
 Hanouka, bénédictions et chants… 
רּוך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו', ה ַאתָּ  , הָּ
נּו ֲאֶשר שָּ יו ִקדְּ ֹותָּ ִמצְּ  בְּ
נּו ִצּוָּ ִליק וְּ ַהדְּ ה ֶשל ֵנר לְּ  .ֲחנֻכָּ
רּוך ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו', ה ַאתָּ  , הָּ

ה שָּ  , ַלֲאבֹוֵתינּו ִנִסים ֶשעָּ
ֵהם ַביִָּמים ַמן הָּ  .ַהֶזה ַבזְּ

 
רּוך( ה בָּ עֹולָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו', ה ַאתָּ  , הָּ

 )הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam acher kidéchanou 
bémitsvotav vétsivanou léhadlik ner chel Hanouka 
BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam chéassa nissim laavoténou 
bayamim hahem bazéman hazé 
Bénis sois-tu Eternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifié par tes 
commandements et nous a ordonné d’allumer les lumières de Hanouka. Bénis 
sois-tu Eternel notre Dieu, roi du monde, qui a fait des miracles pour nos ancêtres 

en ces temps-là. 
(Le premier soir on ajoute : BarouH ata adonaï élohéou mélèH haolam 
chéhéHéyanou vékiyémanou véhiguianou lazéman hazé.) 

לּו ַהֵנרֹות ִליִקין ָאנּו ַהלָּ  ַמדְּ
ַעל ַהִנִסים ַעל אֹות וְּ לָּ  ַהִנפְּ

ַעל שּועֹות וְּ ַעל ַהתְּ  וְּ
מֹות חָּ  ַהִמלְּ

ִשיתָּ  ִמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶשעָּ  ַביָּ
ֵהם ַמן הָּ   ַהֶזה ַבזְּ

ֵדי ַעל דֹוִשים כֲהֶניָך יְּ ל ַהקְּ כָּ מֹוַנת וְּ  שְּ
ֵמי ה יְּ לּו ַהֵנרֹות ֲחנֻכָּ  ֵהם ֹקֶדש ַהלָּ

ֵאין נּו וְּ שּות לָּ ַתֵמש רְּ ִהשְּ ֶהם לְּ  ֶאלָּא בָּ
ם אֹותָּ ד ִלרְּ בָּ ֵדי ִבלְּ הֹודֹות כְּ ַהֵלל לְּ  ּולְּ

ָך ִשמְּ דֹול לְּ ַעל ִנֶסיָך ַעל ַהגָּ ֶתָך וְּ שּועָּ  יְּ
ַעל אֹוֶתיָך וְּ לְּ  ִנפְּ

 

ִביבֹון  סֹוב סֹוב סֹוב סְּ
ה  ,טֹוב ַחג הּוא ֲחנֻכָּ
ה  טֹוב ַחג הּוא ֲחנֻכָּ

ִביבֹון  .סֹוב סֹוב סֹוב סְּ
ֹכה כה ַנסֹוב סֹוב  וְּ

ה ַגדֹול ֵנס  יָּ  שם/ ּפה הָּ
ה ה, ֲחנֻכָּ  ֲחנֻכָּ

ֶפה ַחג ל יָּ ְך כָּ  כָּ
ִביב אֹור ִביב חָּ  ִמסָּ
ֶיֶלד ִגיל  .ַרְך לְּ

ה ה, ֲחנֻכָּ  ֲחנֻכָּ
ִביבֹון  ֹסב ֹסב סְּ

 ֹסב נָּא ֹסב, ֹסב נָּא ֹסב
 .טֹוב ַמה נִָּעים ַמה
  ַדֵקיק ִלי ֵנר ִלי ֵנר ִלי ֵנר

ה ִליק ֵנִרי ַבֲחנֻכָּ  ֲאדְּ
ה  ַאִשיר ִשיִרים בֲחנֻכָּ

 ֵלַגֵרש חֹוֶשְך ַבאנּו
ַיֵדינּו ֵאש אֹור בְּ  וְּ

ד כל ן  אֹור הּוא ֶאחָּ טָּ קָּ
נּו כּולָּ  ֵאיַתן אֹור וְּ
ה ָאה חֹוֶשְך סּורָּ חֹור ַהלְּ  שְּ
ה ֵני סּורָּ  !ַהאֹור ִמפְּ

Hanérot halalou anou 
madlikim al hanissim véal 
haniflaot véal 
hatéchouvot véal 
hamilHamot chéassita 
laavoténou bayamim 
hahem bazéman haze 
Ces bougies, nous les allumons 
en souvenir des miracles et des 
merveilles, des sauvetages et 
des batailles que tu as menés 
pour nos ancêtres à cette 
époque 

La toupie tourne… 

Sévivon sov sov sov 
Hanouka hou Hag tov 
Hanouka hou Hag tov 
sévivon sov sov sov sov 
nassov ko vaHo Nes 
gadol haya po/cham 

Quelle belle fête… 

Hanouka Hanouka Hag 
yafé kol kaH Or Haviv 
misaviv gil léyélèd raH 
Hanouka Hanouka 
sévivon sov sov  
Sov na sov sov na sov ma 
naim ma tov 

Ma petite bougie… 
Ner li ner li ner li dakik 
baHanouka néri adlik 
baHanouka néri yair  
baHanouka chirim hachir 

Repousser les ténèbres… 

Banou HocheH légarech 
Béyadénou Or vaèch 
Kol éHad hou or katan 
Vékoulanou or étan 
Soura Hoche Hala 
chHorSoura mipné haor 

ִתי שּועָּ עֹוז צּור יְּ  מָּ
ָך נֶָּאה  ַשֵבחַ לְּ  לְּ

ִתי ִפלָּ  ִתכֹון ֵבית תְּ
ַזֵבחַ  ה נְּ ם תֹודָּ שָּ  וְּ
ֵבחַ  ִכין ַמטְּ ֵעת תָּ  לְּ

ַנֵבחַ  ר ַהמְּ  ִמצָּ
ִשיר  ֹמר בְּ ָאז ֶאגְּ

מֹור  ִמזְּ
ֵבחַ   ֲחנַֻכת ַהִמזְּ

רֹועַ  ֲחשֹוף ֶשָך זְּ דְּ  קָּ
ֵרב קָּ ה ֵקץ וְּ שּועָּ  ַהיְּ
ֹקם ַמת נְּ ֶדיָך ִנקְּ  ֲעבָּ

ה ה ֵמֻאמָּ עָּ שָּ רְּ  הָּ
ה ִכי כָּ ה ָארְּ עָּ  ַהשָּ

ֵאין ה ִליֵמי ֵקץ וְּ עָּ רָּ  הָּ
ֵחה מֹון דְּ ֵצל ַאדְּ  בְּ

מֹון ֵקם  ַצלְּ נּו הָּ  לָּ
ה רֹוִעים עָּ  ִשבְּ

ה בָּ ה הָּ  ֵנס נִָּרימָּ
ה   ַוֲאבּוקָּ

ה ֹּפה ַיַחד -ִשיר נִָּשירָּ
ה  ַהֲחנֻכָּ

נּו ַמַכִבים. ֵלנּו, ֲאַנחְּ  ִדגְּ
ם  ,נָּכֹון, רָּ

ִנים וָּ נּו ַביְּ ַחמְּ נּו ִנלְּ לָּ  וְּ
חֹון  .ַהִנצָּ

דֹול ֵזר ֶּפַרח ֶאל ֶּפַרח  גָּ
ֹזר  ,ִנשְּ

ֹראש ַנֵצחַ  לְּ  ַמַכִבי, ַהמְּ
  .ִגבֹור

ַמֵלל ִמי בּורֹות יְּ  גְּ
ֵאל רָּ ן ,ִישְּ  ִמי אֹותָּ

ֶנה ל ֵהן ?ִימְּ כָּ  דֹור בְּ
 גֹוֵאל ַהִגבֹור יָּקּום
ם עָּ ַמע .הָּ  ַביִָּמים !שְּ

ַמן ֵהם ַבזְּ  ַהֶזה ַמַכִבי הָּ
יֵָּמינּו ,ּופֹוֶדה מֹוִשיעַ   ּובְּ

ל ֵאל ַעם כָּ רָּ ַאֵחד ִישְּ , ִיתְּ
ֵאל יָּקּום ִיגָּ  וְּ

Maoz Tsour yéchouati 
léHa naé léchabéaH 
Tikon beit téfilati vécham 
toda nézabéaH léèt taHin 
matbéaG Mitsar 
haménabéaH az egmor 
béchir mizmor Hanoukat 
hamizbéaH 

Merveilleux soir de 
Hanouka 
Gloire à Dieu qui nous le 
donna 
Ravissante fête de belles 
lumières 
Chaque jour une de plus 
qu’hier 
Rouges vertes jaunes 
bleues 
À la gloire de notre Dieu 
Chantons tous, grands et 
petits, Maoz Tsour 
yéchouati 

Lève la tête peuple d’Israël 
et que ton chant de fête 
monte jusqu’au ciel 
fais sonner les trompettes 
fait battre le tambour 
et que ton chant célèbre 
Juda le héros du jour 
chante sa gloire 
célèbre sa splendeur  
et que sa victoire  
reste dans nos cœurs 
Qui dira les actes de courage 
d’Israël… 

Miyémalel gevourot israel 
otam mi ymné hen béHol 
dor yakoum haguibor goel 
haam chma bayamim 
hahèm baszeman hazé, 
makabi mochia 
oufodé ouvyaménou kol am 
israel itaHéd yakoum 
véygael. 

 


