
בחסדי השי"ת,, זכה דורנו דור השביעי להגיע לרגעים האחרונים של הגלות וכבר עומדים 
על סף הגאולה; על ידי עבודת כ״ק אדמו״ר במשך השנים ובאמצעות שלוחיו וחסידיו 

הופצו מעיינות החסידות חוצה ..והגיעו לכל פינה ופינה בעולם

ע"פ פסק דין של כמה וכמה מורה הוראה שנתקיים אצל כ"ק אדמו"ר כל הסימנים של 
בחזקת משיח שברמב"ם )הלכות מלכים פרק י"א( וההודעה של כ"ק אדמו"ר בשיחת פרשת 

משפטים תשנ"א שכבר היה המינוי של דוד מלכא משיחא,, וההוראה ברורה של כ"ק 
אדמו"ר בשיחת פרשת חיי שרה תשנ"ב לכל השלוחים שמכיון שכבר התחיל השליחות של 
"שלח נא ביד תשלח" הדבר היחיד שנשאר בעבודת השליחות הוא לקבל פני משיח בפועל 

ממש בכדי שיוכל לקיים את שלוחתו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות.
  

ועכשיו שהגענו לי"א ניסן תשפ"א שנת "פלאות אראנו" שתוכנו - כפי שכ"ק אדמו"ר דיבר 
בשיחת ש"ק פרשת ויגש תשנ"א - להפוך ה"אף" שכבר סבלנו יותר מדי, לפלאות אראנו 

והדגש על "אראנו" - נפלאות הגאולה בפועל ממש לעיני בשר שלנו. ובצירוף שהשנה הוא 
שנת שלשת אלפים שלוש מאות ושלושים ושלש מאת יציאת מצרים ומתן תורה שמטרתו 

לעשות שלום בעולם שמתבטא במספר שלש ומה גם שכ"ק אדמו"ר נכנס בי"א ניסן 
הבעל"ט לשנת הק"כ שהוא השלימות של משה רבינו "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" 

"וגואל ראשון הוא גואל אחרון" וגם מאז תשנ"א שכ"ק אדמו"ר הכריז שהיה "השנה שמלך 
המשיח נגלה בו" כבר עבר שלושים שנה שהוא שלימות בענין המלכות "המלכות נקנית 

בשלשים מעלות"  "ואין המלכות באה להם עד ל' דור" בוודאי שזה הזמן השיא להתגלות 
המלאה של כ"ק אדמו"ר כמלך המשיח לכל העולם כולו. לכן אנחנו כולנו החתומים כאן 

אנשים נשים וטף כאיש אחד בלב אחד מבקשים ומתחננים שכבר יסתיים ההעלם וההסתר 
הנורא, ומקבלים על עצמינו מלכותו המלאה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. ואנו מכריזים 
בקול גדול שישמע מסוף העולם עד סופו "יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד"

הצהרה
קבלת המלכות

ב"סד 
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חותמות
קבלת המלכות 

 נא לדפוס/ למלאות את השם שלך ואת שם של האם
 WELCOMINGMOSHIACH@GMAIL.COM ושלח לנו אותו באימל

או בטקסט 323-495-3010
או לחתום אלקטרוני הקש על הקישור למטה

השמות יבואו להרבי



DECLARATION

ב"סד 

YECHI ADONEINU MOREINU V ’RABEINU MELECH HAMOSHIACH L’OLAM VA’ED

Through Hashem's great kindness,, our generation,, the seventh generation,, has 
merited to reach the final moments of exile. Through the Rebbe’s efforts over the 
course of more than forty years,, the wellsprings of Chassidus have reached the farthest 
corners of the earth. 

Some years ago,, several halachic authorities ruled that the qualifications for bechezkas 
Moshiach as laid out by the Rambam (Hilchos Melachim,, chapter 11) have been realized 
in the person of the Rebbe.

The Rebbe himself,, in a talk of Parshas Mishpatim,, 5751,, declared that the appointment 
of David Malka Meshicha (David,, the messianic king) has already taken place. 

Later,, in a talk of Parshas Chaya Sarah,, the Rebbe issued a clear instruction to all the 
shluchim (emissaries) to the effect that since Moshiach’s mission to bring the 
Redemption—that is,, the mission of “shlach na beyad tishlach”—has already begun,, 
the sole remaining task of  the shlichus enterprise is to actually welcome Moshiach so 
that he could carry out his mission of redeeming the Jewish people from exile.

We are now in the days of Yud Alef Nissan, 5781, the year of “Pelaos Arainu”. The 
Rebbe himself noted that following the period of time of “AF”- the manifestation of 
negative forces, which we currently suffer from immensely, a transformation will 
occur and the letters will be transposed to spell Pay Alef – “Pelaos Arainu”. May this 
be actualized with the revealed Geulah in the physical realm for the whole world to 
behold! 

CONTINUED CONTINUED »»



ב"סד 

YECHI ADONEINU MOREINU V ’RABEINU MELECH HAMOSHIACH L’OLAM VA’ED

DECLARATION
This year 5781 also marks 3,333 years since the monumental events of Yetzias 

Mitzrayim and Matan Torah. The numeral 3 symbolizes the concept of peace which is 

the ultimate effect of the Torah. In addition, this Yud Alef Nissan marks the beginning 

of the Rebbe’s 120th year which parallels the completion of Moshe Rabainu, “The 

first redeemer will be the final redeemer”. Also, this year is the 30th anniversary from 

the Rebbe’s critical announcement that we have arrived to the year that Melech 

HaMoshiach is revealed. These 30 years represents  the completion of the construction 

of Kingship as 30 is intrinsic with Kingship. With the confluence of all of these 

fundamental energies, it is certainly a most auspicious time for the full revelation of 

the Rebbe as Melech HaMoshiach and the onset of the Final Redemption for the 

entire world.

 

Therefore, the undersigned below, men, women and children, united as one, request 

and beseech that the utter concealment of Galus should come to a complete halt 

and we all accept upon ourselves the full recognition of the Rebbe as Melech 

Hamoshiach! We pronounce with a loud voice permeating the entire universe that 

“Yechi Adoneinu Moreinu V’Rabeinu Melech HaMoshiach L’Olam Vaed!”
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Please print  and sign yours and your mother’s  ful l  Hebrew name ,, and emai l 
it  to  welcomingmoshiach@gmail .com  or  text  to  323-495 -3010

Or sign up onl ine using the l ink below this ; 
Signatures  wi l l  be  brought to  the Rebbe ! ! !

SIGNATURES
י"א ניסן תש"פ • קבלת המלכות


