
 פירסומי ניסא

 

כשמך  לא היה לנו דמות וציור רק ציור החסד, אבל עתה ראינו, כי חסדך,רק דמינו לפי הנהגתך שם, לא  בקרב היכלךר"ל  בקרב היכלך ים חסדךקדמינו אלועל זה אמר נעים זמירות ישראל, 

אומר אחרי הסער הזה  .שתהלתך היוצא על קצוי ארץ חוץ מן ההיכל, היא מתיחסת אל שמך אלהים שהוא מורה שאתה דיין ושופט צדק להעניש להראוים לעונש אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ

ראו נא מי היא שיתו לבכם לחילה,  אולם .אם נמצאו כולם ולא נהרס אחד מהם ספרו מגדליה, וראו אם נהרס שם איזה בנין, סבו את ציון והקיפוה, סביבותיופיל מגדלים והרס מבצרים בכל שה

למען תספרו לדור מנותיה, וראו מי השומר העומד בראש הארמונות לשמרה, עלו על ראש הפסגה של אר פסגו ארמנותיההמקפת את העיר ולא הניח את הסער ליכנס לתוכה, קטנה החומה 

  .היינו עד עולם והוא ינהגנו עלמותוהוא העומד לעולם ועד,  ,, הוא חילה וחומתה, והוא השומר העומד על פסגת ארמנותיהכי זה אלהים אלהינו ותודיעו להם אחרון

Acres 96949  

Winds 40 MPH 

Flames 40 FT  

  בנינים נשרפו 1643

 $1.6 billion נאבדו 

 

  

  

 

  ע"טשר"ח כסלו שנת ת

כשיעור ד'  תלהבוהוגבהו  ,והלך וגדל עד כי גדל מאד ,יצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש

ואכל כל סביבותיו,  ךוילחגבוליו הרחיב מתלקחת, ועי"ז האש בהוהיה רוח סערה , קומות

 ,אבדו כל יכולת שליטה על האשוהישוב,  מותעשבים עצים ובנינים, והלך ומתקרב למקו

 ,הישיבה הקדושההיתה ו. מים מלאים כל טוביבתים שלב כן המשיך לשלוח ידועל 

(שמקומו חוץ מהישוב,  בקו האש ,סילעלאס אנדג) בCalabasas( קאלאבאסבהמתיבתא 

, ביום הזה ובליל יום ששי       .והרים ועשבים כל סביביו, בלי שום שמירה טבעיית)

ראשי מ האשלהם היה נראה קרבה האש במאד להישיבה עד שכבר כבר  ר"ח כסלו,

והיה באופן שלפי מהלך הרוחות ותנאי הטבע שהיו שם היה מצב של סכנה  ,ההרים

 בתוך סדר משמריה הישיבה כולה למאכל אש. באשר כך, עצומה שתוך זמן מועט תה

 ,םהואף לא היה בידם אלא ליקח הספרי תורה עמ ,נחפזו לנוס מן המקום להציל נפשם

רק אחר כמה ימים היתה היכולת לברר ו        השאירו מאחריהם.ם וכל שאר רכוש

לו קיום, או נשרף בלי זכר. והיה עד יום השני ן היה ייאם עד ,מה היה בדבר הישיבה

גודל וכאשר חזרו ראו שהציל הישיבה מהשריפה. "ה נס בשעשה להם הקשנתבשרו 

ואפילו החומות וסיבב אותה משלש רוחות,  ,הישיבה ממשעד שהאש הגיע עוצם הנס 

להם נתחרכו ונשבר חלון מפני גודל חום האש, אמנם כל עיקר בניני הישיבה לא יגורו 

 רעה ונגע לא קרב באהליהם. ואמכ"ל עוד.

 

 

  

  

   מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתריםאתם ישראל, 

  חזקו ואמצו לבבכם ותראו כי השי"ת היודע ומשגיח ויכול, 
  מפליא להנהיג עמו בהשגחה פרטיית, 

   ואפי' בדור עיקבתא דמשיחא, באחרית הימים שההסתר עולה למעלה ראש,

   הוא עושה בבניו נסים גלויים מפורסמים
  עד שראו כל עמי הארץ 

  כי שם ד' נקרא עליך.

 

חומת אש 

 סביב
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