
 

 

 

20 mars, 2020                        פקודי-ערב שבת מברכים החודש פרשת ויקהל  

 

L’UNIFICATION DU SHABBAT DANS NOTRE VILLE 

 

Selon les instructions des rabbins de notre ville 

En raison du Coronavirus qui a touché tant de personnes dans le monde entier, les moyens de subsistance 

ont été réduits, et personne ne sait ce que demain apportera. Les gens sont confinés et vivent une grande 

peur. Nous sommes tous peinés que dans notre communauté, tant en Eretz Israël qu'aux États-Unis, cette 

maladie commence à se propager très rapidement. Nous avons également entendu parler de nombreux cas 

ici même à Montréal. Qu’Hashem les guérissent et nous leur souhaitons un rétablissent rapide. 

Par conséquent, nous informons chaque individu qu'en plus de l'obligation que nous avons tous d'accroître 

la repentance, l'étude de la Torah, l'accomplissement des Mitzvot et des bonnes actions, il a été décidé 

d'UNIFIER LA VILLE ENTIÈRE, chacun prenant sur lui de faire ce qui suit. 

1. Toute personne dans notre ville, hommes, femmes et enfants, doit accepter le Shabbat, 18 minutes 

avant l'heure prévue (18h50). Les femmes allumeront des bougies pour le Shabbat de Kodesh, au 

plus tard à 18h30. 

2. Après l'allumage des bougies, tous les membres de la famille se réuniront pour réciter le quatrième 

livre de Tehillim (17 psaumes des chapitres 90-106 inclusivement), après quoi tous réciteront la 

prière d'Acheinu. 

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

« Nos frères, toute la famille de Klal Yisrael, qui sont dans la détresse et en captivité, 

qu'ils soient sur la mer ou sur la terre ferme, que Hashem ait pitié d'eux et les fasse 

passer de la détresse au soulagement, des ténèbres à la lumière, de la soumission à la 

Rédemption, maintenant, rapidement et bientôt, et disons tous Amen! » 

Le Saint Shabbat est là pour apporter la lumière à nos âmes et la bénédiction dans nos maisons. Qu'aucune 

pandémie ne vienne s'installer parmi nous ou dans nos rues. Dans le mérite et l'éveil de nos âmes, et 

jouissant du reflet de la Majesté d'Hashem, ce Shabbat particulier, dans la lecture de la semaine où Moshe 

Rabbenou se tient et unit tout Israël, et les implore de garder le Saint Shabbat. 

Que le souhait de notre Père dans les Cieux soit qu'au mérite d'être prudent et d'ajouter des minutes sur le 

Saint Shabbat, et au mérite de nos nombreuses prières, et au mérite de l'unité au sein de la communauté 

entière, nous puissions, avec tout Israël, peu importe où il se trouve, être sauvés de cette pandémie et de 

toutes les autres souffrances et douleurs qui sont vécues dans le temps du Mashiach. 

Puissions-nous mériter la vraie nouvelle lumière, qui brillera sur Zion, avec la venue de Mashiach et la 

construction du troisième Bet HaMikdash, rapidement de nos jours. 

 

Rabbin Benjamin Weiss    Rabbin Saul Emanuel 

Grand Rabbin     Directeur Exécutif 



 בס"ד

 

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

  

 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

 


