
 

March 30, 2020                        פקודי-ערב שבת מברכים החודש פרשת ויקהל  

 

UNITY OF SHABBOS IN OUR CITY 

 

As per the instructions of the Rabbonim of our city 

In light of the Coronavirus all over the whole world, which has affected so many, livelihoods have been 

diminished and no one knows what tomorrow will bring. People are in confinement and are experiencing 

great fear. We are all pained that in our community, both in Eretz Yisrael and the United States, this sickness 

is beginning to spread very quickly. We’ve also now heard of many cases in our city of Montreal. Hashem 

should cure them and may they have a speedy recovery. 

Therefore, we are informing each individual, that besides the obligation which we all have to increase 

repentance, the study of Torah, keeping of the Mitzvos and doing good deeds, it has been decided to UNIFY 

THE ENTIRE CITY with everyone taking upon themselves to do the following. 

1. Every person in our city, men, women, and children shall accept upon themselves Shabbos, 18 

minutes prior to the allotted time (6:50pm). The women shall light candles for Shabbos Kodesh, no 

later than 6:30pm. 

2. After the lighting of the candles, everyone in the household, shall gather to say, the fourth book of 

Tehillim (17 psalms from chapters 90-106 inclusive), after that everyone shall say the prayer of 

Acheinu. 

ֵאל רָּ ל ֵבית ִישְׂ יָּה ַאֵחינּו כָּ ה ּוַבִשבְׂ רָּ תּוִנים ַבצָּ ה ַהנְׂ שָּ ִדים ֵבין ַביָּם ּוֵבין ַבַיבָּ עֹומְׂ  הָּ
ַרֵחם ֲעֵליֶהם קֹום יְׂ ה ַהמָּ חָּ וָּ ה ִלרְׂ רָּ יֹוִציֵאם ִמצָּ הּוֵמֲאֵפלָּ  וְׂ אֹורָּ ה ה לְׂ ֻאלָּ בּוד ִלגְׂ  ּוִמִשעְׂ
ִריב ַמן קָּ א ּוִבזְׂ לָּ א ַבֲעגָּ תָּ שָּ ֵמן הָּ רּו אָּ ִאמְׂ     וְׂ

“Our Brothers, the entire family of Klal Yisrael, who are in distress and captivity, 

whether they are on sea or dry land, may Hashem have mercy on them and remove them 

from distress to relief, from darkness to light, from subjugation to Redemption, now, 

speedily, and soon, and let us all say Amen!” 

The Holy Shabbos is there to provide our souls with light and to bring Blessing into our houses. May no 

pandemic come into our midst or our streets. In the merit and awakening of our souls, and enjoying the 

reflection of Hashem’s Majesty, this particular Shabbos, in the portion of the week where Moshe Rabbeinu 

stands and unites all of Israel, and implores them to keep the Holy Shabbos. 

May it be the wish of our Father in heaven, that in the merit of being careful and adding minutes onto the 

Holy Shabbos, and in the merit of our many Prayers, and in the merit of the unity within the entire 

community, may we, together with all of Israel, wherever they may be, be saved from this pandemic and 

from all the other sufferings and pains that are experienced in the days of Moshiach. 

May we merit to the true new light, which will shine on Zion, with the coming of Moshiach and the building 

of the Third Bais HaMikdash (Temple), speedily in our days. 

 

 

Rabbi Benjamin Weiss    Rabbi Saul Emanuel 

Chief Rabbi of Montreal   Executive Director 
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 ע"פ הוראת מרנן ורבנן רבני ודייני עירנו הגאוה"צ שליט"א

לאור התפשטות נגיף הקורונה )קאראנא וויירוס( ר"ל בכל העולם כולו אשר רבים חללים הפילה,  

מה יולד יום, ובעוה"ר נתקיים בנו 'מחוץ תשכל גו' ומחדרים אימה', והפרנסות מתמעטות ואין איש יודע 

ולדאבוננו גם בקרב המחנה החרדי בארה"ק ובארה"ב כבר החל הנגע להתפשט, וכבר נשמעו כמה 

 מקרים גם בעירנו מאנטריאל תע"א, ה' ירפאם ויחלימם במהרה בתושח"י.

יד בימים הללו להרבות בתשובה על כן באנו לבקש ולהציע שמלבד החובה המוטלת על כל יח

הוחלט לזכות את ישראל בפעולה מאוחדת של כל  -ובלימוד התורה ובקיום המצוות ומעשים טובים 

 תושבי עירנו יחד:

תוספת יקבלו על עצמם  -אנשים נשים וטף  –ע"י שכל אחד ואחת מתושבי עירנו שיחיו  .1

, והנשים הצדקניות שתחיו ידליקו נרות מינוט( קודם הזמן הרגיל 18שבת של ח"י דקות )

 .6:30-לא יאוחר מש"ק בשבת זו 

 לאמירת כל ספר רביעי שבתהיליםלאחר הדלקת הנרות יתאספו כל בני המשפחה בביתם  .2

מזמורים מקפיטל צ' עד ק"ו ועד בכלל(, ואח"כ להוסיף באמירת 'אחינו כל בית  17)

  ישראל' וכו'.

פשינו מאורה וזיוה ואל תוך בתינו להניח לנו ברכה, ושום קודש היא לנו שבת המלכה להאיר נ

נגע רע לא יקרב באהלינו ואין פרץ ברחובותינו, ובמיוחד כמה גדולה הזכות וההתעוררות בשבת קודש 

 זו שמשה רבנו ע"ה רבן של ישראל עומד ומקהיל כל עדת ישראל בפרשתנו ומזהירן על קיום השבת. 

ם שבזכות הזהירות בתוספת שבת, ובזכות תפלות הרבים, ויהא רעוא מן קדם אבינו שבשמי

ובזכות האחדות, נזכה יחד עם כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם להיפטר ממגפה זו ומשאר כל 

חבלי משיח יוצלו לרווחה, ונזכה לאור חדש על ציון תאיר בביאת משיח צדקנו ובנין בית השלישי בעגלא 

 דידן אכי"ר.

 

 משולם שמעון עמנואל     ווייסן ייהונתן בנימ

    מנכ"ל      נטריאלאד'מ אב"ד

 


