
 

 
 
 
 
 

January 8, 2021                                                                                            24 Teves 5781 
 

 

CRIEZ ENVERS HASHEM AVEC FERVEUR 

Nous étions tous choqués d’apprendre que le gouvernement a décidé de fermer 

les synagogues et Batei Midrash en raison de la pandémie de la COVID-19. Au-

delà des efforts des militants de la communauté pour faire annuler ou modifier 

ce décret, il nous incombe à tous de renforcer notre pratique de la Torah et des 

Mitzvot et d’augmenter nos prières envers le Tout Puissant, afin de faire appel 

à sa miséricorde pour éviter que la maladie se rende chez nous, et que nous 

puissions prier dans nos synagogues et nos Batei Midrash comme nous le 

faisons depuis des millénaires, sans interférence.  

 
Afin d’accroître nos mérites à travers la mitzvah de Shemirat Shabbat, nous 

demandons à toute la communauté, hommes, femmes, enfants, tous les 

membres de la famille, de prolonger l’heure habituelle de la fin de Shabbat par 

15 minutes. 

 
À cet effet nous apposons nos signatures, Erev Shabbat Shemot 

 

 

Rabbin Benjamin Weiss   Rabbin David Sabbah   Rabbin Yochanan Wosner 
Grand Rabbin de Montréal  Grand Rabbin du Québec          Rosh Beit Din Chasidei Skver 

 
 

Rabbin David Banon   Rabbin Yoel Chonon Wenger   Rabbin Aryeh Posen     Rabbin Wolf Ber Lerner 
 
 

Rabbin Berel Bell  Rabbin Efraim Cremisi  Rabbin Yosef Wosner 



 בס"ד

 קול קורא
 או אל ה' בחזקהקר

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 

כדי לעורר רחמי שמים ובתפלה לפני אדון כל על כולנו להגביר פעלים בתורה ובמצות 

ולמנוע משחית ומגיפה מנחלתינו, ושנוכל להמשיך להעתיר רנה ותפלה בבתי מקדש 

 .בלי מפריע כבימים קדמוניותבתי כנסיות ובתי מדרשות מעט 

, איש על כן אנו קוראים לכל הציבורשמירת שבת קדשנו, כדי להרבות זכויות על ידי ו

מהחול אל הקודש במוצאי  פרשת שמותבשבת זו להוסיף  ואשתו וכל המשפחה,

 .אחרי הזמן הרגיל מנוטין 15ומלאכת חול  יציאת השבתשבת ולאחר 

 תשפ"א פה מאנטריאל עש"ק פרשת שמות ועל זה באנו על החתום, 

 יצ"ו

 

 

 




