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Rav Abraham Yitzḥak HaCohen Kook (1865-1935, Latvia & Israel):  
The Whispers of HaVaYaH1 

 

 :HaVaYaH, all of her, whispers me a secret תלחש לי סוד ההויה כולה

 .I have life – take me now; take me חיים לי יש קח נא קח

  – If you have a heart – and in that heart blood אם יש לך לב ובלב דם

 .That the poison of despair has not contaminated שרעל יאוש לא זהמהו

  

 ,But if your occluded heart stays uncircumcised ואם לבתך ערלה

  ,HaVaYaH whispers to me  תלחש לי ההויה

 So my beauty does not enchant you ויפיי לא יקסימך

 .Turn away from me; turn away סורה מני סורה

הריני לך אסורה                      Truly to you I am forbidden. 

  

 ,If every tender rustle אם כל צפצוף עדין

 ,Every living beauty excites you not to the splendor of holy song כל יופי חי, לא הדר שירת קדש

 ,But to the rush of foreign fire אך זרם אש זרה בך יעוררו

 .Turn away from me; turn away סורה מני סורה 

הריני לך אסורה                      Truly to you I am forbidden. 

  

 ,And a generation will arise and live ודור יקום וחי

 ,Singing to beauty and to life ישיר ליופי וחיים

 !And pleasure – never enough ועדנה בלי די

 .It suckles from the dew of heaven יינק מטל שמים

  

ההויהומהדר כרמל ושרון  שפעת רזי   And from the majesty of the Carmel and the Sharon, 

 .A people alive – all ears – listens to the effulgent mysteries of Being תקשיב אזן עם חי

 .From the Eden of song and living beauty a holy light overflows ומעדן שירה ויפי חיים אור קדש ימלא

כלה לו תדובב: בחירי וההויה  Then HaVaYaH – all of her – gently murmurs: My chosen one –  

תרתומהריני לך             

 

          Truly to you I am permitted. 

  

 (Trans. R.D. Landes) 

 
 

                                                        
1 Being; the Tetragrammaton (Y-H-V-H) in transposed order. 
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R. Abraham Isaac HaKohen Kook (1865 Latvia – 1935 Jerusalem) 
Translated by Ben Zion Bokser, Annotated by rdl 

יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו 
הוא מוצא את הכל, את מלא הסיפוק 

 הרוחני במילואו. 

There is one who sings the song of his own life, and in his 
self he finds everything, his full spiritual satisfaction. 

ויש שהוא שר שירת האומה, יוצא 
הוא מתוך המעגל של נפשו 

הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת 
כראוי. ולא מיושבת ישוב אידיאלי, 

שואף למרומי עז, והוא מתדבק 
באהבה עדינה עם כללותה של כנסת 

ישראל, ועמה הוא שר את שיריה, 
מצר בצרותיה, ומשתעשע בתקותיה, 

על  הוגה דעות עליונות וטהורות
עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה 

 ובחכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. 

And there is another who sings the song of the nation. He 
leaves the circle of his own individual self, because he finds 
it without sufficient breadth, without an idealistic basis. He 
aspires toward the heights, and he cleaves himself, with a 
gentle love, to the whole community of Israel. Together with 
her he sings her songs. He feel grieved in her afflictions 
and delights in her hopes. He contemplates noble and pure 
thoughts about her past and her future, and probes with 
love and wisdom her inner spiritual essence. 

ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד 
שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, 
לשיר את שירת האדם, רוחו הולך 
ומתרחב בגאון כללות האדם והוד 
צלמו, שואף אל תעודתו הכללית 

ומצפה להשתלמותו העליונה, 
הוא שואב את וממקור חיים זה 

כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו 
 וחזיונותיו. 

And there is another who reaches toward more distant 
realms, and he goes beyond the boundary of Israel to sing 
the song of man. His spirit extends to the wider vistas of the 
majesty of man generally, and his noble essence. He 
aspires toward man’s general goal and looks forward 
toward his higher perfection. From this source of life he 
draws the subjects of his meditation and study, his 
aspirations and his visions. 

ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב 
עד שמתאחד עם כל היקום יתנשא. 

כולו, עם כל הבריות, ועם כל 
העולמים, ועם כולם אומר שירה, זה 

הוא העוסק בפרק שירה בכל יום 
 שמובטח לו שהוא בן עולם הבא. 

And there is one who rises toward wider horizons, until he 
unifies himself with all existence, with all God’s creatures, 
with all worlds, and he sings his song with all of them. It is 
of one such as this that tradition has said that whoever 
sings a chapter of song each day is assured of having a 
share in the world to come. 

ויש אשר עולה עם כל השירים הללו 
וכולם נותנים ביחד באגודה אחת, 

את קולותיהם, כולם יחד מנעימים 
את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד 

וחיים, קול ששון וקול שמחה, קול 
צהלה וקול רנה, קול חדוה וקול 

 קדושה. 

And then there is one who rises with all these songs in one 
ensemble, and they all join their voices. Together they sing 
their songs with beauty, each one gives vitality and life into 
the other. They are sounds of joy and gladness, sounds of 
jubilation and celebration, sounds of ecstasy and holiness. 

שירות הנפש, שירות האומה, שירת 
האדם, שירת העולם, כולן יחד 

קרבו בכל עת ובכל מתמזגות ב
 שעה. 

The song of the self, the song of the nation, the song of 
man, the song of the universe all merge in him at all times, 
in every hour. 

והתמימות הזאת במילואה עולה היא 
להיות שירת קודש, שירת אל, שירת 

ישראל. בעוצם עזה ותפארתה, 
בעוצם אמתה וגדלה. ישראל שיר 

אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר 
משולש, שיר מרובע. שיר השירים 

 אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. 

And this full comprehensiveness rises to become the song 
of holiness, the song of God, the song of Israel, in its full 
strength and beauty, in its full authenticity and greatness. 
The name “Israel” stands for shir el, the song of God. It is a 
simple song, a twofold song, a threefold song and a fourfold 
song. It is the Song of Songs of Solomon, Shlomo, which 
means peace or wholeness. It is the song of the King in 
whom is wholeness. 
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Expanses, Expanses 
by Rav Abraham Isaac Kook (1865-1935, Latvia and Israel) 

Translation: Ben Zion Bokser  
, מרחבים, מרחבים  

. נפשי אותה אל מרחבי  
כלוב בשום תסגרוני אל  
. רוחני ולא גשמי לא  

, שמים ברחבי נשמתי היא שטה  
לב קירות יכילוה לא  
מעשה קירות ולא  

  - ונמוס הגיון, מוסר
, ועפה היא שטה אלה-לכל-מעל  

שם בכל יקרא אשר לכל ממעל  
ענג מכל ממרום  

ויופי נעם מכל  
. ונאצל נשגב לכל ממרום  

  - אני אהבה חולת
, לאלהי צמאתי, צמאתי  

. אפיקים על כאיל  
, כאבי ימלל מי, הוי  
, יגוני לשירי כנור יהיה מי  
, מרירותי קול ישמיע מי  

, ימים כל מרחבי הרחב בטויי צער  
האמת להשגת לא, לאמת צמאתי  

, שחקיו על רוכב אני הרי  
, מובלע האמת בתוך כולי הריני  

: הבטוי מצער מוכאב כולי אני הרי  
הגדולה האמת את אבטא זה איך  

. לבבי כל-את-המלאה  
, לעולמים, לרבים יגלה מי  

, כול למלוא, לברואים  
, יחד ואדם לגוי  
הזיקים את  

וחום אור אוצרות מלאי  
. פנימה בנשמתי אצורים שהם  
, עולות שלהבות אותן אני רואה  

, שמים שמי שמי בוקעות  
. עוזם ימלל מי, יחוש ומי  

, הגבורים כאחר אל גבור איני ואני  

Expanses, expanses,  
Expanses divine my soul craves. 
Confine me not in cages, 
Of substance or of spirit. 
My soul soars the expanses of the heavens, 
Walls of heart and walls of deed 
Will not contain it. 
Morality, logic, custom –  
My soul soars above these, 
Above all that bears a name, 
Above delight, 
Above every delight and beauty, 
Above all that is exalted and ethereal. 
I am lovesick –  
I thirst, I thirst for God, 
As a deer for water brooks. 
Alas, who can describe my pain,  
Who will be a violin to express the songs of my 
grief, 
Who will voice my bitterness, 
The pain of seeking utterance? 
I thirst for truth, not a conception of truth, 
For I ride on its heights, 
I am wholly absorbed by truth, 
I am wholly pained by the anguish of expression. 
How can I utter the great truth 
That fills my whole heart? 
Who will disclose to the multitude,  
To the world, to all creatures, 
To nations and individuals alike, 
The sparks abounding in treasures 
Of light and warmth 
Stored within my soul? 
I see the flames rise upward 
Piercing the heavens, 
But who feels, who can express their might? 
I am not like one of those heroes 
Who have found whole worlds in their 
inwardness 
Whether the world knew of their wealth or not, 
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, פנימה בתוכם מצאו עולמים מלא אשר  
  - ידע לא או עשרם העולם ידע
. אחת להם הכל  
  - רגלים שתי על ההולכים הצאן עדרי אלה
, איש מגובה ידעו אם יועילו מה  
. ידעם בלא יזיקו ומה  
, העולם עם קשור הנני  

, חברי הנם האנשים החיים  
, משולבים עמם מנשמתי רבים חלקים  
. מאורי להאירם אוכל זה ובמה  

אדבר אשר כל  
, זהרי את מכסה אלא אינו  

. אורי את מעיב  
, מכאובי וגדל צערי גדול  
, בצרתי היה עזרה, אלי, הוי  

, לשון מערכי לי המצא  
  - שפתים וניב שפה לי תנה

  . אלהי, אמתך אמתי במקהלות אספר

It was all the same to them. 
These herds of sheep walking on two feet –  
Of what use was it if they knew 
Man’s true height, 
And what loss in their not knowing? 
I am bound to the world, 
All creatures, all people are my friends, 
Many parts of my soul 
Are intertwined with them,  
But how can I share with them my light? 
Whatever I say 
Only covers my vision, 
Dulls my light. 
Great is my pain and great my anguish, 
O, my God, my God, be a help in my trouble, 
Find for me the graces of expression, 
Grant me language and the gift of utterance, 
I shall declare before the multitudes 
My fragments of Your truth, O my God. 

 
 
 


