AVANT L’ALLUMAGE
OÙ PLACER LA ‘HANOUKIA ?

• Si votre entrée donne sur la rue : à la porte
d’entrée de la maison (à gauche en entrant, face à
la Mézouza).
• Si votre entrée donne sur une cour privée : à la porte
de la cour (à gauche en entrant, face à la Mézouza).
• Si vous habitez dans un appartement jusqu’au
3e étage : sur le rebord de la fenêtre qui donne
sur la rue.
• Si vous habitez plus haut qu’au 3e étage : sur la
table de la salle à manger.
A QUELLE HAUTEUR ?

De 30 à 80cm du sol (sauf si vous habitez en
étages, la déposer sur le rebord de la fenêtre)
BOUGIES

• Toutes huiles ou
combustibles (huile d’olive,
de préférence).
• Mettre sufﬁsamment d’huile
pour qu’elles brûlent pendant au
moins une ½ heure après l’allumage.
• Les placer de droite à gauche.

CAS DIVERS
• Si les bougies se sont éteintes pendant la
demi-heure après l’allumage, on rallumera sans
bénédiction. Plus d’une demie-heure après, pas
besoin de rallumer.
• Il est interdit d’utiliser et de proﬁter de la
lumière des bougies de ‘Hanouka (ex: pour lire).
• Les femmes ne doivent pas effectuer de
travaux ménagers dans la 1ère demi-heure
pendant laquelle les bougies sont allumées.
CELUI QUI EST INVITÉ
Si une personne est invitée à dormir à
l’extérieur, elle participera aux frais (par exemple, en
payant une partie de la valeur de l’huile utilisée pour
l’allumage) et sera quitte de l’allumage.

L’ALLUMAGE
QUAND ALLUMER ?

• Le mieux : immédiatement dès la sortie des
étoiles (voir calendrier).
• Sinon : au plus tôt après la sortie des étoiles
et tant qu’il fait nuit.
Il est interdit de déplacer la 'Hanoukia après
l’avoir allumée.
EN CAS DE RETARD

Si le mari sait qu’il rentrera à une heure
tardive, certains préconisent de nommer
sa femme pour qu’elle allume le plus tôt
possible (si la femme a allumée le 1er jour
de ‘Hanouka, son mari devra refaire la
bénédiction Chéhé’hiyanou la prochaine fois
qu’il allumera).
COMMENT ALLUMER ?
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• De gauche à droite.
• Le 1er soir, nous allumons la bougie à
l’extrême droite. Le 2ème soir, nous allumons
d’abord la bougie supplémentaire du jour (qui
est à gauche de celle de la veille), puis celle de
la veille et ainsi de suite, en ﬁnissant par le
Chamach.

CHABBATH
VEILLE DE CHABBATH

• On allume les bougies de ‘Hanouka (avant
celles de Chabbath) à l’heure de l’allumage
des bougies de Chabbath.
Si par erreur on a allumé d’abord les Nérot
de Chabbath, on peut allumer les Nérot de
‘Hanouka.
• Il faut prévoir des bougies qui durent au
moins 1 heure en Israël et 2h à l'étranger.
MOTSÉ CHABBATH

A la maison, on procède d’abord à la
Havdala, et ensuite on allume les bougies de
‘Hanouka. A la synagogue, on fera l’inverse.

3. ON RÉCITE LE TEXTE SUIVANT :

ַה ֵנּרוֹ ת ַה ּ ָלל ּו ָאנ ּו ַמ ְדלִ ִיקין ַעל ַה ִנ ִּּסים וְ ַעל
ַה ִנ ְּפלָ אוֹ ת וְ ַעל ַה ְּת ׁש ּועוֹ ת וְ ַעל ַה ִּמלְ ָחמוֹ ת
ית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה
ש ָ
ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ַעל יְ ֵדי כּ ֲהנֶ ָיך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ כָ ל ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי
ֲחנֻ ָּכה ַה ֵנּרוֹ ת ַה ּ ָלל ּו ק ֶֹד ׁש ֵהם וְ ֵאין לָ נ ּו ְר ׁש ּות
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ֶהם ֶא ּ ָלא לִ ְראוֹ ָתם ִּבלְ בָ ד ְּכ ֵדי
לְ הוֹ דוֹ ת ּולְ ַה ּ ֵלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל נִ ֶּס ָיך וְ ַעל
יְ ׁש ּו ָע ֶת ָך וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָיך
ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר ֲחנֻ ַּכת ַה ַּביִ ת לְ ָדוִ דֲ :ארוֹ ִמ ְמ ָך הי ִּכי
ש ַּמ ְח ָּת אֹיְ בַ י לִ י :הי ֱאל ַׁקי ׁ ִש ַו ְּע ִּתי
יתנִ י וְ ל ֹא ִ ׂ
ִד ּ ִל ָ
יתנִ י
ית ִמן ׁ ְשאוֹ ל נַ פְ ׁ ִשי ִח ִ ּי ַ
ֵאלֶ ָיך וַ ִּת ְר ּ ָפ ֵאנִ י :הי ֶה ֱעלִ ָ
ִמ ָ ּי ְר ִדי בוֹ ר :זַ ְּמר ּו לַ הי ֲח ִס ָידיו וְ הוֹ ד ּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְד ׁשוֹ ִּ :כי
ֶרגַ ע ְּב ַא ּפוֹ ַח ִ ּיים ִּב ְרצוֹ נוֹ ָּב ֶע ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י וְ לַ ֹּב ֶקר ִר ָנּה:
וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי בְ ׁ ַשלְ וִ י ַּבל ֶא ּמוֹ ט לְ עוֹ לָ ם :הי ִּב ְרצוֹ נְ ָך
יתי נִ בְ ָהל:
ֶה ֱע ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת פָ נֶ ָיך ָהיִ ִ
ֵאלֶ ָיך הי ֶא ְק ָרא וְ ֶאל הי ֶא ְת ַח ָנּןַ :מה ֶּב ַצע ְּב ָד ִמי
ְּב ִר ְד ִּתי ֶאל ׁ ָש ַחת ֲהיוֹ ְד ָך ָעפָ ר ֲהיַ ִ ּגיד ֲא ִמ ֶּת ָךְ ׁ :ש ַמע
הי וְ ָח ֵנּנִ י הי ֶהיֵ ה עֹזֵ ר לִ יָ :הפַ כְ ָּת ִמ ְס ּ ְפ ִדי לְ ָמחוֹ ל לִ י
ש ְמ ָחה :לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְר ָך כָ בוֹ ד
ש ִּקי וַ ְּת ַא ְ ּז ֵרנִ י ִ ׂ
ּ ִפ ַּת ְח ָּת ַ ׂ
:וְ ל ֹא יִ ֹּדם הי ֱאל ֹ ַׁקי לְ עוֹ לָ ם אוֹ ֶד ָּך

1. AVANT L’ALLUMAGE, ON
PRONONCE LES DEUX BÉNÉDICTIONS :

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה היֱ ,אל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֲחנֻ ָּכה
’Barouh’ Ata Ado-naï, Eloh-énou Méleh
Ha-‘Olam, Acher Kiddéchanou
Bé-Mitsvotav Vé-Tsivanou : Lé-Hadlik
Ner H’anouka.

ָּבר ּוך ַא ָּתה היֱ ,אל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,
שה נִ ִּסים לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּוַּ ,ב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְ ּז ַמן
ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ַה ֶ ּזה

’Barouh’ Ata Ado-naï, Eloh-énou Méleh
Ha-‘Olam, Ché-‘Assa Nissim
La-Avoténou Ba-Yamim Ha-Hem
Ba-Zémann Ha-Zé.
Le premier soir de la fête (seulement),
on ajoute la bénédiction :

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה היֱ ,אל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,
ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָיענ ּו לַ ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה
Barouh’ Ata Ado-naï, Eloh-énou
Méleh’ Ha-‘Olam, Ché-Hé’héyanou
Vé-Kiyémanou Vé-Higui’anou
La-Zé-mann Ha-Zé
2. ON ALLUME

4. NOUS AVONS LA COUTUME DE CHANTER “MAOZ TSOUR” :

ָמעוֹ ז צוּר יְ ׁשו ָּע ִתי לְ ָך נָ ֶאה לְ ׁ ַש ֵּב ַח
ִּתכּ וֹ ן ֵּבית ְּתפִ ּ ָל ִתי וְ ׁ ָשם ּתוֹ ָדה נְ זַ ֵּב ַח
לְ ֵעת ָּתכִ ין ַמ ְט ֵּב ַח ִמ ָצּר ַה ְמנַ ֵּב ַח
ָאז ֶאגְ מוֹ ר ְּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר ֲחנֻ ַּכת ַה ִּמזְ ֵּב ַח

ְּכרוֹ ת קוֹ ַמת ְּברוֹ ׁשִּ ,ב ֵּק ׁש ֲאגָ גִ י ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא
וְ נִ ְהיָ ָתה לוֹ לְ פַ ח וּלְ מוֹ ֵק ׁש וְ גַ ֲאוָ תוֹ נִ ׁ ְש ָּב ָתה
ית
את וְ אוֹ יֵ ב ׁ ְשמוֹ ָמ ִח ָ
ש ָ
ֹאש יְ ִמינִ י נִ ֵּ ׂ
ר ׁ
ית
רֹב ָּבנָ יו וְ ִקנְ יָ נָ יו ַעל ָה ֵעץ ָּתלִ ָ

שבְ ָעה נַ פְ ׁ ִשי ְּביָ גוֹ ן ֹּכ ִחי ִּכלָ ה
ָרעוֹ ת ָ ׂ
ַח ַ ּיי ָמ ְרר ּו ְּבקוֹ ׁ ִשי ְּב ׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כוּת ֶעגְ לָ ה
וּבְ יָ דוֹ ַה ְ ּגדוֹ לָ ה הוֹ ִציא ֶאת ַה ְּסגֻ ּ ָלה
ֵחיל ּ ַפ ְרעֹה וְ כָ ל זַ ְרעוֹ יָ ְרד ּו כְ ֶאבֶ ן ִּב ְמצוּלָ ה

ימי ַח ׁ ְש ַמ ִנּים
יְ וָ נִ ים נִ ְק ְּבצ ּו ָעלַ י ֲאזַ י ִּב ֵ
וּפָ ְרצ ּו חוֹ מוֹ ת ִמגְ ָ ּדלַ י וְ ִט ְּמא ּו ָּכל ַה ְּׁש ָמנִ ים
שה נֵ ס לַ ּׁשוֹ ׁ ַש ִנּים
ו ִּמנּוֹ ַתר ַקנְ ַק ִנּים נַ ֲע ָ ׂ
ְּבנֵ י בִ ינָ ה יְ ֵמי ׁ ְשמוֹ נָ ה ָקבְ ע ּו ׁ ִשיר ו ְּרנָ נִ ים

יאנִ י וְ גַ ם ׁ ָשם ל ֹא ׁ ָש ַק ְט ִּתי
ְ ּדבִ יר ָק ְד ׁשוֹ ֱהבִ ַ
וּבָ א נוֹ גֵ שׂ וְ ִהגְ לַ נִ יִּ .כי זָ ִרים ָעבַ ְד ִּתי
וְ יֵ ין ַר ַעל ָמ ַסכְ ִּתי ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ָעבַ ְר ִּתי
ֵקץ ָּבבֶ ל ,זְ ֻר ָּבבֶ ל ,לְ ֵקץ ׁ ִשבְ ִעים נוֹ ׁ ָש ְע ִּתי

ֲחשׂ וֹ ף זְ רוֹ ַע ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְ ׁשו ָּעה
נְ קֹם נִ ְק ַמת ַ ּדם ֲעבָ ֶד ָיך ֵמ ֻא ָּמה ָה ְר ׁ ָש ָעה
ימי ָה ָר ָעה
ִּכי ָא ְרכָ ה לָ נ ּו ַה ָּׁש ָעה וְ ֵאין ֵקץ לִ ֵ
ְ ּד ֵחה ַא ְדמוֹ ן ְּב ֵצל ַצלְ מוֹ ןָ ,ה ֵקם לָ נ ּו רוֹ ֶעה ׁ ִשבְ ָעה

Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet, le déposer à la Gueniza ou à la synagogue.

