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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. 

 
 
 


