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גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו –
ימות המשיח

ב"ה || ערב שבת חג הסוכות תשפ"א || גליון השלושים

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הנה הגיע סוף סוף הרגע המיוחל והרבי 
מתגלה כמלך המשיח…

דחה"ס  ראשון  יו"ט  פתאומית  התוועדות  תיאור  יומן 
תשנ"ג. התגלות מלך המשיח...

שחרית  דתפילת  מהגילויים  להתאושש  הספיק  הקהל  בטרם 
עצומה   בהתרגשות  וצועק  ל-770,  יורד  סטאק  בנצי  ומוסף, 
"פארבריינגען... פארבריינגען..." הקהל הי' בהלם, אך בשומעם 
מילים כאלו )ובימים טרופים אלו הכל יכול להיות(, אף שעדיין לא 
הבינו איפה, בכ"ז הצטופפו כולם שוב מול החדר המיוחד. לאחר 

כמה רגעים יוצא הריל"ג מהחלון וצועק שאם לא יהי' סדר הרבי 
ואיפה אף  יורד למטה, איך  ירד, כמובן שמיד הבינו שהרבי  לא 
אחד לא חושב ולא יודע, אך לאחר רגע מישהו מודיע שזה יהיה 
הסטענדר  את  מכינים  הרבי.  של  הרגילה  התפלה  בימת  ממקום 
וכו' וכולם נדחפים למזרח-מזרח של 770. אך לאחר מספר שניות 

מודיעים שזה ממקום ההתוועדות הרגיל.

את השאלה "איך" ברגע וכמה חברה מאלתרים מיד את שולחנו 
המיוחד של הרבי ומעמידים אותו בשליש המערבי של בית הכנסת 
)לא במקום הרגיל(, על בימת ההתוועדות. גם את הכסא האדום 
העמידו במקום זה. הפירמידות הוקמו בתוך שניות ספורות והלחץ 
הי' איום ונורא. אנשי ועד המסדר לא היו, ורק בעמל רב הצליחו 
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לסדר ד' אמות מסביב לשולחנו של הרבי, ובעוד הבאלאגן חוגג, 
רבי  "דער  הקולות  אדום(,  ציפוי  עם  )חום  כסא  ע"ג  הרבי  נכנס 
האנשים  אחד  בכו מהתרגשות,  ואנשים  פינה,  מכל  נשמעו  גייט" 
את  ראה  ופתאום  פארבריינגען  שיש  שהודיעו  לב  שם  לא  שכלל 
הרבי כשהוא נמצא כמטר לידו, צעק ספונטנית בהתרגשות "מלך 

המשיח" והרבי חייך אליו.

במשך כל הדרך עד לבימה נענע הרבי את ראשו הק', עשה בידו 
הקדושה תנועות והביט אל הקהל.

רוב רובו של הקהל הרגיש שזהו זה... הנה 
יורד  והרבי  המיוחל  הרגע  סוף  סוף  הגיע 

ומתגלה לעין כל כמלך המשיח...     

ירד  אד"ר  ז"ך  מאז  הראשונה  בפעם  וכך 
מלכותיות  היו  הק'  פניו  ל-770.  הרבי 
למקום  הגיע  הרבי  במיוחד.  ומאירות 
כסא  אותו  על  לשבת  ונשאר  לו  שהכינו 
)ולא עבר לכסא הרגיל(, על השולחן הניחו 
הרבי  של  הגביע  עם  משקה  בקבוקי   3
מה  את  הצלוחית(.  ע"ג  )הפוך  שליט"א 

שהי' באותו זמן א"א לתאר...

במשך כל זמן שהותו סימן הרבי מידי פעם בידו השמאלית שירדו 
ולא יסתירו איש לרעהו, כן השתיק את הקהל כו"כ פעמים. תחלה 
החל הקהל לנגן והריל"ג )בהוראת הרבי( השתיקם. הרבי לא דיבר 
מיני  בכל  ניסו  המזכירים  הק'.  רצונו  את  להבין  הצליח  לא  ואיש 
שאלות להגיע לדעתו ורצונו של הרבי, אך העלו חרס בידם. הדבר 
הקהל,  כל  על  להביט  שברצונו  זה  הי'  בחיוב  ענה  היחיד שהרבי 

כשהמזכיר הריל"ג החל לחלק את המשקה סימן הרבי שיחזירו את 
זה בחזרה. הריל"ג קרה לר' יואל שי' כהן שיתקרב כדי שיוכל לנגן 
לאחר  בשלילה.  השיב  כך,  על  נשאל  כשהרבי  אך  הניגונים,  את 
כ-15 דקות סימן הרבי בידו תנועת ירידה ועלי' ואז שאל הריל"ג 

"האם ברצונו לעלות לחדרו" והשיב בחיוב, ואז הרבי יצא.

זה  ולאור  ל'הצלה'  בחורים  כמה  הוזקקו  הרבי  של  שהותו  בעת 
זולת  הצלה  אנשי  היו  לא  לגמרי,  פתאומית  היתה  שההתוועדות 
אמות  בד'  משמרתם  על  שעומדים  אלו 
של הרבי, אבל כשהוצרכו, ניגשו ר' משה 
לטפל  ביסטריצקי  שי'  ואינגי  קליין  שי' 
א'  מאוד,  קשה  במצב  שהיו  בבחורים 
)ללא  הקריטי  המצב  את  שראה  הבחורים 
הרבי  לעבר  צעק  מהם,  א'  של  גוזמה( 
 "REBBE HE IS DEAD" בבכיות נוראות
)רבי, הוא מת( )ל"ע(..." והרבי הביט בהם 
נתקבלה  יותר  מאוחר  ארוך.  זמן  במשך 
הבשורה המשמחת שבניסי ניסים התעורר 
הבחור )בדרך לביה"ר( וחזר לאיתנו, ומיד 
כשהתעורר ביקש מאנשי ההצלה  שברצונו 

לחזור להתוועדות ב-770.

בידו  עודד  והרבי  אדוננו..."  "יחי  לנגן  החלו  הרבי  צאתו של  עם 
כל הדרך לקהל. לקראת צאתו  חייך במשך  השמאלית. הרבי אף 
מן הזאל ניגנו "דער רבי איז געזונט, משיח..." והרבי עודד שוב. 
לצ'רלי שאמר "גוט יו"ט רבי", חייך הרבי ועשה בידו לשלום, הרבי 
שבת  לתפילות  לרדת  נוהג  )בהם  הפנימיות  המדריגות  דרך  עלה 

ויו"ט(.

כאן תהא קבורתנו עד התגלות משיחנו!
מכתב המתאר את תחושות בעקבות התגלותו הפתאומית של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שבהתבוננות תחושת "הנה זה 

בא". "ציור הגאולה העתידה".

מוצאי יו"ט דחה"ס תשנ"ג, בית משיח - 770

שלום וברכה!

א גוט מועד! ידידי יקירי! מה שעבר עלינו,

ת"ל, בימים האחרונים בכלל וביממה האחרונה במיוחד א"א לתאר ולהעלות עלי-גליון. כל ניסיון לתאר את האירועים הק׳, 
גיבן ניט ארויס כלל וכלל את המצב כמו שהוא. ובאשר שקשה להאריך כ"כ, אתמקד במיוחד באירועי היום.

ובכן, מה אומר ומה אדבר, לא זכיתי להיות נוכח בעת תפילת מנחה וההתוועדות הראשונה, ולכן איני רוצה לדרוש 
במופלא ממני. אבל אחת ביכולתי לציין, כי אחר שהגיעני השמועה ע"ד הנ"ל אחזני פלצות וכמובן ששמחתי שמחה 
גדולה ביותר, אבל הצער והכאב היו גדולים מנשוא, כי לא זכיתי בעצמי לראות כ"ז, ומיד, כמובן, רצתי לכיוון 770 
שהלך והתמלא מדקה לדקה, ואף שהתפשטו שמועות שונות שכ“ק אדמו“ר שליט"א כבר הלך לנוח וממילא לא 

צפויים שום "אירועים“, בכל זאת, לאור ה“גילויים“ הנפלאים שלפנ"ז, נמנו וגמרו שפשוט א"א לדעת כלום,

למקום  גם  קרוב  להיות  וטוב,  קרוב  מקום  ותפסתי  לעין-כל,  משיחנו  התגלות  עד  קבורתנו  תהי'  כאן  והלאה  ומהיום 
ההתוועדות וגם ל“מזרח“ החדש, ואכן פתאום פיתקא משמיא נחית וברגע כמימרא שמענו שאכן ברגעים הקרובים יגיע 

כ"ק אדמו"ר שליט"א עוה"פ, אבל טרם ידעו באיזה מקום יבחר לשכן את שמו הק' שם.

. . את מה שקרה בין הקהל גם א"א לתאר, הדחיפות והלחץ זה הדחק היו נוראים ביותר, וכמה מה“גיבורים“ לא יכלו עמוד עוד, ונאלצו 
לצאת באמצע. וגם לאח"ז לא זז הקהל מבית חיינו, כי כולם עומדים הכן לקבל פני משיח צדקנו, ואף א' לא יצא במשך שעה ארוכה, 
וגם לאחרי צאת החג נשארו שם מאות אנשים עומדים ומחכים ל“גילויים“ הבאים - ההתגלות בפועל ממש, וה“ציור“ הי' כעין המעשה 
של חוני המעגל שעג עוגה ואמר אינני זז מכאן עד וכו', ואני עשיתי הפסקה קלה לבוא לכתוב את הפאקס הזה, ובע"ה, תומ"י הנני חוזר 

לבית חיינו, אף כי כח אין. מפה ומפה נשמעים כל מיני בשו"ט ומשמחות, שהתחילו מאז התחלת שנת "נפלאות גדולות“.

·· פתאום יבוא      האדון אל היכלו ··



משיח מחייה מתים!
תיעוד אותנטי מנס מופלא שאירע בעת ההתוועדות הנפלאה דיום ב' 
דחג הסוכות תשנ"ג. כפי שסופר בכינוס "קבלו מלכותי" – י"ג תשרי 

תשע"ח מפי בעל המעשה ר' מנחם מענדל הכהן שיחי' הענדל.  

שחרית  אחרי  קבוצה,  אחרי  כבחור  ב770  הייתי  תשנ"ג  בסוכות 
הרבי שליט"א מלך המשיח יצא ועודד את השירה - הלכנו לאכול 

סעודת חג בסוכת 1414.

ואומר  בריצה  בחור  איזה  מגיע  פתאום  והולכים,  יושבים  אנחנו 
הולך  הרבי  מה?!  לעצמנו:  אמרנו  ב770.  להתוועד  הולך  הרבי 
להתוועד ב770?! או שזה בחור ישראלי שלא מבין מה קורה פה 
בדיוק, ומי שהוא אמר לו איזה מילה והוא לא הבין או שהרבי הולך 

להתגלות... זה היה ההרגשה. 

בשנייה קפצנו בלי לעשות חשבונות, אין צ'אנסים. התחלנו לרוץ 
שווא  אזעקת  שזה  או   - לעצמי  חושב  אני  ריצה  כדי  תוך  ל770, 
ואם כן מקסימום נחזור או שזה לא אזעקת שווא אז הרבי הולך 

להתגלות - אז איפה אתה הולך לעמוד?... 

הראש של כל בחור היה כל הזמן לעמוד במקום הכי קרוב לשמוע 
היות שזה לא  בדיוק. אבל  הייתה מחושבת  את הרבי, כל בלטה 
כל  את  אין  המקום,  את  תכננו  לא  אז  מסודר  פארבריינגען  היה 

המקומות קבועים ואין את כל הסיפורים האלה... 

החלטתי שאני רוצה להיות במקום הכי קרוב לרבי. נכנסתי מיוניון 
הרבי.  של  לבימה  ישר  מיוניון  מדרגות  עם  כניסה  אז  הייתה   -
הוא  בכלל,  ב770  היה  לא  הרבי  השולחן של הפארבריינגען של 

היה על השדרה. 

התוועדות.  שיש  אומרים  שהמשב"קים  רואה  ובאמת  נכנס,  אני 
ניסו  הם  רוצה לרדת למטה,  סימן שהוא באמת  ומתברר שהרבי 
לשאול את הרבי מה הוא רוצה, אולי להתפלל - אולי למקום של 

התפילה והרבי מסמן שהוא רוצה פארבריינגען... 

אז תבינו מה עבר על כולם. ברגע שהרבי סימן שהוא רוצה לרדת 
למטה - זאת אומרת שרבי הולך להתגלות - אז אין שום חשבון! 
זה מה שהיה אז ב770, אי אפשר לתאר את האורות דתהו שהיה 
שם, כל רצו והספסלים לא היו מסודרים, לא היה פירמידות, לא 

היה כלום. 

אני תופס את המקום בצד של השולחן מול הרבי. אמנם אין שולחן, 
אבל אני יודע בדיוק איפה מקום. תוך כדי הבחורים סוחבים את 
השולחן, השולחן כבר עולה על הבימה בצד המערבי ומתחילים 

לדחוף אותו, והוא מתקדם. 

תוך כדי כל האנשים מגיעים, באותה תקופה בכל פינה בקראון 
הייטס היה שוטר, כך שברגע שהיה קורה משהו בקראון הייטס היו 
מודיעים את זה בכל מקום. בכל הדלתות של 770 הגיעו אנשים, 

אני מעריך שהגיעו כ1000 אנשים והבלגן היה עצום... 

במקום  שאני  שמח  ואני  בהתרגשות,  שכולם  ורואה  נעמד  אני 
טוב. פתאום עושים "ששש…". זה היה סימן שהרבי יוצא מהחדר. 
השולחן של הרבי לא עמד במקום, הוא עמד אז מטר וחצי לכיוון 
מערב. מיד זינקתי לכיוון השולחן ותוך כדי אני רואה שהרבי נכנס.  

הרבי עובר את כל הצד המערבי, זה הייתה פעם ראשונה שראינו 
את הרבי מקרוב מאז כ"ז אדר - ראו את הרבי חיוור והזקן קצת 
יותר רחב. הרבי יושב על כיסא ומתקדם לעבר מקומו בליווי אינגי 

ביסטריצקי ונראה לי גם משה קליין. 

אנשים פשוט השתגעו, חלק צעקו "שהחיינו...", חלק צעקו "יחי 
המלך" וחלק צעקו 'אראפ' כי הרבי עשה ביד השמאלית תנועה 

של לרדת. נהיה שם בלאגן שאי אפשר לתאר. 

איזה  שהיה  וכנראה  הספסלים,  אחד  על  הרגל  עם  נשענתי  אני 
שאם  שהבין  חכם  יהודי 
הרבי מסמן לרדת אז צריך 
לא  הם  ואם  ירדו.  שכולם 
אז  חושבים  ולא  מבינים 
הוא פשוט הפך ספסל אחר 
ספסל...  כשאותו 'אויבער 
שלנו  לספסל  הגיע  חכם' 
והספסל  נשענתי  עליו 
הפירמידה  וכל  התהפך 
נפלה למטה. בעצם נפלנו 
מתחת לשולחן של הרבי, 
הראש  עם  נופל  כשאני 

למטה והרגלים למעלה ועלי כולם… בנוסף באותם רגעים מה שבו 
היו כולם ממוקדים הוא ההתגלות של הרבי שהייתה נראית כפסע 

כשכמעט אף אחד לא מתעניין בנפילת ספסל כזה או אחר... 

ומגיעים כל הזמן עוד אנשים ועוד אנשים, ואני נופל בערך גובה 
לנחות  מתחיל  אני  כואב.  וזה  עלי  דרכו  אנשים  וחצי.  מטר  של 
מלחץ של אנשים עד שאני מרגיש שאני פשוט לא יכול לנפח את 
הבטן מרוב קוועצ'. תוך כדי שאני נופל, אני שומע מישהו צועק 
-  דווקא יהודי חשוב מירושלים: "שמע ישראל" ואני אומר לעצמי 
יכול  מה  הרבי!  ליד  אתה  ישראל"?  "שמע  צועק  אתה  מה  בלב 

לקרות אבל הוא צועק "שמע ישראל" ואני מפסיק לנשום...

שלושים שניות מאז שהרבי יצא הפסקתי לנשום, ומיד אבדתי את 
ההכרה. מה שקרה שסיפרו לי אחר כך, שנפלו ונפלו מכל הארבע 
לזנק  מנסה  הוא  מי שבא  כל  אז  פירמידות,  ובגלל שאין  קצוות. 
למעלה לראות את הרבי תוך כדי הוא דוחף את ההוא לפניו, אז 

גם ההוא נופל. 

מול השולחן של הרבי נהיה כמו בור של איזה 150 – 200 איש שאף 
זה  ונופלים ואת אף אחד  נופלים  אחד לא מצליח קום, כי כולם 
לא מעניין אותו, אנשים הפסיקו לנשום והתחילו לצעוק. שתבינו 
לנשום  כבר הפסיק  ענק,  קול  לו  גערליצקי שיש  למשל שמנחם 

וצעק 'הצילו' הוא היה אולי עשרים וחמש מעלי. 

היד  עם  לרדת  סימן  הרבי  למטה,  הסתכל  לא  הרבי  בינתיים 
והסתכל לכל הכיוונים. אחרי עשר דקות החברה קצת נרגעו, הגיעו 
כמה אנשים והתחילו לשלוף את כל האנשים החוצה. כשהם סיימו 
לפנות את הבור הם ראו איזה כושי מתגלגל בין הספסלים, היה לי 
אז דוד זקן שעמד שם ליד העמוד, הוא אמר לי אחר כך: "ראיתי 

אותך, אבל לא זיהיתי אותך". 

בכלל הייתי שחור, הדם יצא מהעור. הם מיד פינו אותי, ההצלה 
הגיעו וניסו להחיות ולא הצליחו. עד שקפצו החברה של ההצלה 
של הרבי. בינתיים הרבי לא מסתכל ומנסים להחיות, נתנו מכות 

ואין תגובה... הם כבר סימנו שהכוהנים צריכים לצאת. 

« המשך בעמוד הבא

·· פתאום יבוא      האדון אל היכלו ··
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מכתב של תמים בשנת תשנ"ו, המתוועד על הלקחים שעלינו להפיק בימים אלו מאותו מאורע 
נעלה של כניסתו של כ"ק אד"ש מלך המשיח להתוועדות חה"ס תשנ"ג.

יום שני דחג הסוכות תשנ"ג. הזאל הגדול ב־770 
בתפוסה דלילה יחסית. ופתאום צעקה נשמעת מאי 

שם - פ-א-ר-ב-ר-יי-ג-ג-ע-ן!!!

)והיחידה לעת עתה(  היסטוריה: הפעם הראשונה 
שהרבי ירד להתוועד בזאל הגדול לאחר כ"ז אד"ר 
נחשול  גואה.  החסידים  של  ההתרגשות  תשנ"ב. 
 - המלך  את  לראות  ותשוקה  כמיהה  של  אדיר 
התפרץ באחת. מי שהיה שם זוכר את הגל האנושי 
הולך ונדחק באי-סדר איום ונורא. כל אחד מטפס 
אנשים  המיוחד.  המעמד  את  לראות  כדי  ונדחף 
מנסים  ושוב  מועדים  שוב  בחזרה,  קמים  נופלים, 

וחוזר  לשמחה",   - "מועדים  שנקרא  )מה  יותר  טובה  עמדה  לתפוס 
חלילה...(.

- והרבי יושב ומחייך כל הזמן...

אך אחת הנפילות הייתה קריטית. ספסל עמוס אנשים נופל כמעט 
על הרצפה. לאחר צעקות ומאמץ לא קטן הצליחו לפנות את האנשים 
הספסל  בין  כן,  ל"הצלה".  במהירות  ולקרוא   - הספסל  את  להרים 
לרצפה, שכב משך כמה דקות בחור אחד, מחוץ לגמרי תחת המשקל 

האדיר.

עוברות  לראות מה המצב.  מנסים  היו שם.  הם  ספורות  תוך שניות 
דקות קצרות נוספות, ואיש ההצלה מרים את ראשו, הדמעות מציפות 

את עיניו. במר יאושו הוא פונה לרבי וצועק: "רבי, הבחור!"..

והרבי מסתכל לכיוונו, נועץ מבט חד - ומנענע בראשו.

באמבולנס הבחור התעורר...

"תנועה" אחת של הרבי. תנועה של הרבי - מחיה מתים; תנועה של 
"יחי" במשך שנה שלימה - על אתת כמה וכמה!

ששמענו  ואנו,  בפשוטו.  זו  עצמית  הרגשה  עם  "חי"  בחור,  אותו 
)ואולי חלק גם ראו( את ה"מופת" הזה, מנסים להחדיר לליבנו את 

משמעותה וכוחה של תנועה אחת של הרבי.

ובפרט בכל הקשור למשמעות וההוראה מאותה תנועה, שהחלה ביתר 
בתשנ"ג,  שמחתנו"  "זמן  אותו  של  וחותמו  מסיומו  עוז  ויתר  שאת 
כשהמלך ישב על הגזוזטרה של עץ, ובראשו ובכל גופו עודד, במשך 
תקופה של למעלה משנה, לאחר כל תפילה שהתפלל בציבור ולעיני 
את  כולו,  העולם  לכל  המעמד  את  שהעבירו  והלוויינים  המצלמות 

השירה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

***

את  בו  לגלות  וזמן  שמחתנו,  זמן  הסוכות,  חג 
של  ותנועותיו  בדבריו  מהשכל  שלמעלה  האמונה 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

עבורנו - התנועה הזאת של הרבי אומרת הכל. היא 
נותנת לנו חיזוק ועידוד, היא המסר שאותו נעביר, 

היא הבקשה שאותה נבקש, עם ה"יחי" נחיה.

דעת  כי אם  כאן,  יש  ו"דעת תחתון"  "הרגש"  לא 
עליון וצו עליון. כשם שלא יעלה על הדעת לומר, 
שאולי אותו מופת גלוי של תחיית המתים הוא רק 
"הרגש", משום שלא יצאה מהרבי תשובה מפורשת בכתב לאיחולי 
רפואה שלימה וקרובה... כך ויותר מכך, אותה תנועה של הרבי במשך 
כל הזמן שמשמחת תורה תשנ"ג - אינה בקטגוריה של "הרגש" או 
"שפיץ חב"ד". אין צורך לחפש דוגמאות מתחת לאדמה על פירסומם 
נציגי  שאלו  פעמים  והותר  די  שונים.  בזמנים  שונים  עניינים  של 
עצמו,  כאן  המדובר  העניין  לגבי  וקושיות  שאלות  תחתון"  ה"דעת 
וכל פעם התשובה היתה ברורה לחיוב - כן במרפסת, כן לשיר את 

ה"יחי", כן מצלמות, כן לוויין.

לקרר  המנסה  זאת  היא  תחתון",  ה"דעת  של  התערבות  ישנה  אם 
שקיבלנו  המפורשת  וההוראה  הברור  המסר  על  דווקא  לאו  ולומר 
על  רק  ואילן  ולסמוך מעתה  או להיתמם  אותה שנה,  בהתוועדויות 
האם  הלב:  על  יד  )עם  עברו  בשנים  שקיבלנו  מסויימות  הוראות 
כשקיבל ברכה בנענוע ראש לעניין הנוגע לפיקוח נפש גם כן אמר 

שלא כדאי )ח"ו( לסמוך על זה, ועדיף לפנות לרופא מומחה?...(.

ל"זמן שמחתנו" השנה נתכונן ע"י זכרון והעמקה ב"קול רבתי עם 
בהמליכו" שהחל בזמן שמחתנו תשנ"ג. זהו הזמן לשאוב עוד אמונה 
לנו בעומדנו  ברור  היה  כיצד הדבר  להיזכר  בית השואבה,  בשמחת 
בשמחת תורה מול הרבי המעודד את השיר. יהיה המצב אשר יהיה 
- לא היה שום דבר המסוגל לערער ולהזיזנו כמלוא נימה ושום דבר 
אפילו לא תפס מקום כאשר עמדנו מול עוצמת ה"אתה הראת" של 

הרבי, שפירנס את אמונתינו ושמחתנו למשך כל השנה כולה.

ואותה אמונה כבירה שאחזנו בה, תהפוך "כהיום הזה" למציאות מול 
עינינו, אשר נבוא ששים ושמחים בבנין עירך, ושוב נעמוד מול כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח, אשר יעודד את השירה -

גוט יום טוב! גוט יום טוב! גוט יום טוב! ושמחת...

"ושמחת"...

« המשך מהעמוד הקודם

ואז עמד בחור שעמד במקום שלי, משה גרליק. הוא התחיל לבכות ואמר רבי "איז דעד - רבי הוא מת", ברגע שהוא אמר את זה, הרבי הסתכל 
למטה. ברגע שהרבי הסתכל למטה, התחלתי לפרפר - אז ההצלה הגיעו עוד פעם והתחילו עוד פעם לנסות לתפוס את הנשימה, והם הצליחו. 

ואז הרבי סימן שהוא רוצה לצאת החוצה, בעצם כשהרבי יצא - הוציאו אותי החוצה. לקחו אותי באמבולנס והתעוררתי בשער של הבית 
רפואה. לקח לי כמה שניות, לקלוט איפה אני נמצא. הפרמדיק אמר לחבר שנסע איתי ואמר לו שאני הולך להיות כאן צמח, במקרה הכי טוב. 

מדובר על 12 דקות ללא נשימה, התעוררתי ולא הרגשתי בשום דבר שיש בעיה. הרופאים חיכו, אמרו להם שהולך להיות כאן איזה משהו. 

כשהגעתי ל770 כתבתי אז לרבי: שכל אחד יודע שהחיים לו ניתנו מהרבי, אבל לפעמים יש תזכורות, אז אני מתחייב בעז"ה להתמסר לכל 
העניינים של הרבי ולדואג שהרבי יתגלה בפועל ממש!


