January 8, 2021

24 Teves 5781

CALL OUT TO HASHEM FERVENTLY
We were all shocked to hear that the government has decided to close the Shuls,
and Botei Medrashim, due to the COVID19 pandemic. In addition to efforts by
community representatives to have this decree annulled or modified, it is
incumbent upon all of us to increase our observance of Torah, Mitzvos and
Davening to HKB”H, to invoke His mercy to prevent sickness from amongst us,
and that we shall be able to daven in our Shuls and Botei Medrash, as we have
for millennia, without interference.
In order to increase our merits through enhancing the mitzvah of Shemiras
Shabbos, we call upon the entire community, men, women and the whole family,
to extend this Shabbos, Parshas Shemos, with an additional 15 minutes after the
regular time which Shabbos ends.
To this we assign our signatures, Erev Shabbos Shemos 5781
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בס"ד

קול קורא
קראו אל ה' בחזקה
כולנו נחרדנו לשמוע שהממשלה החליטה על סגירת בתי כנסיות ובתי מדרשות בגלל
מגפת הקורונא ה"י ,יחד עם ההשתדלות של העסקנים להעביר את רוע הגזירה ,מוטל
על כולנו להגביר פעלים בתורה ובמצות ובתפלה לפני אדון כל כדי לעורר רחמי שמים
ולמנוע משחית ומגיפה מנחלתינו ,ושנוכל להמשיך להעתיר רנה ותפלה בבתי מקדש
מעט בתי כנסיות ובתי מדרשות כבימים קדמוניות בלי מפריע.
וכדי להרבות זכויות על ידי שמירת שבת קדשנו ,על כן אנו קוראים לכל הציבור ,איש
ואשתו וכל המשפחה ,להוסיף בשבת זו פרשת שמות מהחול אל הקודש במוצאי
שבת ולאחר יציאת השבת ומלאכת חול  15מנוטין אחרי הזמן הרגיל.
ועל זה באנו על החתום ,עש"ק פרשת שמות תשפ"א פה מאנטריאל
יצ"ו

