Hanouka, bénédictions et chants…
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.)

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.

מָּ עוֹז צּור יְּ שּועָּ ִתי
ַלְּ ָך נָּאֶ ה לְּ ַשבֵ ח
ִתכוֹן בֵ ית ְּתפִ ל ִָּתי
ַוְּ ָּשם תו ָֹּדה נְּזַ בֵ ח
ַלְּ עֵ ת ָּתכִ ין ַמ ְּטבֵ ח
ִַמצָּ ר הַ ְּמנַבֵ ח
ָאז ֶאגְּ מֹר בְּ ִשיר
ִמזְּ מוֹר
ַחֲ נֻכַת הַ ִמזְּ בֵ ח
חֲ שוֹף זְּ רוֹעַ ָּק ְּד ֶשָך
וְּ ָּק ֵרב ֵקץ הַ יְּשּועָּ ה
ְּנקֹם נ ְִּקמַ ת עֲבָּ ֶדיָך
מֵ אֻ מָּ ה הָּ ְּר ָּשעָּ ה
ָארכָּה הַ ָּשעָּ ה
ְּ כִ י
וְּ אֵ ין ֵקץ לִ ימֵ י הָּ ָּרעָּ ה
ַאדמוֹן בְּ צֵ ל
ְּ ְּדחֵ ה
צַ לְּ מוֹן הָּ ֵקם לָּנּו
רוֹעִ ים ִשבְּ עָּ ה
הָּ בָּ ה נ ִָּרימָּ ה נֵס
בּוקה
ָּ ֲוַ א
-ירה ִשיר
ָּ יַחַ ד ּפֹה נ ִָּש
הַ חֲ נ ֻכָּה
 ִדגְּ לֵנּו,מַ כַ בִ ים אֲ נ ְַּחנּו.
, נָּכוֹן,ָּרם
בַ יְּוָּ נִים נִלְּ חַ ְּמנּו וְּ לָּנּו
.הַ נִצָּ חוֹן
ּפֶ ַרח אֶ ל ּפֶ ַרח זֵ ר גָּדוֹל
,נ ְִּשזֹר
 מַ כַ בִ י, ַלְּ רֹאש הַ ְּמנַצֵ ח
.גִ בוֹר
ִמי יְּמַ לֵל גְּ בּורוֹת
 אוֹתָּ ן ִמי,יִש ָּראֵ ל
ְּ
יִ ְּמנֶה? הֵ ן בְּ כָּ ל דוֹר
יָּקּום הַ גִ בוֹר גוֹאֵ ל
 ְּשמַ ע! בַ י ִָּמים.הָּ עָּ ם
הָּ הֵ ם בַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה מַ כַ בִ י
 ּובְּ יָּמֵ ינּו,מו ִֹשיעַ ּופו ֶֹדה
,יִש ָּראֵ ל יִ ְּתַאחֵ ד
ְּ כָּ ל עַ ם
יָּקּום וְּ ִיגָּאֵ ל

, אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם,'בָּ רּוך אַ ָּתה ה
אֲ ֶשר ִק ְּד ָּשנּו בְּ ִמצְּ וֹתָּ יו
.וְּ ִצּוָּ נּו לְּ הַ ְּדלִ יק נֵר ֶשל חֲ נֻכָּה
, אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם,'בָּ רּוך אַ ָּתה ה
,ֶשעָּ ָּשה נ ִִסים לַאֲ בוֹתֵ ינּו
.בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם בַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה

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

, אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם,')בָּ רּוך אַ ָּתה ה
(שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

יקין
ִ ִהַ נֵרוֹת הַ לָּלּו ָאנּו מַ ְּדל
עַ ל הַ ִנ ִסים וְּ עַ ל הַ נִפְּ לָּאוֹת
וְּ עַ ל הַ ְּתשּועוֹת וְּ עַ ל
הַ ִמלְּ חָּ מוֹת
ית לַאֲ בו ֵֹתינּו בַ י ִָּמים
ָּ ֶשעָּ ִש
הָּ הֵ ם בַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה
עַ ל יְּ ֵדי כהֲ נֶיָך הַ ְּקדו ִֹשים וְּ כָּל ְּשמ ֹונַת
יְּ מֵ י חֲ נֻכָּה הַ נֵרוֹת הַ לָּלּו ק ֶֹדש הֵ ם
וְּ אֵ ין לָּנּו ְּרשּות לְּ ִה ְּש ַתמֵ ש בָּ הֶ ם אֶ לָּא
לִ ְּראוֹתָּ ם בִ לְּ בָּ ד כְּ ֵדי לְּ הוֹדוֹת ּולְּ הַ לֵל
לְּ ִש ְּמָך הַ גָּדוֹל עַ ל נִסֶ יָך וְּ עַ ל יְּ שּועָּ תֶ ָך
וְּ עַ ל נִפְּ לְּ אוֹתֶ יָך

ְּסבִ יבוֹן סוֹב סוֹב סוֹב
,חֲ נֻ ָּכה הּוא חַ ג טוֹב
חֲ נֻ ָּכה הּוא חַ ג טוֹב
.ְּסבִ יבוֹן סוֹב סוֹב סוֹב
סוֹב נַסוֹב כה וְּ כֹה
 שם/נֵס גַדוֹל הָּ יָּה ּפה
 חֲ נֻ ָּכה,חֲ נֻ ָּכה
חַ ג יָּפֶ ה ָּכל כְָּך
אוֹר חָּ בִ יב ִמסָּ ִביב
.גִ יל לְּ ֶילֶד ַרְך
 חֲ נֻ ָּכה,חֲ נֻ ָּכה
ְּסבִ יבוֹן סֹב סֹב
 סֹב נָּא סֹב,סֹב נָּא סֹב
.מַ ה נָּעִ ים מַ ה טוֹב
נֵר לִ י נֵר לִ י נֵר לִ י ַד ֵקיק
בַ חֲ נֻ ָּכה נ ִֵרי אֲ ְּדלִ יק
ַאשיר
ִ בחֲ נֻ ָּכה ִש ִירים
בַ אנּו חו ֶֹשְך ֵלג ֵַרש
בְּ י ֵַדינּו אוֹר וְּ ֵאש
כל אֶ חָּ ד הּוא אוֹר ָּק ָּטן
יתן
ַ וְּ כּולָּנּו אוֹר ֵא
סּורה חו ֶֹשְך הַ לְּ ָאה ְּשחוֹר
ָּ
!סּורה ִמפְּ נֵי הַ אוֹר
ָּ

