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  התענית שנשכחה –כ' בסיון 

 פסקי תשובה או"ח תקפ,א  .א

אמנם רבים אינם נמנעים מלערוך  ...ויש שנמנעים מלערוך נישואין בז' אדר ובכ' סיון שבו נהגו רבים להתענות
  .נישואין בימים אלו

 Chronicles of the Reigns of Stephen, P. 250-251  .ב

תיאובלדוס רוזן שרטר, השליך לאש רבים מן היהודים שישבו בבלוא, מאחר שבחג הפסח צלבו ילד אחד 
 –לביזוי הנוצרים, ואחר כך נתנוהו בשק והשליכוהו לנהר הלואר. כאשר נודע הדבר והם נמצאו אשמים בפשע 

אלה שקיבלו את האמונה הנוצרית... לעיתים קרובות, כאמור, עושים כפי שאמרנו לעיל, השליכם לאש, חוץ מ
  הם כך בימי הפסח, אם נקרית לפניהם ההזדמנות.

 ספר הזכירה לר' אפרים מבון, כ' בסיון  .ג

) 1171להים מצא את עונינו. גם בשנת ארבעת אלפים תתקל"א (-לה', מה נדבר ומה נצטדק, האמה נאמר 
בבלוייש העיר, כי היו שם כנגד ארבעה מנינים יהודים דרים בעיר. ויהי היום רעה נשקפה בצרפת ושבר גדול 

הרע בחמישי... רכב יהודי אחד יצא להשקות את סוסו, והנה שם גולייר אחד, ימחה מספר החיים, משקה 
, ולא לסוס אדונו, והיה היהודי נושא בחיקו עורה... וראה סוס הגולייר לובן העורה בחושך, ונבעת וקפץ לאחוריו

  היה יכול להביאו במים.
ויבהל העבד הגוי וישב אל אדונו לאמור, שמע נא אדוני, את אשר עשה פלוני היהודי! רכבתי אחריו אל הנהר 

להשקות סוסך, וארא והנה הוא משליך אל תוך הנהר גוי קטן שהרגוהו היהודים, ובראותי כן נבהלתי... וגם 
  יכו לנהר במים ולא אבה לשתות.הסוס אשר תחתי נבעת מרגשת המים בעת השל

והוא ידע באדונו ששמח לאיד, כי היה שונא יהודית אחת גברתנית שבעיר, על כן שם הדברים בפיו. ויען ויאמר 
וירכב אל שולטן העיר... ויהי כשומעו ויחר אפו, ויקח את כל היהודים  עתה נקמתי מפלונית מרת פולצלינא... –

הר, ומרת פולצלינא היתה מאמצת לב כולם, כי היתה בוטחת באהבת אשר בבלוייש, ויתנם אל בית הסו
השלטן שהיה אוהבה עד עתה ביותר. אך איזבל אשתו הצוררת מסיתה אותו, כי גם היא שנאה מרת 

פולצלינא... עד שבא כומר אחד, יאבד וישורש זכרו מארץ החיים, ויאמר לשלטן... צו להביא את העבד אשר 
ים אם האמת אתו... ויעשו כרצונם, ויציפו את העבד ויעלוהו, והצדיקו את הרשע ראה... ויבחן בגיגית מ
  והרשיעו את הצדיק...

ויתחזקו הערלים... ויהרגום שם בחרב, וישליכום אל תוך האש, ולא נשרפו גם הם גם כולם ל"ב נפש, רק 
  המה אלה!...שרפת נשמתם וגוף קיים. ויראו הערלים ויתמהו איש אל רעהו ויאמרו: אך קדושים 

ברביעי בשבת, בעשרים בסיון ארבעת אלפים תתקל"א, וקבלוהו כל קהלות צרפת וביהם ורינוס להספד 
ותענית מרצון נפשם ובמצות הגאון רבינו יעקבן בן הרב רבי מאיר, אשר כתב אליהם ספרים והודיעם כי ראוי 

י יום כפורים הוא"... וצדקת כל שמסרו הוא לקבעו צום לכל בני עמנו, "וגדול יהיה הצום הזה מצום גדליה כ
  עצמם על ייחוד השם תעמוד לישראל סלה.

 יון מצולה לר' נתן נטע הנובר, פרק ד  .ד

ויהי ביום ד' כ' סיון, באו הקאזקין סמוך לעיר נעמרב... עשו להם דגלים כמו שיש לעם פולין... ואני העיר היו 
פתחו השער כי זה החיל מעם פולין שבאו לעזור  יודעים מזו הערמה, והיו קוראים אל היהודים שבמבצר

אתכם... כיון שפתחו השער נכנסו הקזאקין וחרבם שלופה בידם, ואנשי העיר בחרבות ובאתים וקצתם הלכו 
קצתם פשטו עורם מעליהם והבשר השליכו לכלבים, וקצתם קצצו ידיהם במקלות והרגו ביהודים הרג רב... 
עליהם בקרונות ודרכום בסוסים, וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא יהיו  ורגליהם והשליכום על הדרך ועברו

כדי להמית והשליכום בחוץ שלא ימותו מהרה ויפרפרו בדמיהם עד שיצאה נשמתם. והרבה קברו בחייהם. 
לא הייתה מיתה משונה בעולם שלא עשו בהם, וכל ד' מיתות בית דין: סקילה, שרפה, הרג ... ושחטו ילדים

בה לקחו הקדרים בשביה, ונשים ובתולות עינו ושכבו עם הנשים לפני האנשים, והבתולות והנשים וחנק. והר
  .היפות לקחו לשפחות ולאופות וקצת לנשים ולפילגשים
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 שם  .ה

מעשה בריבה אחת יפת תואר ממשפחה מיוחסת שנשבתה לקוזאק, ונשאה לאישה. אמרה לו בערמה, שהיא 
-זין, ואמרה לו: אם לא תאמין לי, תנסה בזה: ירה בי מקנה-שום כלייכולה לעשות בסגולה שלא יזיק לה 

השריפה ולא יזיק לי. הקוזאק היה סבור, שאמת היא מדברת וירה בה, ונפלה ומתה על קידוש השם, שלא 
  יטמאנה הגוי. השם ינקום דמה

 מגילת עיפה, הש"ך  .ו

אבל ומספד וקינים, ביום כ' לחדש סיון שבו על כן קבעתי לעצמי ולדורותי לבנים ולבני בנים, יום צום ותענית ו
נתנה תורה היקרה מפנינים, ועתה קרעוה פרעוה גוים רבים המונים המונים, יען כי יום זה הוא תחלה לגזרות 
ומכאובות וחלאים רעים ונאמנים, וגם כי בו הוכפלו הצרות וקלקולים מקלקולים שונים, כי גם גזירת תתקל"א 

הזמנים, וגם כי יום זה לא יארע בשבת קדש בשום פנים, על פי הקביעות והלחות היתה ביום ההוא ובאותן 
  אשר בידינו מתקנים. 

 משנה ברורה תקסו, י  .ז

היום שהתענית של כ' סיון אינו קבוע כ"כ שמתענים בו רק יחידים וכן תענית בה"ב שאחר פסח וסוכות דינו 
 פרשת השבוע בשחרית ולערב קורין ויחל כשאר תעניתים ואין דוחין

 עלי תמר, מגילה א  .ח

שמעתי מת"ח ישיש רבי אלעזר רוזנטאל ז"ל מפראשקא, בפולין, שבעיר לונטשיץ תענית כ' סיון היתה שם בכל 
קבלה  מהתחלת שנת ת"ר פסקו מלהתענות מפני שהיתה אתתקפה, שבגזירת ת"ח היתה גיא הריגה, בכל ז

ויתכן שהטעם שקבעוהו רק עד שנת ת"ר הוא ג"כ  ..בידם שתענית כ' סיון נקבע רק עד התחלת שנת ת"ר.
שאין לקבוע תענית לדורות. ונוסף לזה לא היתה הצרה אולי צרה כללית לכל האומה בכל העולם, ואכן כמה 

  ערים גזרו עליהם יום צום לזרעם אחריהם, אבל כמובן אין זה צום כללי.

 יחות ליום כ' סיון, הונגריה תש"וסל  .ט

לזכרון עולם לאסון הגדול אשר קרה את בית ישראל בהריגת ושריפת אלפים ורבבות מאחינו בני ישראל 
ובתוכם הרבנים הגאונים הקדושים ומנהלי הקהלות משנת תש"א והלאה ובפרט בשנת תש"ד ותש"ה הי"ד ועל 

ואבדן ספרי תורה ושאר ספרים קדושים אשר כל בית חרבן בתי מקדש מעט הם בתי כנסיות ובתי מדרשות 
ישראל נשען עליהם, מוטל עלינו החוב לקבוע תענית ציבור. ובחרנו ביום כ' סיון, יען כי בחודש הזה אירעו רוב 
ההריגות, וגם כבר נתפרסם יום זה לתענית ציבור במדינת פולין... היום הזה נקבע לכל המדינה להתענות כפי 

  לומר סליחות ותפילות.המבואר להלן ו

 מתוך אתר האינטרנט של אלון שבות  .י

), יום בו עברה ישיבת "הר עציון" לאתר היישוב ממקום מושבה 26.4.70ראשיתו של היישוב בכ' סיון תש"ל (
הזמני בכפר עציון. שם המקום מאזכר את האלון הבודד אליו צפו שרידי המתיישבים מתחום ישראל בשנים 

  ומלחמת ששת הימים, וכמובן את השיבה אל גוש עציון לאחר המלחמה. שבין מלחמת העצמאות

 יט-זכריה ח, יח  .יא

ָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה -ָבאֹות ֵאַלי ֵלאֹמר:  ֹּכה ָאַמר ה' צְ -ַוְיִהי ְּדַבר ה' צְ 
  ִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּוְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּולְ 


