
                                                      בס"ד

 הלכות תענית אסתר

 מתענים ביום י"ג באדר. ואם פורים חל ביום ראשון מקדימים את התענית ליום חמישי. ●

 סיבת התענית היא: ●

 זכר לשלושת ימי התענית שצמו היהודים לאחר גזרת המן )למרות שזה היה בניסן(. .1

 שצמו היהודים ביום י"ג באדר כשנלחמו עם אויביהם )למרות שזה לא מוזכר(.זכר לתענית  .2

 בשנה מעוברת מתענים באדר שני. ●

תענית זו אינה חובה. ולכן אף על פי שבריאים צריכים להתענות, מי שחולה אף שאין בו סכנה, וכן  ●

 נשים מעוברות ומניקות פטורים מהתענית.

 מהתענית.וכן חתן וכלה בשבע ברכות פטורים 

 וכן קטנים פטורים מהתענית.

 התענית מתחילה בעלות השחר ומסתיימת בצאת הכוכבים. ●

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.

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

 בשחרית:  ●

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

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

 במנחה: ●

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

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

 תפילה".

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

 אם מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה, הכוהנים נושאים כפים.

 אומרים "שים שלום".

 ותחנון אם פורים חל בסוף התענית.לא אומרים אבינו מלכנו 

אף על פי שהתענית מסתיימת בצאת הכוכבים, במקומות שפורים מתחיל בסוף התענית, אין  ●

 לאכול ולשתות עד אחר קריאת המגילה. 

אלו שמתפללים בליל פורים במניינים מאוחרים, וקשה להם לצום עד אחרי קריאת המגילה, יכולים 

וירקות וכדומה לפי הצורך, ולחם ומזונות יכולים לאכול עד שיעור  לאכול אחר צאת הכוכבים פירות

 כביצה )כפרוסת לחם(.

 

 

Halachot of Taanit Esther 

● We fast on the 13th day of Adar. If Purim falls out of a Sunday the fast is 

pushed up to Thursday.  

● The reasons for the fast are: 

1. As a remembrance to the 3 days that the Jews fasted after Haman’s 

evil  (even though that actually occurred in Nissan) 



2. As a remembrance of the fast that the Jews fasted on the 13th of Adar 

while fighting with their enemies (even though that is not mentioned 

in the Megilla). 

● In a leap year, the fast occurs in the second Adar. 

● Taanit Esther is not obligatory. Therefore, although healthy people are 

required to fast, one who is sick – even if the sickness is not life-threatening – 

and pregnant and nursing women are exempt from fasting.  

A bride and groom during the week of Sheva Brachot are exempt from 

fasting. 

Minors (under bar/bat mitzvah) are exempt from fasting. 

● The fast begin 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 A lot HaShachar. 

● 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”.  

After returning the Sefer Torah Half Kaddish is said and “Aneinu” is 

added in Shmona Esrei by the bracha of “Shema Koleinu”. 

o If we daven Mincha after plag, the Kohanim duchen; we say Sim 

Shalom 

o Avinu Malkeinu and Tachanon are not recited in Mincha if Purim 

begins right as the fast ends. 

● Even though the fast ends at Tzeit HaKochavim, when Purim begins right as 

the fast ends eating and drinking are prohibited until after hearing megilla. 

Those who daven Purim night in late minyanim and it is hard for them to fast 

until after hearing the megillah can eat fruits, vegetables or other light foods 

after Tzeit HaKochavim. They can eat only a k’beitza of bread or something 

on with the bracha of mezonot is said (approximately 1 slice of bread). 

 

         

 


