י
friend of soul; “soul-friend”
father of mercy (that is merciful)
your will
your majesty (splendor)
your friendship
honey from honeycomb

י ִדיד נֶפֶ ׁש
ָאב הָ ַרחמָ ן
רצ ֹונְָך
הֲ ָד ָרְך
ידותְך
ָ י ִד
ִמנֹ פֶ ת צוף

majestic
radiance of the world
my soul
your love
God
heal (command form)
pleasantness of your radiance
and will be healed

הָ דור
זִ יו הָ ע ֹולָם
נַפ ִשי
ַאהֲ בָ ָתְך
אֵ ל
רפָ א
נֹ עַ ם זִ יוְָך
ו ִתת ַרפֵ א

ה

ו
enduring (ancient) one
your mercy
your son (that) loves you
splendor of your strength
my God
beloved of my heart

וָ ִתיק
ַרחֲ מֶ יָך
בֵ ן א ֹוהֲ בָ ְך
ִתפאֶ ֶרת ֺעזְָך
אֵ לִ י
מַ ח ָמד לִ בִ י

ה
shelter (succah) of your peace
the earth from your glory
beloved
(has) come the (appointed) time
(show) grace (to) me
as in the days of the world (universe)

סֺ כַת של ֹומֶ ְך
אֶ ֶרץ ִמכב ֹו ָדְך
ָאהוב
בָ א מ ֹועֵ ד
וחָ נֵנִ י
כִ ימֵ י ע ֹולָם

God
the intellect (that is) hidden
idea (conception)
cause of causes
crowned in highest crown
crown
in the beginning of your Torah
your wisdom
from nothingness
beginning of wisdom
the paths (channels) of the river
faith (belief)
understanding
fifty gates of understanding
faithful
the God (that is) great
abundant mercy great
from above heaven is your mercy
God of Avraham
mercies of God
with power and strength
the fear of Yitzkhak (Isaac)
you are a mighty one
greatnesses
mighty one of Yaakov
awesome
splendor of Israel
hearer of prayers
Yah (God), merit of the fathers
victory (eternity) of Israel
to conduct
house of God (temple)
from the right and the left
the nurture (drawing) of the prophets
victory and glory
Yachin and Boaz (right and left pillars on Solomon’s temple
the foundation - the righteous one - in the seven
sign of the covenant
the spring (well) of the blessings
the righteous one is the foundation of the world
kingdom of David and Solomon
crown, ornament
the congregation of Israel is a bride
ornament of splendor
ten sephirot
one that separates friends (the sephirot)
lights
sapphire (stone, same root as sephirot)
they shine

אֵ ל
הַ ֵשכֶל הַ נֶעלָם
ַרעיוֹן
ִעלַת הָ ִעלוֹת
מֺ כ ָתר בכ ֶֶתר עֶ ליוֹן
כ ֶֶתר
אׁשית תו ָֹרתָך
ִ ב ֵר
חָ כמָ תָך
מֵ ַאיִן
אׁשית חָ כמָ ה
ִ ֵר
רחוֹבוֹת הַ נָהָ ר
אֱ מונָה
תבונָה
חֲ ִמ ִשים ַׁשעֲ ֵרי בִ ינָה
אֱ מונִ ים
הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
ַרב חֶ סֶ ד גָדוֹל
מֵ עַ ל ָשמַ יִם חַ סדֶ ָך
אֱ ֹלהֵ י ַאב ָרהָ ם
חַ סדֵ י יהוה
בורה
ָ בכֹחַ וג
פַ חַ ד יִצחָ ק
אַ ָתה גִ בוֹר
גדוֹלוֹת
אֲ בִ יר יַעֲ קֹ ב
נו ָֹרא
ִתפאֶ ֶרת יִש ָראֵ ל
ׁשֹמֵ עַ תפִ לוֹת
ָיה זכות ָאבוֹת
נֵצַ ח יִׁש ָראֵ ל
לנַצֵ ַח
בֵ ית יהוה
ומשמֹ אל
ִ ִמי ִָמין
יאים
ִ ִיקת הַ נב
ַ ִינ
נֶצַ ח וָ הוֹד
יָכִ ין ובֹעַ ז
יסוֹד צַ ִדיק ב ִׁשבעָ ה
אוֹת ב ִרית
מַ עיַן הַ ב ָרכוֹת
צַ ִדיק יסוֹד ע ֹולָם
מַ לכות ָדוִ ד וׁשֹלמֹ ה
עֲ טָ ָרה
כ ֶנסֶ ת יִש ָראֵ ל ַכלָה
עֲ טֶ ֶרת ִתפאֶ ֶרת
עֶ ֶשר ספִ ירוֹת
מַ פ ִריד אַ לוף
מאוֹרוֹת
סַ פִ יר
מ ִאירוֹת

