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• Rosh Chodesh Prayer - R Amram Gaon 
• Shabbat  Afternoon Prayer - Machzor Vitri i.e. Introduction to the Week? 
Note: RMB insight - Similar to Tehillim before Maariv 

 שו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן עה   
ע"ד אמירת אבינו מלכנו בימים שאין אומרים בהם תחנון  

ב"ה, קרית צאנז, כ"ח שבט תשכ"ט 1969 
ה) ועכ"פ לכו"ע שביומא דרחמי התפלה יותר מתקבלת מבשאר הימים. וי"ל לפי"ז הטעם 

שהיה"ר אחר קרה"ת, הספרדים אומרים רק בשבת שמברכין החודש, ובמחזור ויטרי [אות קצ"ט] 
מובא היה"ר במנחה בשבת אחר קריה"ת, ובאבודרהם [ריש סדר ר"ח בהכרזת ר"ח] ובכלבו [סי' ל"ז] 
שרק בשבת שמברכין החודש אומרים אותו, וחזינן כנ"ל שיען שהוא יומא דרחמי ראוי להתעוררות 

רחמים. והגם שמנהגנו אינו כן, אולי משום סופו שאומרים הנתונים בצרה ובשביה, לא רצו להזכיר 
יום צרה בשבת, כמו שאין אומרים יענך, ששבת אינו יום צרה.  

אבל אין לומר שעתה עת צרה כי שבת הוא יום מנוחה ודו"ק היטב כי זה אמת בס"ד, אבל להתפלל 
להשי"ת, לכו"ע טוב יותר ביומי דרחמי.  

  R. Yekutiel Yehuda Halberstam, a descendant of R. Chaim of Sanz (author of Divrei Chaim)  was born in Galicia in
  and died in Kiryat Sanz in Netanya in 5754 (1994 CE) . Before World War II, R. Halberstam served , (CE 1905) 5765
  as the Rebbe of Klausenberg in Transylvania. During the war, he was taken with his community to the concentration
  camps, where his wife, eleven children, and most of the community were brutally murdered. He devoted himself
 .tirelessly to the needs of others
  After the war, he applied himself to helping the survivors in the DP camps, both physically and spiritually. Eventually
  he made his way to the United States, where he managed to regenerate the Sanz - Klausenberg Chassidut in New
 .York
  In his later years, he came to Israel, where he founded Kiryat Sanz in Netanya and its many institutions, among them
  .the Laniado Hospital

 Moved from The Day of Mercy to a Time/Day of Mercy

   תוספות מסכת בבא קמא דף פב עמוד א 
 כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה - וא"ת מ"ש שתיקנו שני וחמישי וי"ל משום דאמר במדרש
 משה רבינו ע"ה =עליו השלום= עלה בחמישי לקבל לוחות האחרונות וירד בשני ונתרצה לו
  המקום ולפי שהיה עת רצון באותה עלייה וירידה קבעו בשני וחמישי ולכך נמי נהגו להתענות

  'בב' וה

 שו"ת בית מרדכי חלק א סימן יח
 אולם בספר כלבו שמתוך לקוטיו אנו למדים שהיה מגדולי חכמי ישראל שבאשכנז וצרפת, בן
 דורו של הרא"ה הכהן מלוניל בעל ספר "ארחות חיים", נזכר בקצרה המנהג לברך את המלך
 ולהתפלל לשלומו. בהלכות קריאת התורה סימן יט נאמר: "בשבת שחרית נהגו לומר אחרי
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 ההפטרה מי שברך, ויש מקומות שמברכין את המלך ואחר כך את הקהל, והכל לפי המנהג".
 מדברי הכלבו: "ויש מקומות שמברכין את המלך" אנו למדים כי לא בכל הקהלות שבאשכנז

  .וצרפת היו נוהגים לברך את המלך

מדבריו של רבינו דוד אבודרהם, מגדולי חכמי ספרד ותלמידו של רבינו יעקב בעל הטורים, נראה כי 
בספרד היה נהוג לברך את המלך ולהתפלל לשלומו. ולא ביום השבת וחג בלבד, כי אם גם 

ביום שני וחמישי אחרי קריאת התורה. הרי כה הם דבריו בסדר שחרית של חול ופירושה: 
"ואחרי שמסיימין בקריאת התורה אומר שליח צבור קדיש עד לעילא,,, ונהגו לברך את המלך 

ולהתפלל לשם שיעזרהו".  

  .R. Mordecahi Fogelman was born in 1899 /5659 in Chernovitz to family belonging to the Hassidic sect of Husi'atin
  He was the son - in - law of Rabbi Zvi Judah Lau of Lemberg. He was ordained by the Maharsham of Berzon, and
  was close to his brother - in - law, R. Moshe Chaim Lau, the Rabbi of Pietrekov and his cousin R. Meir Shapiro, head
  of the Yeshiva of Lublin. From 1928/ 5688 he served as the Rabbi of Katowitz, Poland, and with the outbreak of the
  World War II, he succeeded to escape and made his way to Eretz Yisrael. In 1940 /5790 he was appointed to be
Rabbi of Kiryat Motzkin, next to Haifa.  

חשוקי חמד יומא דף כב עמוד א 
לפי זה יוצא שעדיף לקבוע את זמן הסליחות באשמורת, שהוא עיקר הזמן של אמירת סליחות, ונראה שגם 

אותם שנהגו בימים קדמונים לומר סליחות בחצות, הלכו לישון בתחלת הלילה וקמו בחצות לילה לומר 
סליחות, וכמו שעשה דוד המלך שאמר חצות לילה אקום להודות לך... אולם לומר סליחות אחר חצות ומיד 

לאחר מכן לילך לישון מעלתו פחותה יותר. 
כל זה אינו אמור על ליל ראשון דסליחות, שאומרים הפזמון 'במוצאי מנוחה' שבאים לבקש סליחה בזכות 

השבת. 


