
Le juif, le « Yéhoudi-י חודי ה -porte son nom sur la « gratitude «  יח אה Nous devons .«הודה
remercier Hachem à chaque instant de tout ce qu'il nous apporte, car nous devons
être conscients que rien ne nous est du. 

des  rois,  Hakadoch  Baroukh
Hou, Maître du Monde, Ribono
Chél Olam MERCI.Roi 

MERCI de me permettre d'être debout ici devant Toi
pour  Te  remercier.  Tout  ce  que  je  pourrais  dire  ne
serait  rien,  par  rapport  à  tout  ce  que  je  devrais  Te
remercier,  car tout vient de Toi. Tu m'as tout donné
avec grâce, bonté et miséricorde. MERCI pour toutes
les choses du monde. MERCI pour les nombreuses fois
sans fin où Tu m'as aidé,  Tu m'as soutenu,  Tu m'as
délivré,   Tu  m'as  sauvé,   Tu  m'as  réjoui,   Tu  m'as
protégé,  Tu  m'as  encouragé.  MERCI  d'être  toujours
avec moi.  MERCI de me donner la force d'accomplir
les  Mitsvot,  de  réaliser  des  actes  de  bonté  et  de  me
donner la force de prier.  MERCI pour toutes les fois
où Tu m'a aidé et je n'ai pas su Te dire MERCI. MERCI
pour chacune de mes respirations.  MERCI à Toi Roi
des rois,même pour toutes les choses que je n’ai  pas.
MERCI si parfois je suis triste, car tout est pour mon
bien, et même si  je n'ai  pas vu que c'était  pour mon
bien, profondément au fond de mon cœur je sais, que
tout ce qui provient de Toi, n'est que pour mon bien
ultime,  et  que  cela  a  été  fait  pour  moi,
personnellement, par l'intermédiaire de Ta providence
Divine personnelle,  précise et  parfaite comme seul le
Roi  des  rois  peut  le  faire.  MERCI  si  parfois  c'est
difficile  pour  moi,  car  ce  n'est  qu'ainsi  que  je  peux
valoriser  le  bien,  après  avoir  été  dans  l'obscurité,  on
peut  valoriser  la  lumière.  MERCI  pour  la  vie
merveilleuse que Tu m'as donnée. MERCI pour toutes
choses aussi insignifiantes soit-elle, car tout ce que j'ai
c'est Toi qui me l'as donné et personne d'autre. MERCI
d'entendre toutes mes prières. Créateur du monde, je
Te demande pardon du plus profond de mon cœur, si
parfois je n'ai pas valorisé ce que Tu m'as donné, et au
lieu de Te remercier, je n'ai fait que me plaindre. Je ne
suis que poussière et cendre et Toi Tu es tout l'univers,
je T'en supplie ne T'éloigne jamais de moi. Amen.

ים כי לכ ל מל י המ כי לל ךל ממ לך ”ה, מך המקכבלכ

אן כ כל ת  דך מך עומ י  ני אנ ך שא ה  דכ ומ תל ה.  דכ ומ תל ם  לכ עומ ל  ך שא נומ  ומ בל רי
ת מ מל עמ לל ס  פך אך כל ול ן  ילי אכ כלל ה  יך הל יי ר  מי אומ ך ה שא ל מכ ככ ול יךכ  נך פכ לל
ךכ מלל מל מי כל י המ ךל כלי ת לכ דומ הומ ה לל יככ רי ת צל מך אמ ך י בל ני אנ ך ה שא כ מל מ כל
ל כ כל ל  עמ ה  דכ ומ תל ים.  מי חנ רמ ול ד  סך חך בלל ן,  חי בלל י  לי כ  תל תמ נכ מל  כל המ
כ תל רל זמ עכ ך ת שא בומ בכ רל י הכ י בל ל רמב רמ ה עמ דכ ומ ם. תל לכ עומ כ ים בל רי בכ דלל המ
כ תל חל ממ י, שמי תי כ אומ תל לל צמ י, הי תי כ אומ תל על מ שא הומ י, ול כ בלי תל כל ממ כ י, תל לי
י. תי אומ תלל  דל דמ עומ ול י  למ עכ כ  תל רל ממ כ שא י,  תי אומ אתכ  י פל רי י,  תי אומ
מחמ י כל ן לי תי ה נומ כ תל אמ ך ה שא דכ ומ י. תל תלי יד אי מי כ ה תל כ תל אמ ך ה שא דכ ומ תל
מחמ כל י  לי ן  תי נומ ים,  בי טומ ים  שמי ענ ממ ול ת  וומ צל מי ת  ומ שמ ענ למ
למא ול י  לי כ  תל רל זמ עכ ך שא ים  מי עכ ל פל המ ל  כ כל ל  עמ ה  דכ ומ תל ל.  י לל מ פל תל הי לל
ה ימכ שאי נל ל  כ כל ל  עמ ה  דכ ומ תל ה.  דכ ומ תל ךל  לכ יד  גלי המ לל י  תלי על דמ יכ
י כי לל ממ ךל  לך מך ךכ  לל ה  דכ ומ תל ת.  מך ך שא נומ י  ני אנ ך שא ה  ימכ שאי נל ול
ת צכ קלל ך ה שא דכ ומ י. תל ין לי אי ך ים שא רי בכ דלל ל המ כ ל כל ם עמ ים, גלמ כי לכ ל מל המ
ם למא ול אי לל פי אנ י, ומ תי בכ טומ מל לל כל י המ ים, כלי מי עכ פל י לי ב לי צול עכ
ת עמ דמ י יומ ני ב אנ י לל מ ממק בל י, עכ תי בכ טומ זלךה לל ך י שא יתי אי יד רכ מי כ תל
ר תי יומ ב בלל ומ טל ר המ בכ דלכ א המ – הול ךכ  מלל מי יעמ  גלי מ מל ך ה שא ל מכ כ כל ך שא
ית טי רכ ל פל ה  חכ גלכ שאל המ בלל י  ילי בי שאל בלי ה  שמכ ענ נמ א  הול ול י,  רי בול ענ
ים כי לכ ל מל המ י  כי לל ממ ךל  לך מך ק  רמ כ שא מומ  כלל ת,  מך לך שאל ממ ול ת  קך ילך דמ מל
ךל כ ק כל י רמ י, כלי ה לי ך שא ים קכ מי עכ פל ללי ך ה שא דכ ומ ת. תל ומ שמ ענ ל למ כומ יכ
ים אי צכ מל נלי ך י שא רי חנ ק אמ ב. רמ ומ טל ת המ יךל אך רי ענ המ ת לל עמ דמ י יומ ני אנ
ים ילי חמ ל המ ה עמ דכ ומ ר. תל אומ ת הכ אך יךל  רי ענ המ ר לל כ שא פל אך ךל  ך חמשא מ בל
שא ילי ך ן שא טכ י קכ כי ר הנ בכ דלכ ל המ ה עמ דכ ומ י. תל כ לי תל תמ נלכ ך ים שא אי לכ פל נלי המ
ר. חי ד אמ חי ף אמ למא אמ י ול לי כ  תל תמ ה נכ כ תל מל אמ כל ת המ י אך י. כלי לי
א רי ומ בל י.  תמ ומ לל פי תלל ת  אך עמ  מי ומ שא יד  מי כ תל ה  כ תל אמ ך שא ה  דכ ומ תל
יול הכ ם  אי י  בלי לי ה   יחכ לי סל ךכ  מלל מי ת  ך שא קלך במ מל י  ני אנ ם,  לכ עומ
ם קומ מל בי י, ול לי כ  תל תמ נלכ ך ה שא ת מכ י אך תלי כל רמ עמ מא הך לל ך ים שא מי עכ ל פל
ה כ תל אמ ר – ול פך ר ואי פכ י עכ ני י. אנ תלי נל נמ לומ תל ק הי ה רמ דכ ומ אממר תל לי

ם.  לכ עומ י לל ני ל מל ק ממ חי רמ תל ל תלי א אמ נלכ ם, אכ לכ עומ ל הכ כ ן כל דומ אכמיןאכ


