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1. The Lights of Torah 3:3 

The primary purpose of Torah knowledge is that the 
general principles of the Torah will be so firmly 
attached to the heart and the recognition of them so 
clear that the power of the general principle will 
generate careful attention to every detail and minor 
point of the Commandments.  This is like the life force 
that spreads from the heart to all of the parts of the 
body.  Without the true knowledge of the general 
principles every aspect of the Torah will be stand alone 
and apart.  This would create a great misunderstanding 
in the foundation of understanding the Torah, and 
would prevent true worship out of love and choice.  
“And so the word of the LORD is unto them precept by 
precept, line by line.” The entire Torah must be 
recognizable as a unified Law and Mitzva.  

 3:3 - אורות התורה( 1

' שתהי, עיקר הידיעה היא
כללות התורה דבקה 

, כ"בחוזק והכרה ברורה כ בלב
עד שמכח השפעת הכלל 

כח הזהירות הפרטי לכל  יושפע
ואז , מצות ודקדוקי תורה

הדבר לכח חיים הנובע  דומה
מן הלב ומתפשט על האברים 

מה שאין כן מבלעדי  .כולם
הכללית הידיעה האמיתית 

מן התורה הוא  הרי כל דבר
וזה , ענין מיוחד בפני עצמו

ביסוד הכרת  מטיל שבוש
ומונע מעבודת אהבה , התורה
צו ' להם דבר ד והיה, "ונדבה

כי צריך שיהיו ". לצו קו לקו
ניכרים לחקה אחת  דברי תורה

  .ומצוה אחת

 

2. Ibid  6:6 

Study for practical application is nutrition for the soul; it 
builds its parts according to the form given to it by 
nature, just like physical food builds the body.  The 
higher concepts, reasoned opinions, poetry, those 
matters that uplift the soul, they are like air to the 
breath.  The more healthy nutrition that the organism 
takes in, it can then absorb more abundance of the 
good, so that the pure air can influence it.   

 6:6-( שם 2

הלמודים המעשיים הם מזונה 
אותה  בונים, של הנשמה

בחלקיה באותה הצורה שהיא 
כדרך  ,קבועה מעצם טבעה

שהמזונות הגשמיים בונים את 
, העליונים והעיונים, הגויה

, השירה, הגיון הדעות
של  הם אוירה, והתעלות הרוח

כל מה . הנשימה אשר לנשמה
במזון  שיהיה האורגן מכולכל

יקבל יותר ויותר , יותר מבריא
שהאויר  ,את השפע הטוב

    .הטהור משפיע עליו
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3. Ein Aya -  Introduction 

This is the advantage of the approach of interpretation, 
explanation.  This term Beur is a fitting one because it 
connotes Be’er, a wellspring of water.  From 
interpretation (wisdom) comes out like fresh water in 
the morning.  Every insight and idea that relates to the 
wisdom of truth that emerges comes to us from the 
earlier generations of our holy forefathers peace be 
upon them.  This true whether we are interpreting the 
Written Torah which is like “a hammer splitting the 
rock” or the words of our sages. This wisdom does not 
emerge from the specific meaning of any individual 
statement, rather from the Divine power that acts 
through it.  This power created causes for our 
happiness and true success.  It illuminates our souls 
with its light, the light of truth.  It gives us complete 
spiritual sustenance.  This is especially true of Aggada.  
Aggada is a seed of holy light which carries the fruit of 
peace and truth planted in the furrows of the hearts 
and souls of those who put their shoulders to the 
burden of carrying the yoke of Torah and wisdom.  They 
are prepared not only for their specific content, but 
rather for the wealth of good and pure ideas that they 
can arouse through insightful connection.  When we 
come to interpret these words of life and joy, we have 
arrived at general principles far beyond the particular 
content of any one statement.  We are dealing with 
Divine Providence that wants to raise us up by creating 
numerous opportunities to generate spiritual 
sustenance that makes our souls healthy.  Indeed we 
are occupying ourselves with God’s works and deeds.  

 הקדמה - עין איה( 3

זהו הצד העליון שבדרכי 
הוא השם , וביאור. הדרישה

באר מים , ה לו מלשון בארהנא
י המדה הזאת יזלו "עפ. חיים

מים חדשים לבקרים מכל הגה 
ורעיון של חכמת אמת שנפל 
לנו מורשה מדורות הראשונים 

בין , ה"מאבותינו הקדושים ע
דברי תורה עצמם שהם ודאי 

בין דברי ", כפטיש יפוצץ סלע"
מזה הצד יונח . ל"חכמים ז

לא מצד תכונת , הבאור
א מצד "טיות כהמאמר בפר

שהכין לנו , שיש בזה' פעל ד
סבות רבות לאשרנו 

האיר , ולהצלחתנו האמתית
, את נפשינו באורו אור האמת

ולתת לנו מחיה נפשות מלאה 
המה , .. כן האגדות.מזן אל זן

בתור אור זרוע זרע קודש 
, הנושא פרי האמת והשלום

נטוע על תלמי לב הנפשות 
הנותנות שכמם לסבול עולה 

הם הוכנו , תורה וחכמהשל 
, לא רק למען תוכנם הפרטי

א למען כל המון הרעיונות "כ
הטובים והזכים שיוכלו לעורר 

כאשר . י קשרים הגיוניים"עפ
ח "נבוא בזה הצד לבאר ד

כבר יש לנו עסק יותר , וחדותם
, כללי מפרטיותו של המאמר

כי אנו עסוקים על יסוד 
ההשגחה האלהית שרצתה 

הסבות להועילנו בהזמנת 
להמציא לנו מזונות רוחניים 

כ "א. המבריאים את נשמותינו
 ,ומעשהו' אנו עסוקים בפועל ד

 

4. Ibid 

The roots of Aggada are the opening to the moral 
dimension of Torah, the elements of beliefs and 
opinions, all of the spiritual concepts… The words of 
the Sages in the Aggada are a foundation stone to 
building a structure of wisdom and morality.  We must 
draw from the depth of this wisdom of the soul, a soul 
which by nature has received the spirit of wisdom and 
intelligence blown into it by God. 

 ( שם4

והנה שרשי האגדות המה 
פתוחים על חלק המוסרי 
שבתורה על החלק של אמונות 
ודעות, וכל המושגים 
הרוחניים...דברי חז"ל באגדות 
המה לנו ראש פינה לבנין בית 
חכמת המוסר, ולדלות מעומק 
חכמת הנפש אשר בטבע 
יצירתה נפח בה ד' רוח חכמה 

 והשכל. 
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5. The Lights of Repentance, 4:10 

The impudence encountered prior to the coming of 
the Messiah derives from the fact that the world is 
ready for the concept that links all particulars within 
the universal, and any particularity not linked within 
the larger scope of the general cannot offer 
satisfaction.  If people pursued the study of Torah in 
this spirit, to enlarge our spiritual perspective so as 
to recognize the proper connection between the 
particulars and the universal categories of the 
spiritual, then penitence and the resultant 
perfection of the world would arise and come to 
fruition.  However, as a result of negligence, the 
light of the inner Torah whose pursuit needs a high 
state of holiness has not been properly established 
in the world.  The result is that the call to regard the 
particulars as embraced within the general comes at 
a time that is not ripe for this concept.  This has led 
to the frightful nihilism now rampant.  We must 
make use of the higher therapy, to strengthen the 
spiritual disposition so that the realization of the 
link between the teachings and the actions 
emanating from the Torah the noblest of principles 
will be readily understood on the basis of common 
sensibilities.  Then will the vigor of the spiritual life, 
in action and in thought, be reasserted in the world.  

 4:14 - אורות התשובה( 5

החוצפה דעקבתא דמשיחא באה 
מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי 

איך כל הפרטים , ההבנה לתבע את
ואין פרט , הם מקושרים עם הכלל

יכול  בלתי מקושר עם הגודל הכללי
ואם היה העולם . להניח את הדעת

, עוסק באורה של תורה במדה זו
הרוחנית עד כדי  שתתגדל הנשמה

הכרת הקשור הראוי של הפרטים 
היתה , עם הכללים הרוחניים

הבא אתה , ותקון העולם, התשובה
מופיעה ויוצאה אל , ועל ידה

אבל כין . הפועל
שאור תורה , גרמה שההתרשלות

הטעון רוממות וקדושה , פנימית
, לא הופיע בעולם כראוי, עצמית

התביעה של סדור חיים  באה
שהפרטים יהיו מובנים , כאלה

של  שהגמר, בזמן כזה, מובן הכללב
גלוי האור וסלילת הדרך להכנה זו 

ומזה באה ההריסה , עדיין לא בא
מוכרחים להשתמש  ואנו. הנוראה

שהיא הוספת , בתרופה העליונה
עד אשר , כח בכשרון הרוחני

איך להבין ולשער את  הדרך
הקשור של כל עניני הדעות 
והמעשים התוריים עם הכלל 

יה דבר המוכן עליון יה היותר
והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות 

כח  ואז ישוב, הנפשות השכיחות
החיים הרוחניים כמעשה ובדעה 

ותשובה כללית , להופיע בעולם
 .תחל לתת את פריה

 

6. Babylonian Talmud - Tractate Berachot 5a 

R. Levi b. Hama says in the name of R. Simeon b. Lakish: 
A man should always incite the good impulse [in his soul] 
to fight against the evil impulse. For it is written: 
Tremble and sin not.  If he subdues it, well and good. If 
not, let him study the Torah. For it is written: 'Commune 
with your own heart'.  If he subdues it, well and good. If 
not, let him recite the Shema'. For it is written: 'Upon 
your bed'. If he subdues it, well and good. If not, let him 
remind himself of the day of death. For it is written: 'And 
be still, Selah'. 

  .(ה)מסכת ברכות  -בבלי ( 6

חמא אמר  אמר רבי לוי בר
רבי שמעון בן לקיש: לעולם 
ירגיז אדם יצר טוב על יצר 
הרע, שנאמר +תהלים ד'+ 

 -רגזו ואל תחטאו. אם נצחו 
יעסוק  -מוטב, ואם לאו 

בתורה, שנאמר: אמרו 
מוטב,  -בלבבכם; אם נצחו 

יקרא קריאת  -ואם לאו 
שמע, שנאמר: על משכבכם; 

 -מוטב, ואם לאו  -אם נצחו 
מיתה, יזכור לו יום ה

 שנאמר: ודמו סלה
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7. Ibid 6a 

It has been taught: Abba Benjamin says, If the eye had 
the power to see them, no creature could endure the 
demons. Abaye says: They are more numerous than we 
are and they surround us like the ridge round a field. R. 
Huna says: Every one among us has a thousand on his 
left hand and ten thousand on his right hand.  Raba 
says: The crushing of the crowd in the mass lectures 
comes from them.  Fatigue in the knees comes from 
them. The wearing out of the clothes of the scholars is 
due to their rubbing against them. The bruising of the 
feet comes from them. If one wants to discover them, 
let him take sifted ashes and sprinkle around his bed, 
and in the morning he will see something like the 
footprints of a cock. If one wishes to see them, let him 
take the after-birth of a black she-cat, the offspring of a 
black she-cat, the first-born of a first-born, let him roast 
it in fire and grind it to powder, and then let him put 
some into his eye, and he will see them.   

 .(ו( שם)7

בנימין אומר: תניא, אבא 
אלמלי נתנה רשות לעין 
לראות, אין כל בריה יכולה 
לעמוד מפני המזיקין. אמר 
אביי: אינהו נפישי מינן, 
וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא. 
אמר רב הונא: כל חד וחד 
מינן, אלפא משמאליה 
ורבבתא מימיניה. אמר רבא: 

 -האי דוחקא דהוי בכלה 
 -מנייהו הוי; הני ברכי דשלהי 

 -הו; הני מאני דרבנן דבלו מניי
מחופיא דידהו; הני כרעי 

מנייהו. האי מאן  -דמנקפן 
לייתי  -דבעי למידע להו 

קיטמא נהילא ונהדר אפורייה, 
ובצפרא חזי כי כרעי 
דתרנגולא. האי מאן דבעי 

ליתי שילייתא  -למחזינהו 
דשונרתא אוכמתא בת 
אוכמתא, בוכרתא בת 
בוכרתא, וליקליה בנורא 

 ולימלי עיניה מניהולשחקיה 

 

8. Ibid 

R. Abin son of R. Ada in the name of R. Isaac says 
[further]: How do you know that the Holy One, blessed 
be He, puts on Tefillin?  For it is said: The Lord hath 
sworn by His right hand, and by the arm of His 
strength.  'By His right hand': this is the Torah; for it is 
said: At His right hand was a fiery law unto them.  'And 
by the arm of his strength': this is the Tefillin; as it is 
said: The Lord will give strength unto His people. 

 ( שם8

אמר רבי אבין בר רב אדא 
אמר רבי יצחק: מנין 
שהקדוש ברוך הוא מניח 

שנאמר +ישעיהו  -תפילין 
ס"ב+ נשבע ה' בימינו ובזרוע 

זו תורה,  -עזו; בימינו 
שנאמר: +דברים ל"ג+ 
מימינו אש דת למו, ובזרוע 

שנאמר:  אלו תפילין, -עזו 
+תהלים כ"ט+ ה' עז לעמו 

 יתן.
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9. Ein Aya Commentary on source #6 

A person has good and bad forces within 
himself.  The goal is to use the negative forces 
for the good.  Therefore, the negative forces 
which come from the evil inclination should not 
be weakened or diminished, because sometimes 
these energies are needed to serve a positive 
end and they would not be available.  The best 
approach is to use all ones forces in their fullest 
capacity for the good, always making sure that 
the good impulses are in control of the other 
forces in the soul.  For in truth even the bad 
forces are good when they are kept in their 
boundaries. In fact, it is human nature for 
negative energies to be more awake and ready 
for action than positive ones.  Therefore we are 
enjoined to agitate our positive energies to 
assert control over the negative.   

 )ה.(ברכות  - עין איה( 9

א"ר לוי בר חמא א"ר שב"ל, לעולם " 
ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר, נצחו 
מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, ניצחו 
מוטב ואם לאו יקרא ק"ש, אי אזיל 

 ."'המיתה כומוטב וא"ל יזכיר לו יום 

הכוחות שבאדם הטובים והרעים, 
תכליתם להשתמש בהם בדרך הטובה, 
ע"כ כוחות הרעים שמצד היצה"ר אין 
זה עצה טובה להחלישם ולמעטם, כי 
לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טוב ולא 
יוכל להנות מטובם. ע"כ הטוב 
שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם 
במילואם וטובם, רק שהכוחות 
הטובים יהיו השליטים בנפש והרעים 
יהיו כפופים תחת ידם. כי באמת גם 
הרעות טובות הנה, בשמרם את גבולם. 
והנה מצד טבע האדם הכוחות הרעים 
המה נעורים ומוכנים לפעולה יותר 

לכן ירגיז אדם את  .מהכוחות הטובים
יצר הטוב לעורר הכוחות הטובים 

  שיהיו מוכנים לפעולה.

 

10. Ibid on Source #7 

The foundation of negative forces is in separation 
and the prevention of unity, because peace is the 
vessel that contains blessing. Through the power of 
unity we discover the commandment of loving one’s 
fellow.  Through this comes the love of God.  The 
separated person seeks only his lusts and desires, as 
it is written,”the wicked shall be separated.” Ashes 
symbolize separation, because before it was burned 
it was one piece, and now it is broken into ash.  It is 
the essence of separation, because it cannot be put 
back together and made whole. Separation is 
emphasized by sprinkling the ash, showing that there 
is no whole object at all.  The following morning one 
looks for chicken footprints, because this symbolizes 
that separation leads one to become consumed with 
material desires, a place where he only feels his own 
experience. This symbolism is implied by the 
Rabbinic statement “Scholars should not be 
(sexually) occupied with their wives like roosters.”  
Thus the rooster symbolizes material desires which 
are caused by the negative forces which take control 
when one separates himself from others. It is the 
rooster’s nature to think only of itself, and this 
nature is symbolized by its footprints which connotes 

 )ו.( –( שם 14

מאן דבעי למידע להו לייתי  האי"
קיטמא נהילא ונהדר אפוריא 

 ."ולמחר חזי כי כרעי דתרנגולא

יסוד הכוחות הרעים הוא הפירוד 
ומניעת האחדות, כי השלום הוא 
הכלי המחזיק ברכה. ובכח 
האחדות נמצאת מצות אהבת 
רעים, ומתוכה יבא לאהבת 
השי"ת. אבל הנפרד אינו מבקש 
 כ"א תאוותו וחפצו, וכה"א

"יתפרדו כל פועלי און". והנה 
אפר מורה על הפירוד, שקודם 
שריפתו הי' גוש ונפרד לאפר, 
והוא בתכלית הפירוד, שהרי אינו 
בר גיבול ואינו ראוי להתאחר 
כלל. ]ובצדק[ הפירוד מורה 
בהיותו נהילא, שאין שם גוף 
מחובר כלל, כ"א חלקים נפרדים. 
ולמחר חזי כי כרעי דתרנגולא, יש 

ז כי הפירוד גורם להיות בזה רמ
נשתקע בתאות חומריות, מאחר 
שאינו מרגיש כ"א את עצמו, והוא 
ע"ד שלא יהיו ת"ח מצויין אצל 
נשותיהם כתרנגולים', ע"כ מרמז 
על ההשתקעות בתאות 
החומריות, שבא מכח הפירוד 
הנמשך מהכוחות הרעים, 
שמטביעים בכחם שלא לחוש כ"א 
על עצמו, כי כרעי דתרנגולא 
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its way of behaving.  וכו ומנהגוהיל 

 

11. Ibid on source #8 

The act of putting on Tefillin is intended to influence 
the proper ordering of the intellect and the will, 
which are located in the brain and heart.  In their 
natural state they direct their activity towards 
perfecting the individual’s material needs.  The true 
goal, however, is to order ourselves according to 
the ultimate moral purpose, which is the ultimate 
service of God. Therefore Tefillin are placed on the 
place of thought and will in a way they can be felt, 
in order to train the natural tools towards the 
ultimate moral goal.  The general directed order 
also follows this plan.  We see how causes in the 
world direct it towards the desire of the highest will.  
These natural causes are revealed before our eyes 
as serving to perfect the natural, material world.  
The true internal secret of the direction of the 
natural order is towards the moral order which 
uplifts the human spirit and all of creation to a 
higher and more exalted moral level.  This direction 
is alluded to in the Tefillin of God.  However, a 
foundation of Torah and the covenant between God 
and us is that the moral perfection of the world will 
come about through Israel.  

 ( שם11

 ."מנין שהקב"ה מניח תפילין"

פעולת התפילין אצלינו היא, 
שהנהגת השכל והרצון שהם במוח 
ולב, הם טבעיים ונוטים בטבעם 
להוציא אל הפועל רק את השלמות 
הפרטי הנצרך לאדם בחומריותו. 
אבל התכלית האמיתית היא 
שתהי' ההנהגה כולה מכוונת אל 
התכלית המוסרית, שהוא יסוד 
עבודת ד' ית'. ע"כ נתנו התפילין 
במקום המחשבה והרצון לפי 
המורגש, להטביע שיפעלו הכלים 

תכלית המוסרית. הטבעים את ה
והנה בהנהגה הכללית ג"כ הוא 
הדין, אנו רואים הסיבות הולכות 
ומתנהגות ע"פ חפץ עליון. והסיבות 
הטבעיות מתגלות לעינינו רק 
לצורך תיקון העולם הטבעי 
והחומרי. אבל באמת הסוד הפנימי 
של ההנהגה הטבעית הוא שתצא 
ההנהגה המוסרית לרומם רוח 

לה האדם ואת כל הבריאה כו
למדרגה מוסרית רמה ונשגבה 
מאד, וזהו מכוון בהנחת תפילין 
דקדב"ה. אמנם זהו יסודה של 
תורה וברית ד' עמנו, שהשלמות 
המוסרית בעולם לא תצא לפעלה 

 .כ"א ע"י ישראל

 


