	MOREH	NEVUCHIM	–	WHAT	IS	THE	PURPOSE	OF	MITZVOT?	

 

 ןכ ,ללכ תילכת תשקבל אל ,דבל ןוצר רחא וא המכח רחא םיכשמנ 'תי וישעמ םא הרותה ילעבמ ןויעה ישנא וקלחש ומכ
 תוכשמנ םלוכ תורותהש רמאיו ללכ הביס הזל שקבי אלש ימ שיש .תווצמה ןמ ונל ןתנש המב המצעב תקולחמה תאז וקלח
 ינפמו הביס םהל שי םלוכ תווצמהשו...המכחה רחא תכשמנ םהמ הרהזאו הוצמ לכש רמאיש ימ שיו ,דבל ןוצרה רחא
 איבי הז יכ ,תילכת םהל שקוב אלו ללכ הביס םהל ןיאש םינינע םהש םימכחה ןומה ןימאי אל.......םהב הווצ תלעותה
 וניתועד רוציקל םא ,ונממ המלענש אלא ,םינפ לכ לע הליעומ תילכת...םהל שיש םימכחה ןומה ןימאי לבא ,לבה תולועפל
 ןמו החיצרה ןמ הרהזאכ ,םהב תלעותה דצ ונל ראבתהש המ םהמ....הליעומ תילכת שי...תווצמה לכ .ונתמכח ןורסחל וא
 ......'םרכה יאלכו 'הלרע'ה רוסיא....ומכ םתלעות הראבתה אלש המ םהמו ,הבינגה

 

 ןוכ אלו ,דבל םהב הוצמה אלא הליע םהל ןיא תווצמה תצקש הבשחמ תליחתב ונממ הארי...ל"זח רבד יתאצמ ינאש אלא
 ןמ טחושש ימ וא ראוצה ןמ טחושש ימל ה"בקהל ול תפכא המ יכו :םש םרמא אוהו ,תאצמנ תלעות אלו רחא תילכת םהב
 חרכהב הביס הל שי הוצמה ללכש.... שורפ וב ינא יתשרפ .....תוירבה תא םהב ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל ירה ?ףרועה
 ךרוצל םייחה ילעב תגירהש :וב לשמהו .דבל הוצמל םהש םהב רמאנ רשא םה היקלח לבא ,הב הווצ תחא תלעות ינפמו
 ....'תוירבה תא ןהב ףורצל' םהב אצויכו ולא...הריחנב אל ,הטיחשב התויה םנמא ...תלעותה תראובמ בוטה ןוזמה

	



	
6.	RAMBAN	–	WHAT	IS	THE	PURPOSE	OF	SHILUACH	HAKAN?	
	

 ,ןימה רוקעל התחשה תושעל בותכה ריתי אלש וא ,םחרנ אלו ירזכא בל ונל תויה יתלבל םעטה
 תויהב םתוא חקול וא ,דחא םויב םינבהו םאה גרוהה הנהו	.אוהה ןימב הטיחשה ריתהש פ"עא
 ןיינע יתעד יפכ ,ברה לע ושקתנ רשא ]ל"זח ירבד[....אוהה ןימה תירכי ולאכ ,ףועל רורד םהל
 םדאב תלעותה לבא ,הלעתי ומצעב ה"בקהל תוצמב תלעותה ןיאש רמול וצרש ,םהל רחא
 ךרבתי ארובה תואלפנו םיסנה רוכזל וא ,הנוגמ הדימ וא הער הנומא וא קזנ ונממ עונמל ,ומצע
 ורכוזלו תמאה ונעידוהלו הער הנומא לכ ונבלמ איצוהל ..."ןהב ףרצל" והזו .םשה תא תעדלו

	.דימת
 

 רמול ןכתי אלש יפל ,ה"בקהל אלו ונל םלוכש רמול ,ףרועהו ראוצה ןמ טחושה ןמ היאר איבהו
 םה ונל אלא ,רוחינה וא ,ףרועהמ רתוי ראוצב ךרבתי ארובל דובכו תלעות הב אהיש הטיחשב
 לש ויתודמ השועש יפל ורמאש המ ןכו.... הטיחשה תעב םג םימחרה תוביתנב ונכירדהל
 ותוא לע וימחר ועיגה אלו ,רופצ ןק לע לאה סח אלש רמול ,תורזג אלא ןניאו םימחר ה"בקה
 ןכ םאש ,ונכרצ םהב תושעלמ ונתוא עונמל תימהבה שפנה ילעבב ןיעיגמ וימחר ןיאש ,ונב תאו

 יכ רזכאתנ אלשו תונמחרה תדמ ונתוא דמלל העינמה םעט לבא	.הטיחשה רסוא היה
 אלא ,םהילע תונמחר ןניא ףועבו המהבב הלאה תוצמה הנהו....םדאה שפנב טשפתת תוירזכאה
	.תובוטה תודמה ונתוא דמללו ונכירדהל ונב תוריזג

	
6.	MAHARAL	–	THE	METHOD	OF	DOING	A	MITZVAH	IS	IMPORTANT	FOR	THE	SOUL	

	

 ומכ בושחל ךילע ןיא ,ומע לע רזוגה ךלמכ לארשי לע תורזג ךרבתי םשה תודמ יכ ךל ונראבש רחא
 קר ,םעט םהל ןיאו תוצמה ונילע רזגש ל"זח תעדש ,הזה רמאמה שוריפב ל"ז ם"במרה בשחש
 ללכב הרותבש רבד לכ יכ ירהו......ויתוצמ תא ורמשי םא םתוא ףרצלו לארשי תוסנל הרזג םהש
 הז היה אל יכ ,ללכ םעט ןיא םייטרפה םירבדל יכ אוה בשחש ומכ אלו ,המכח ירבד לכה טרפבו
 םלוכש רמול ףרועה ןמ וא ראוצה ןמ טחושה ןמ היאר איבמ...שריפ ן"במרהו .המכח לש הרות
 ,ל"ז ן"במרה שריפש ךרד לע הרותה תוצמ ויהיש רמול רשפא יאו.... ה"בקהל אלו ונל תלעותל
 ?תוצמה רוא ןוכשי ךרד הזיא ןכ םאו ,םמעט עדנ אל תוצמ בור יכ...תובוט תודמ ונב עובקל
 

 שפנ םיפרצמ םמצעב...תווצמה יכ שוריפה ...'תוירבה ףרצל קר הרות הנתנ אל' רמאש המ םנמא
 יכ ףרועה ןמ טחוש ןיבו ראוצה ןמ טחוש ןיב אוה ךורב שודקהל תפכא המו שוריפ והזו....םדאה
 .ילכשה רדס יפל לבקמה לא יואר ךכש קר ,קולחל ןיא הלועפה םצע דצמ יאדוב
 

 ינפמ קר ,המצעב הטיחש הצור ךרבתי םשהש םה תוצמה יכ םדאה רמאי לאש ,ךל ראבתהו
 םשה רשאכ ,דיתעל ךכיפלו.... הטיחשה םצע דצמ אל ,םדאה לא יוארש השעמ אוה הטיחשהש
 ,םדאה ףורצל איה הטיחשה יכ רחאמ ,ללכ הטיחש םוש אהת אל ,םיקידצל הדועס השעי ךרבתי
 היוארו הבוט הטיחשה היה ולאו .ותלעמ תומלשב זא היהי םדאה יכ ,ףוריצ ךירצ היהי אל דיתעלו
 יכ דצמ ,םדאה ףרצל איה הטיחשה יכ קר ..... ?הליטב הטיחשה אהת המל ןכ םא ,המצע דצמ
 ךכיפלו .תומלשה לעופב אוה םדאה הזבו ,םדאה השעי ךכש הז בייחמ לכשה הטיחשה השעמ
 .הלעמלמ איהש ושפנ ףוריצ איה תאזה הוצמה


