Shabbat Shiur – Parshat VaYeisheiv
The Foundations of Judaism
Source 1: Letters of Rav Kook, Volume 2 page 483
We cannot hide from the general medicine that encompasses
everything, and that our forsaking it has caused our downfall –
and that is what I in my poverty and bitterness of soul frequently
proclaim, to say and repeat hundreds and thousands of times:
We have forsaken the soul of the Torah! Whoever has courage in
his heart, strength in his pen and the spirit of Hashem in his soul,
is called to go to the front lines and cry out “Give us light!”

,לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל
 והוא הדבר מה שאני,ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו
 לשנות ולשלש מאות ואלפים,בעניי ובמר נפשי רגיל לקרא
 עזבנו את נשמת התורה וזאת היא הצעקה הגדולה,פעמים
, הסופרים והחכמים, מימי הנביאים,המקפת בעזה דורות רבים
, כל מי שיש אומץ בלבבו.. .גדולי הדורות הראשונים והאחרונים
 קרוא הוא לצאת אל המערכה ולצעוק,כח בעטו ורוח ד' בנשמתו
....הבו אור

Source 2: Devarim/Deuteronomy 10:12
And now, O Israel, what does the Lord, your God, demand of you?
Only to revere the Lord, your God, to walk in all His ways and to love
Him, and to worship the Lord, your God, with all your heart and with
all your soul,

ָּו ְעַ תָּהָּי ִשְ ראֵ לָּמהָּה’ָּאָֹּלקָּיָךָּש ֹׁאֵ לָּמֵ עִ מְךָּכִיָּאִ םָּ ְלי ְִרָאה
ָּקיָךָּללכתָּבְכלָּדְ רכיוָּּולְַאהֲ בהָּא ֹׁתֹוָּוְלַעֲ ב ֹׁדָּאת
ָּ אתָּה’ָּאֹל
בכלָּלְבבְָךָּּובְכלָּנַ ְפשָך
ְָּ ָּקיָך
ָּ ה’ָּאֹל

Source 3: Rabbi Moshe Chaim Luzatto, Mesilat Yesharim, Author’s Introduction
מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולמוד על עניני
, על הדבקות, על היראה, על האהבה,שלמות העבודה
 ולא מפני שאין דברים אלה.ועל כל שאר חלקי החסידות
 כל אחד יאמר שזהו, כי אם תשאל להם,עקרים אצלם
, שיהיה חכם באמת, ושלא ידומה חכם.העיקר הגדול
 אך מה שלא ירבו.שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה
לעיין עליו הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם
...אצלם שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב

There are few within this group who will set study and investigation
regarding the ideas of completeness of service, of love, of reverence, of
bonding [to Hashem] and all others aspects of holiness. Not because
these things are not fundamental in their view, because if you ask them,
every person will say that this is the primary foundation, and that one
cannot truly be considered wise unless all of these things were clarified to
him. However, they haven’t spent a lot of time investigating them
because they are so well known and obvious, that they don’t seem to
require much time to study them…

Source 4: Rabbi Tzvi Yehuda Kook – From the Redeeming Torah Volume 1, Parshat Shmini
“The Torah of Hashem is perfect/complete, it restores the soul”
When it is the Torah is complete, it restores the soul, and when it is not
studied in its Godly completeness, it does not restore the soul. Isaiah
said (chapter 28) “The word of Hashem was bit by bit, little by little” and
then “they stumbled back and were broken”.

 "כשהיא תמימה היא,""תורת ה' תמימה משיבת נפש
 וכשלא נתפשת בתמימותה ושלמותה,"משיבת נפש
 "והיה להם דבר:' בישעי. איננה משיבת נפש,האלוהית
” "ונוקשו אחור ונשברו,ה' צו לצו צו לצו קו לקו וכו'" ואז

Source 5: Rav Kook – Orot HaTorah 9:6
There are those who have gone out into a bad society, because their way of
learning and spiritual completeness contrasts with their personal unique
approach. You see, one person has an inclination for words of Agada, and
matters of Halacha are not according to his nature to be consistently
involved in them, and because he doesn’t know how to evaluate his unique
talents/inclinations, he goes into depth in study of Halacha…
But if he would find and complete his purpose, involving himself always in
the area of study that is aligned with his soul, then he would… retain his
belief in the great holiness of Torah, and achieve great things in his area of
Torah, and also help those who are strong in Halacha to share with them the
pleasant taste of Agada. However, because he does not recognise the source
of his resistance to study, and it is a constant battle for him, as soon as you
open up a door for him to something without restrictions, he becomes an
enemy of Torah and faith…

 מִ פְׁ נֵי שֶ ּבְׁדֶ ֶרְך לִּמּודָ ם,י ֶשְׁ נָם שֶ יָצְׁאּו לְׁתַ ְׁרּבּות ָרעָ ה
ִתכּונָתָ ם הָ אִ ישִ ית
ְׁ ו ְׁהַ שְׁ לָמָ תָ ם הָ רּוחָ נִית ָּבגְׁדּו ּב
 ו ְׁעִ נְׁיְׁנֵי, הֲ ֵרי שֶ אֶ חָ ד מֻ כְׁשָ ר לדִ ב ְֵׁרי אַ גָדָ ה.הַ מְׁ י ֻחֶ דֶ ת
הַ הֲ ָלכָה אֵ ינָם ְׁלפִי תְׁ כּונָתֹו לִהְׁ יֹות עָ סּוק ּבָהֶ ם
 ּומִ תֹוְך שֶ אֵ ינֹו מַ כִיר לְׁהַ עֲ ִריְך אֶ ת כִשְׁ רֹונֹו,ּבִקְׁ בִיעּות
הַ מְׁ י ֻחָ ד הּוא מִ שְׁ תַ קֵ עַ ּבְׁעִ נְׁיְׁנֵי הֲ ָלכָה אֲ בָל אִ ם הָ י ָה
 לַעֲ ס ֹק ּבִקְׁ בִיעּות ּבְׁאֹותֹו,מֹוצֵא אֶ ת תַ ְׁפקִ ידֹו ּומְׁ מַ לְׁאֹו
 ָאז הָ י ָה, הַ ּמַ תְׁ אִ ים לִתְׁ כּונַת נַ ְׁפשֹו,ַתֹורה
ָ הַ ּמִ קְׁ צעַ שֶ ּב
 ו ְׁעֹושֶ ה,תֹורה
ָ ַנִשְׁ ָאר נֶאֱ מָ ן ּבְׁאפֶ ן נַעֲ ֶלה לִקְׁ דֻ שַ ת ה
 וְׁגַם עֹוזֵר עַ ל י ָד,ַתֹורה ּבַּמִ קְׁ צעַ הַ שַ יְָך לֹו
ָ חַ י ִל ּב
 לְׁהַ טְׁ עִ ימָ ם מִ ּנעַ ם,אֹותָ ם שֶ יָדָ ם גֹוב ֶֶרת ּבַהֲ ָלכָה
 ָאמְׁ נָם כֵיו ָן שֶ אֵ ינֹו מַ כִיר אֶ ת סִ ּבַת הַ ְׁרגָשָ תֹו,הָ אַ גָדָ ה
 ֵתכֶף, ו ְׁהּוא מִ תְׁ ַגּבֵר נֶגֶד טִ בְׁעֹו,הַ ּנִגּודִ ית ְּׁבלִּמּוד
כְׁשֶ ּנִפְׁ תָ חִ ים לְׁפָ נָיו אֵ יזֶה דְׁ ָרכִים שֶ ל הֶ ְׁפקֵ ר הּוא
תֹורה וְׁלָאֱ מּונָה
ָ מִ תְׁ פָ ֵרץ וְׁנַעֲ שֶ ה שֹונֵא ו ְׁעָ ר ַל

Source 6: Gemora Yuma 69b
They [the Men of the Great Assembly] sat in a fast for 3 days and 3
days, and Hashem handed him over to them. He came out like a pillar
of fire from the Holy of Holies. The prophet said to Israel: This is the
Yeitzer Hara of Idol Worship.

ָָּּמסרוהו,אותיבוָּבתעניתאָּתלתאָּיומיןָּותלתאָּלילואתא
ָּ.ָּנפקָּאתאָּכיָּגוריאָּדנוראָּמביתָּקדשיָּהקדשים.ניהליהו
ָּהיינוָּיצראָּדעבודהָּזרה:אמרָּלהוָּנביאָּלישראל

Source 7: Rav Kook: Sayings of Ra’ayah Vol 2 Page 492
It is known that the power of Emunah is a natural power in the soul, and
therefore if he doesn’t find clear and correct guidance, he will have to
explore strange paths and crooked paths. Like a person who is so
hungry that he eats things that are not at all appropriate as food – this
is the “Yeitzer Hara of Idol Worship” that went “like a flame from the
Holy of Holies”.

 וע"כ אם אינו,כידוע כח האמונה הוא דבר טבעי לנפש
 הוא מוכרח לתור.מוצא את ההדרכה הישרה והנכונה
 כאדם.לו שבילים זרים ולהתהלך בארחות עקלקלות
האוכל מרעבונו הגדול דברים בלתי מוכשרים כלל
לאכילה זהו יצרא דעבודה זרה שיצא "כי גוריא דנורא
.”מבית קודש הקדשים

Source 8: Rabbi David Shlomo Aybeshitz, Arvei Nachal, Parashat Acharei Mot
Behold, the prophet rebukes Israel (Yeshayahu/Isaiah 29:13) “Their
reverence for Me was a habit.” He means to say that even someone
who walks in the ways of Torah and Mitzvot because of habit, or his
nature, this service is worth nothing. Rather, a person needs to
differentiate and to understand at each and every moment whom he
serves and for the sake of whom he serves, and our Sages said (Brachot
27b) “Know before whom you stand.” Because we do not service
Hashem like a servant who serves his master, that once he fulfils
everything laid out in his job description he has fulfilled his obligation…
but Hashem receives no benefit from human actions… Therefore the
primary service is the heart, as our Sages said (Sanhedrin 106b)
“Hashem desires the heart”, and to serve Him with love and reverence…

 יג) ותהי,'הנה הנביא הוכיח את ישראל (ישעיהו כט
 כי אפילו, ירצה.יראתם אותי מצות אנשים מלומדה
ההולך בדרך התורה והמצוה מצד ההרגל או מצד טבעו
 אלא צריך האדם להבחין ולידע בכל,אין עבודה זו כלום
עת ורגע את מי הוא עובד ולשם מי עושה עבודתו
,כאמרם ז"ל (ברכות כ"ח ע"ב) דע לפני מי אתה עומד
כי אין עבודת האדם לה' כעבודת העבד לרבו אשר אם
יעשה העבד כל מעשהו המוטל עליו יצא ידי חובת רבו
 אבל הש"י אינו מקבל תועלת ממעשה האדם… לכן...
עיקר העבדות הוא הלב כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק"ו
…ע"ב) רחמנא לבא בעי ולעבדו בדחילו ורחימו

Source 9: Rav Kook, Arpelei Tohar page 28
The imperfections in understanding God, reverence, faith, and everything
dependant on them, the entire time that the nation does not need to
correct its way of life generally, the damage from them is not visible. But
when the time comes that the national revival has to occur, and the
sprouting of the pride of the redemption comes into reality and must be
revealed, immediately all of the imperfections prevent it, and it is
possible for the nation to come together and achieve depth in life and the
secrets of its power and order, only through purified understanding and
actions that comes from the purity of true knowledge of Hashem with the
greatest possible clarity. This is the reason that the great negative force
comes to the fore in the times before Moshiach in Chutzpa, and this
negativity will burn away everything weak and ugly in the conceptions of
God… and even through this is terrible to see, because so many ideas of
truth, good character and Mitzvot and seemingly uprooted and washed
away by the flow of negativity, nevertheless at the end everything will
flourish with purity and strength, with great holiness, from the powerful,
pure, lofty seed, that no negativity can reach, and its light will shine as a
new light on Zion, in it’s amazing greatness, beyond the imagination that
exhausted souls, exhausted bodies and spirits from a long and difficult
exile, can conceptualise.

 וכל, האמונה, היראה,הסיגים שבהבנת האלהות
 כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי,התלוי בהן
, אין ההיזק שלהם ניכר,חייה המעשיים בכללותה
אבל כיון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת
. וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות,לבוא
 ואי אפשר לאומה שתתאגד,מיד הסיגים מעכבים
 כי,ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה
אם על פי דיעות מזוככות ומעשים היוצאים מטהרתה
 וזאת היא.של דעת ד' אמת בבהירות היותר עליונה
הסיבה שכח שלילי גדול מתעורר בעקבא דמשיחא
 ושלילה זאת תבער את כל מה שהוא,בחוצפא סגיאה
חלוש ומכוער בהמושגים האלהיים והתלוי בהם
, ואף על פי שנורא הדבר לראות.בכללות האומה
, מידות טובות ומצוות וחוקים,שכמה עניני אמת
הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם
 מכל מקום סוף סוף שהכל יצמח בטהרה,השלילה
 מהגרעין האיתן הטהור, בקדושה עליונה,וגבורה
 ואורו יזרח, שכל שלילה לא תגיע אליו,והמרומם
 למעלה, בגדולה מופלאת,בתור אור חדש על ציון
 עייפות,מכל ציור שכחות דלים של נפשות עייפות
. יכולים לצייר,חמרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלולה

