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1. Rav Abraham Isaac Kook (1865-1935, Latvia and Israel):  
The Whispers of Existence, trans. Ben Zion Bokser  

 
 תלחש לי סוד ההויה כולה

קח חיים לי יש קח נא  
 אם יש לך לב ובלב דם
 שרעל יאוש לא זהמהו

 
 ואם לבתך ערלה
 תלחש לי ההויה

 ויפיי לא יקסימך
 סורה מני סורה

 הריני לך אסורה
 

 אם כל צפצוף עדין
 כל יופי חי, לא הדר שירת קדש

 אך זרם אש זרה בך יעוררו
 סורה מני סורה הריני לך אסורה

 
 ודור יקום וחי

 ישיר ליופי וחיים
בלי דיועדנה   

 יינק מטל שמים
 

 ומהדר כרמל ושרון  שפעת רזי ההויה
 תקשיב אזן עם חי

 ומעדן שירה ויפי חיים אור קדש ימלא
וההויה כלה לו תדובב: בחירי הריני לך 

 מתרת 

All existence whispers to me a secret: 
I have life to offer, take it, take it – 
If you have a heart and in the heart red blood courses, 
Which despair has not soiled. 

But if your heart is dulled 
And beauty holds no spell to you – existence whispers –  
Leave me, leave, 
I am forbidden to you. 
If every gentle sound, 
Every living beauty, 
Stir you not to a holy song, 
But to some alien thought, 
Then leave me, leave, I am forbidden to you. 

And a generation will yet arise 
And sing to beauty and to life 
And draw delight unending 
From the dew of heaven. 

And a people returned to life will hear 
The wealth of life’s secrets 
From the vistas of the Carmel and the Sharon, 
And from the delight of song and life’s beauty 
A holy light will abound. 
And all existence will whisper, 
My beloved, I am permitted to you. 

 

2. Rav Kook: Eretz Yisrael 
ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוי לאומה, 
רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית 
והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני. ארץ 
ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים 
עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. 
ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת 

ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק קדושת 
חבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח 
ד' אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית 
הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את 
קויה בצבעים טבעיים בכל הארחות של ההרגשה 
הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי 

דושה העליונה, הממלאת אותה המדה של רוח הק

Eretz Israel is not something apart from 
the soul of the Jewish people; it is no 
mere national possession, serving as a 
means of unifying our people at 
buttressing its material, or even its 
spiritual, survival. Eretz Israel is part of 
the very essence of our nationhood; it is 
bound organically to its very life and 
inner being. Human reason, even at its 
most sublime, cannot begin to 
understand the unique holiness of Eretz 
Israel; it cannot stir the depths of love 
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חיים ונעם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי 
המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ 
ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת 
האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את 
הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו 

ל המצות ולאמץ את האמונה והיראה והחזוק ש
המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום, 
כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקדוש של א"י. 
האמוץ האמתי של רעיון היהדות בגולה בא יבא רק 
מצד עמק שקועו בארץ ישראל, ומתקות ארץ 
ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. צפית 

הגלותית, ישועה היא כח המעמיד של היהדות 
 והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. 

for the land that are dormant within our 
people. What Eretz Israel means to the 
Jew can be felt only through the Spirit of 
the Lord which is in our people as a 
whole, through the spiritual cast of the 
Jewish soul, which radiates its 
characteristic influence to every healthy 
emotion. This higher light shines forth 
to the degree that the spirit of divine 
holiness fills the hearts of the saints and 
scholars of Israel with heavenly life and 
bliss. 

 

3. Rav Kook: 
The Whispers of HaVaYaH (Being), trans. rdl 

 תלחש לי סוד ההויה כולה
 חיים לי יש קח נא קח
 אם יש לך לב ובלב דם
 שרעל יאוש לא זהמהו

 
 ואם לבתך ערלה
 תלחש לי ההויה

 ויפיי לא יקסימך
 סורה מני סורה

 הריני לך אסורה
 

 אם כל צפצוף עדין
 כל יופי חי, לא הדר שירת קדש

 אך זרם אש זרה בך יעוררו
 סורה מני סורה הריני לך אסורה

 
 ודור יקום וחי

 ישיר ליופי וחיים
 ועדנה בלי די

 יינק מטל שמים
 

ומהדר כרמל ושרון  שפעת רזי 
 ההויה

 תקשיב אזן עם חי
ומעדן שירה ויפי חיים אור קדש 

 ימלא
וההויה כלה לו תדובב: בחירי 

 הריני לך מתרת 

HaVaYaH, all of her, whispers to me a secret 
I have life – take me now, take me 
If you have a heart and in that heart blood 
That the poison of despair has not contaminated 
 
But if your occluded heart stays uncircumcised 
HaVaYaH whispers to me – so my beauty does not enchant you 
Turn away from me turn away 
Truly to you I am forbidden 
 
 
If every tender rustle 
Every living beauty excites you not to the splendor of holy song 
But to the rush of foreign fire 
Turn away from me turn away – truly to you I am forbidden 
 
And a generation will arise and live 
Singing to beauty and to life 
And pleasure never enough! 
It suckles from the dew of heaven 
 
And from the majesty of the Carmel and the Sharon 
A people alive all ears listen to the effulgent mysteries of Being 
From the Eden of song and living beauty a holy light overflows 
Then HaVaYaH, all of her, gently murmurs 
My chosen one – truly to you I am permitted 
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4. The Wisdom of the Zohar, trans. David Goldstein 
  

Part I, 1a 
מאן . כתיב בשושנה החוחים: רבי חזקיה פתח

בגין . דא כנםת ישראל( מהי שושנה)שושנה 
ויש לפי שיש שושנה )דאית שושנה ואית שושנה 

מה שושנה דאיהי בין החוחים אית בה ( שושנה
מה שושנה שהיא בין החוחים יש )סומק וחוור 

אוף כנסת ישראל אית בה דין ( בה אדום ולבן
מה שושנה (. י יש דין ורחמים"אף בכ)ורחמי 

אוף כנסת ( ג עלים"יש בה י)אית בה תליסר עלין 
י "אף בכ)ישראל אית בה תליסר מכילין דרחמי 

דסחרין לה מכל סטרהא ( מידות הרחמיםג "יש י
ם "אוף אלהי(. הסובבים אותה מכל צידיה)

משעה )משעתא דאדכר ( ם כאן"אף אלהי)דהכא 
אפיק תליסר תיבין לסחרא לכנסת ( שנזכר

ג תיבות לסבב את "הוציא י)ישראל ולנטרא לה 
ולבתר אדכר זמנה אחרא (. י ולשמור עליה"כ
כר זמנה אמאי אד( כ נזכר פעם נוספת"ואח)

בגין לאפקא ( מדוע נזכר פעם נוספת)אחרא 
כדי להוציא )חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה 

(. חמש עלים חזקים הסובבים את השושנה
וחמש אלו נקראים )אקרון ישועות , ואינון חמש

ואלו חמשה )ואינון חמש תרעין (. ישועות
כוס . כוס של ברכה, ועל רזא דא כתיב(. שערים

יך למהוי על חמש אצבען ולא של ברכה אצטר
כוס של ברכה צריך להיות על חמש )יתיר 

כגוונא דשושנה דיתבא על ( אצבעות ולא יותר
כמו )חמש עלין תקיפין דוגמא דחמש אצבען 

דוגמת , שושנה היושבת על חמשה עלים תקיפים
ושושנה דא איהי כוס של (. חמש האצבעות

 (. ושושנה זו היא כוס של בכה)ברכה 

Rabbi Hezekiah began by quoting: “As a lily 
among thorns” (Song of Songs 2:2). Who is 
the lily? It is the assembly of Israel.1 Just as 
the lily, which is among thorns, contains 
both red and white, so the Assembly of 
Israel contains both Judgment and Mercy. 
Just as the lily has thirteen leaves, so the 
Assembly of Israel has thirteen attributes of 
Mercy, which encompass it on every side. 
From the moment that “God” is mentioned 
here, He brought forth thirteen words with 
which to surround the Assembly of Israel, 
and to protect her, and then [the name] is 
mentioned again.2 Why is it mentioned a 
second time? In order to produce the five 
strong leaves that surround the lily,3 and 
these five are called “salvations,”4 and they 
are five gates. 5  And concerning this 
mystery it is written “I will lift up the cup of 
salvations” (Psalm 116:13). This is the cup 
of benediction.6 The cup of benediction has 
to be [held] by five fingers, and not more, 
like the lily, which rests on five strong 
leaves, like five fingers. This lily7 is the cup 
of benediction. 

 

 

                                                        
1 Malkhut, who dwells near the husks, which are the thorns 
2 The name “Elohim” (God) in the story of creation (Genesis 1:1) is Binah. The thirteen words that 
intervene between the first mention of “Elohim” and the second (in Genesis 1:2) represent the thirteen 
attributes of Mercy, which emerged from Binah in order to surround Malkhut. 
3 From the second mention of the name to the third mention there are five words, and they represent the 
five sefirot from Hesed to Hod (Yesod being included with Tiferet) that emanate from Binah, and bring the 
flow of influence down to Malkhut. 
4 Because of the influence that brings salvation to Malkhut. 
5 Through which one may enter into the mystery of the Godhead 
6 At the grace after meals 
7 Malkhut 
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Part II, 175a 
מאי . אשריך ארץ שמלכך בן חורים. תאנא

דתניא מאי דכתיב . ארץ סתם, ארץ
השליך ( איכה ב, שכתובמה , שלמדנו)

אלא האי ארץ , משמים ארץ תפארת ישראל
ארץ זאת )היא רזא בגו כתרי מלכא קדישא 

( היא בסוד הכתרים של המלך הקדוש
ביום ( בראשית ב, שכתוב בו)דכתיב ביה 

כל , והאי ארץ. אלהים ארץ ושמים' עשות ה
מה דיניק ואתזן מההוא אתר דאקרי שמים 

שיונקת הוא כל מה , וארץ זאת)הוא 
ולא אתזנת ( ממקום ההוא הנקרא שמים

ארעא דא אלא משלימותא קדישא דאקרי 
ולא ניזונת ארץ זו אלא משלימות )שמים 

ה "הקדש הנקרא שמים ובשעת דבעא קב
לאחרבא ביתיה דלתתא וארעא קדישא 

ה לההריב ביתו "דלתתא וכאשר רצה הקב
אעבר ( שלמטה וארץ הקדושה שלמטה

דלעילא בקדמיתא להאי ארעא קדישא 
ונחית ליה מההוא דרגא דהוה ינקא  

ולבתר חריב להאי דלתתא , משמים קדישא
העביר את הארץ הקדושה של מעלה )

תחילה והורידה מאותה מדרגה שהיתה 
כ החריב את "ואח, יונקת משמים הקדושים

, ד השליך משמים ארץ"הה( זו שלמטה
ולא זכ ( כ"ואח)ולבתר ( בתחילה)בקדמיתא 

כך )ה "כך ארחוי דקב, דתניא. גליוהדום ר
, כד בעי למידן עלמא( ה"דרכו של הקב

בקדמיתא עביד דינא לעילא ולבתר 
, כאשר רוצה לדון העולם)אתקיים לתתא 

כ מתקיים "תחילה עושה דין למעלה ואח
על צבא ' יפקוד ה( ישעיה כד)דכתיב ( למטה

תחילה )במרום בקדמיתא ולבתר , המרום
כי האדמה על על מל( כ"במרום ואח

 . האדמה

It is taught: “Happy are you, O earth, when your 
king is a free man” (Ecc. 10:17). What is “earth”? 
Earth without qualification;8 for it is taught: What 
is the meaning of the verse “He cast down from 
heaven to earth the beauty of Israel” (Lam. 2:1)? 
This “earth” is a mystery among the crowns of the 
holy King, and it is mentioned in the verse “on the 
day that the Lord God made heaven and earth” 
(Gen. 2:4). Whatever food and nourishment this 
“earth” obtained it drew from the place called 
“heaven”.9 The “earth” drew nourishment from no 
other place except from the sacred perfection 
called “heaven”. When the Holy One, blessed be He, 
wished to destroy His house  below, and the holy 
land below, He first put aside the holy land above, 
and made her come down from the level where she 
took nourishment from the sacred heaven, and 
afterward He destroyed the one below. This is [the 
meaning of] the verse “He cast down from heaven 
to earth” – at first – and afterward “He did not 
remember His footstool” (Lam. 2:1); for it is 
taught: These are the ways of the Holy One, 
blessed be He. When He wishes to judge the world, 
He passes judgment on the world above first, and 
then He establishes [His judgment] in the world 
below, as it is written “The Lord will punish the 
host of the high heaven on high” and afterward 
“the kings of the earth upon the earth” (Is. 24:21). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Malkhut 
9 Tiferet. The verse quoted from Genesis refers, according to this interpretation, to the emanation of 
Tiferet and Malkhut by Chokhmah and Binah. 
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Part III, 42a – 42b 
על משכבי בלילות '( שיר ג)אלעזר פתח ' ר

על משכבי במשכבי מבעי ליה ' בקשתי וגו
מהו על משכבי אלא כנסת ( היה צריך לו)

ישראל אמרה קמי קמי ובעאת מניה על 
ה ומבקשת ממנו "אמרה לפני הקב)גלותא 

בגין דהיא יתבא בין שאר עמין ( על הגלות
משום שהיא יושבת בין שאר )עם בנהא 

ושוכבת )לעפרא  ושכיבת( העמים עם בניה
ועל דהיא שכיבת בארעא אחרא ( בעפר

ועל שהיא שוכבת בארץ אחרת )מסאבא 
( מבקשת)אמרה על משכבי בעינא ( הטמאה

ועל ( שאני שוכבת בגלות)דשכיבנא בגלותא 
דא בקשתי את שאהבה נפשי לאפקא לי 

בקשתיו ולא ( שיוציא אותי ממנו)מניה 
מצאתיו דלאו ארחיה לאזדווגא בי אלא 

שאין דרכו להזדווג עמי אלא )בהיכליה 
קראתיו ולא ענני דהא ביני עמין ( בהיכלו

שהרי בין עמים אחרים אני )אחרנין יתיבנא 
וקולו )וקליה לא שמעין אלא בנוי ( יושבת

'( דברים ד)דכתיו ( לא שומעים אלא בניו
רבי יצחק אמר '. השמע עם קול אלהים וגו

י על משכבי "על משכבי בלילות אמרה כנ
י על משכבי אני "אמרה כנ)אתרעמנא קמיה 

דיהא מזדווג עמי למחדי לי ( מתרעמת לפניו
שהיא מזדווג עמי )ולברכא לי בחידו שלים 

( לשמח אותי ולברך אותי בשמחה שלימה
דמזווגא דמלכה ( שכך למדנו)דהכי תנינן 

כמה ( נסת ישראלשמזווג של המלך בכ)י "בכ
כמה )צדיקים ירתו ירותת אחסנתא קדישא 

וכמה ( צדיקים יורשים ירושת נחלה קדושה
וכמה ברכות )ברכאן משתכחי בעלמא 

 (. נמצאים בעולם

Rabbi Eleazar began by quoting: “By night on 
my bed I sought (him whom my soul loves I 
sought him but I did not find him)” (Cant. 3:1). 
“On (al) my bed”10 – it ought to have said “in 
my bed”. What is the significance of al 
mishkan? The Assembly of Israel”11 spoke to 
the Holy One, blessed be He,12 and petitioned 
Him concerning the exile, because she dwelt 
among the other nations with her children, and 
lay in the dust. And because she dwelt in a 
foreign, unclean land, she said “concerning my 
dwelling” I petition, because I dwell in exile. 
Therefore, “I sought him whom my soul loves,” 
that He might bring me out of (exile). I sought 
him but I did not find him,” because it is not 
His custom to cohabit with me anywhere 
except in His palace. “(I sought him, but I could 
not find him;) I called him, but he did not 
answer me” (Cant. 5:6) – because I dwell 
among other peoples, and His children along 
hear His voice, as it is written “Did ever a 
people hear the voice of God” (Deut. 4:33)? 
Rabbi Isaac said: “By night on my bed”. The 
Assembly of Israel said: Concerning my bed I 
plead with Him, that He might lie with me, and 
give me pleasure, and bless me with perfect 
delight; for we have learned that, as a result of 
the King’s cohabitation with the Assembly, 
large numbers of the righteous come into the 
sacred inheritance, and a multitude of 
blessings are bestowed on the world. 

 

  

                                                        
10 [Al means “on, above, concerning.” Al mishkavi can be translated both “on my bed” and, as below, 
“concerning my dwelling.”] 
11 The Shekhinah  
12 Tiferet 
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5. The Ten Sfirot 
 

 


