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 שו"ת עשה לך רב חלק ד - הערות סימן יח
 למי שאינו מדבר בבית - הכנסת, לאומרו בכל שבת: מי שברך אבותינו אברהם יצחק

 ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו, שלא ידבר בעת

.…התפלה וקריאת התורה

• Historical Context of this Tefilla beyond מפני חטאינו: Other major issues- 
breeding of pigs, Shabbos desecration, davening without the proper focus and 
intentions, false interpretations of the Torah by “darshanim” (sermonizers), the 
sale of rabbinical positions even to those qualified, and luxurious clothing


• Rav Berachia Berach in זרע ברך 

Matan Torah &…….

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקפ סעיף ב
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 בכ"ג בסיון בטלו הביכורים מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט; בכ"ה בו נהרג
 רשב"ג ורבי ישמעאל ור' חנינא סגן הכהנים; בכ"ז בו נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר


תורה עמו

 מגן אברהם סימן תקפ ס"ק ט
 וגם בשנת ת"ח נחרבו שני קהילו' גדולות באותו היום כמ"ש בסליחו' שחבר בעל

 השפתי כהן: גם נוהגין להתענות עשרי' בסיון בכל מלכות פולין נהרא נהרא ופשטי'

 :רפא שבריה כי מטה

The 20th of Sivan is the anniversary of the first blood libel in France. On this date 
in 1171, tens of Jewish men and women were burned alive in the French town of Blois 
on the infamous accusation that Jews used to the blood of Christian children in the 
preparation of matzot for Passover
Pattern on this Day 

 משנה ברורה סימן תקפ ס"ק טז
 כתב התניא ביום הששי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו היום נשרפו כ'
 קרונות מלאים ספרים בצרפת. גם בשנת ת"ח נחרבו שני קהלות גדולות באותו היום.

 גם נוהגין להתענות כ' סיון בכל מלכות פולין נהרא נהרא ופשטיה [מ"א] ועיין

 :בשע"ת שהוא דוקא מבן י"ח לזכר ובת ט"ו לנקבה

Slichot 20 Sivan 
with Focus on 
1171 & 1648


His Take Away when Returning to Shul - R Yom Tov Heller Chief Rabbi 
Krakow (asses away 1654)



