
            בס"ד                                   

 עשרה בטבת הלכות 

עשרה בטבת כי ביום זה החל נבוכדנצר את המצור על ירושלים, שהוביל מתענים ביום  ●

 לחורבן בית המקדש. 

" לזכר קדושי השואה שלא  יום הקדיש הכללי"עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית כ ●

 . לעילוי נשמתםתפילת אזכרה בתפילת שחרית אומרים   לכן קבורתם.נודע מקום 

 . םנר נשמה לעילוי נשמת בבית כמו כן ראוי להדליק

 חולה אף שאין בו סכנה, וכן נשים מעוברות ומניקות פטורים מהתענית.  ●

 וכן קטנים פטורים מהתענית. 

 גם מי שלא צם, יאכל מאכלים פשוטים ולא בשר ומעדנים. 

 בעלות השחר ומסתיימת בצאת הכוכבים.  התענית מתחילה ●

מי שישן בלילה שלפני התענית שנת קבע, אינו רשאי לאכול אף אם התעורר לפני עלות   ●

השחר, אלא אם כן התנה לפני שישן שאינו מקבל את התענית. אפשר להתנות גם  

 במחשבה. 

 ר. לעניין שתייה, עדיף גם להתנות, אך מי שלא התנה, רשאי לשתות לפני עלות השח

יכול לצחצח שיניים ולשטוף את הפה בזהירות בלי לבלוע אם לא שוטף את פיו, מי שמצטער  •

 מים. 

 מי ששכח ואכל או שתה בצום, חייב להמשיך את הצום, ואיננו צריך לצום ביום אחר.  •

 בשחרית:   ●

 החזן מוסיף בחזרת הש"ץ את ברכת "עננו" לאחר ברכת "גואל ישראל".

 אומרים סליחות, אבינו מלכנו, תחנון, וקוראים "ויחל".אחר חזרת הש"ץ 

 במנחה:  ●

 אם יש עשרה מתענים אומרים "אשרי", חצי קדיש, "קוראים "ויחל" ומפטירים "דרשו".

לאחר הכנסת ספר תורה, אומרים חצי קדיש, ומתפללים שמונה עשרה עם "עננו" בברכת 

 , ואומרים "שים שלום". "שומע תפילה"

 ת הש"ץ את ברכת "עננו" לאחר ברכת "גואל ישראל".החזן מוסיף בחזר 

 אם מתפללים אחר פלג המנחה, הכוהנים נושאים כפים. 

 . אומרים אבינו מלכנו ותחנון

 

ה" יְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי  ה'ָאַמר  כֹּ ירִׂ ְיהּוָדה  -ִיְהיֶה ְלֵבית ְוצֹום ָהֲעשִׂ

ֲעִדים, טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּו  "ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה, ּוְלמֹּ

 )זכריה ח(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halachot of Asara Be'Tevet 

● We fast on the tenth day of Tebat because on this day 

Nebuchadnezzar began the siege of Jerusalem, which led to the 

destruction of the Temple. 

● The Tenth of Tevet was determined by the Chief Rabbinate as the 

"General Kaddish Day" in memory of the martyrs of the Holocaust 

whose place of burial is not known. That is why in the morning prayer 

we say a memorial prayer for the ascension of their souls. 

● It is also appropriate to light a yahrzeit candle at home for the uplifting 

of their souls. 

● Even is there is no danger, if someone is sick, pregnant, or lactating, 

one is exempt from fasting  

● Minors are exempt from fasting. 

● Even those who do not fast, should only eat simple foods and not meat 

and delicacies. 

● The fast begins at Alot HaShachar and ends at Tzeit HaKochavim. 

● One who regularly wakes up from a night’s sleep before Alot 

HaShachar is not allowed to eat in the morning of the fast unless he 

proclaims in words or thought before he falls asleep that he is not 

beginning the fast until Alot HaShachar. 

● As far as drinking, it is better to make the proclamation, but one who 

did not make the proclamation is still allowed to drink until Alot 

HaShachar. 

● If someone is very uncomfortable without rinsing his mouth, it is 

allowed to rinse the mouth, or the person can brush their teeth and 

rinse their mouth carefully without swallowing water. 

● Whoever forgot and ate or drank while fasting, must continue the fast, 

and does not need to fast on another day 

● Shacharit: 

The chazzan adds “Aneinu” in Chazarat HaShatz after the bracha of 

“Goel Yisrael”. 

After Chazarat HaShatz, Selichot, Avinu Malkeinu and Tachanun are 

recited and “Vayechal” is read. 

● Mincha: 

o If there are 10 at the minyan that are fasting then Ashrei and 

Half Kaddish are said, “Vayechal” is read and the maftir is 

“Dirshu”.  

o After returning the Sefer Torah, Half Kaddish is said and 

“Aneinu” is added in Shmona Esrei by the bracha of “Shema 

Koleinu”, and  we say "Sim Shalom". 

o If you daven after plag HaMincha, the Kohanim duchen. 

o Avinu Malkeinu and Tachanon are recited in Mincha  

 


