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A Rosh Chodesh Prayer

  סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ראש חודש 
.ומקדש וגולל ספר, ואומר

.יהי רצון מלפני אלהי השמים לכונן את בית חיינו, ולהשיב שכינתו לתוכו, ואמרו אמן
 יהי רצון מלפני אלהי השמים לרחם על פליטתנו, ולחמול על שאריתנו ולעצור המגפה

 והמשחית והדבר והרעב והשבי והביזה וגזירות קשות לבטל מעלינו ומעל כל ישראל,
.ואמרו אמן

 יהי רצון מלפני אלהי השמים לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ובניהם ותלמידיהם
.בכל מקומות מושבותיהם, ואמרו אמן

 יהי רצון מלפניך אלהי השמים שנשמע ונתבשר בשורות טובות מארבע כנפות כל
.הארץ, ואמרו אמן

 מי שברך אברהם יצחק ויעקב אבותינו הוא יברך את כל אחינו ואחיותינו בני ישראל
 הבאים בכנסיות לתפלה ולצדקה. הקדוש ברוך הוא ישמע תפלתם ויעשה חפצם בטוב

.ואמרו אמן
 אחינו ישראל ונשיאי ישראל הנתונים בצרה ושביה הקדוש ברוך הוא ירחם ויחנן

 אותם ויושיעם בעבור שמו הגדול ויוציאם מצרה לרוחה ומאפלה לאורה ואמרו אמן. מי
.שעשה נסים לאבותינו וממצרים גאלם. הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם

 בסימן טוב יהא לנו ראש חדש (פלו' יום פלו' ויום פלו'). הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות
.בכל עת ובכל שעה. לנו ולכל עמו ישראל

R. Amram ben Sheshna Gaon of the yeshiva in Sura flourished in the ninth century in Babylon and 
died ca. 875. He wrote many responsa. In response to a request from Spanish Jewry, R. Amram 
wrote out the text of the daily prayers, adding halakhic decisions, comments on customs, and other 
material. This work, called Seder Rav Amram Gaon, made its author famous in Spain and 
subsequently throughout the entire Jewish world, and it contributed greatly to the standardization of 
the text of the prayer book. 

A Shabbat Prayer?
 מחזור ויטרי סימן קצט  

ואני תפילתי לך י"י עת רצון אלהים ברב חסדך עניני באמת ישעך: ומוציא ספר תורה 
וקורין בו שלשה פרשת הסדר במקום שפסקו שם שחרית. ואינו או' קדיש בבימה 
אלא גולל ספר תורה. ובגלילתו אומ': יהי רצון מלפני אלהי השמים לכונן את בית 

חיינו ולהשיב שכינתו לתוכו במהרה בימינו ונאמר אמן: יהי רצון מלפני אלהי השמים 
לרחם על פליטתנו ולמנוע את המשחית ואת המגפה מעלינו ומעל כל עמו ישראל אמן: 

יהי רצון מלפני אלהי השמים לקיים בנו את כל חכמי ישראל הם ונשיהם ובניהם 
ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם ונאמר אמן: יהי 

רצון מלפניך אלהי השמים שנשמע ונתבשר בשורות טובות ושמועות טובות מארבע 
כנפות כל הארץ אמן: אחינו אחינו כל בית ישראל ונשיאנו ואנוסי ישראל הנתונים 

בצרה ובשבייה העומדים בים וביבשה המקום ירחם עליכם ויוציאכם מצרה 
לרווחה ומאפילה לאורה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן: יהי חסדך י"י עלינו כאשר 
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יחלנו לך: ועומד להחזיר ספר תורה למקומו: ואו' יהללו את שם י"י וגו': והעם עומדי' 
איש נגדו עד שיחזור ספר תורה למקומו. ואו' קדיש עד דאמירן: ומתפללין בלחש אבות 

וגבורות וקדושת השם. ואומ': 

 Irony?

Note: Always follows Kriat Hatorah

   Usage in daily lexicon
 ,Rabbi Isaac Elchanan Spektor was born in Grodno, Russia in 1817. He served as rabbi of Kovno
 Lithuania, for many years. His postgraduate yeshivah (kollel)  was famous, and attracted outstanding
 students. He represented the Jews before the anti - semitic Russian government, and was successful
 .in having anti - Jewish legislation repealed

 שו"ת רבי יצחק אלחנן סימן סו  
 ובקצרה דעתי מסכמת לדעת כת"ר, ושפיר הורה כת"ר לגרור בין אותיות השם ב"ה. 

ומחמת צרות הכלל של אחינו בני ישראל הנתונים בצרה, ה' ירחם על יתר הפליטה, 
ע"כ הנני חלש מאוד ר"ל לכן קצרתי.

 Rav Kook
 שו"ת משפט כהן (ענייני ארץ ישראל) סימן יד  

 אולי ימצא מר שי' לראוי לקבע ליום א' הבעל"ט ער"ח יום תפלה בעד אחב"י יושבי 
רוסיא הנתונים בצרה, השי"ת ירחם ויחוס, אם לא נעשה כזה ביום ב' העבר, כמו שהי' 

בירוש' ת"ו. 

 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. 


