
DECLARATION

ב"סד 

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

Nous, les hommes, femmes et enfants de la 
septième génération, ainsi déclarons avec foie et 

conviction, “Ye’hi HaMele’h HaMochia’h,” et de tout 
cœur acceptons sur nous l’éternel royauté du 

Rebbe. Nous bénissons le Rebbe avec, “Béni soit 
soit celui qui vient au nom d’Hachem” (Tehillim 
118:26), que l’Abarbanel interprète comme une 

référence à Mele’h HaMochiach, et nous prions, « 
Découvre mes yeux, et je verrai les merveilles de 

Ta Torah (un verset dans le chapitre 119, que nous 
commençons à réciter ce Youde Alef Nissan), par 

exemple, que nous méritions d’entendre la nouvelle 
Torah de la bouche de Mele’h HaMochiach. En 

outre, nous proclamons que le temps est venu pour 
«Reveillez-vous et  levez-vous » Dovid Malka 

Mechi’ha—le temps est venu pour que le Rebbe 
nous mène, clairement et sans ambiguïté, à la 

vraie et complète Rédemption!
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ב"סד 

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  wil l  be  brought to  the Rebbe! ! !

SIGNATURES
י"א ניסן תש"פ • קבלת המלכות



 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 שלו

חתו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות
.  

 והיות שאנו עומדים עכשיו בימים הקרובים ליום הבהיר י"א ניסן יום הולדת של כ"ק אדמו"ר בשנת תש"פ - מאה שנה
 להסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב - מיסד ישיבת תומכי תמימים לחנך את החילי בית דוד שמטרתם לסיים את העבודה
 לכבוש את העולם בשביל מלך המשיח,, ומאה שנה  לנשיאות לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ שהתחיל בפועל ממש בכבישת העולם
 בעיקר כשבא לחצי כדור התחתון ומשם פעל הפצת התורה והיהדות והפצת המעינות ובהמשך לזה תחת נשיאותו של
 כ"ק אדמו"ר כבשנו כבר את כל העולם כולו אנו בטוחים שכבר הגיע הזמן בפועל ממש שכ"ק אדמו"ר יתגלה לעין כל

כמלך המשיח ואנחנו נשענים על דברי כ"ק אדמו"ר בשיחת ב' ניסן תשמ"ח
    

 לאחרי שישנה השלימות ד"חיים" שנה לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורינו - צ"ל הוספה עיקרית בענין החיים
 )גם( ע"פ פעולת העם שמכריזים "יחי המלך" שתוכנה של הכרזה זו - שכבר הגיע הזמן

דהקיצו ורננו שוכני עפר - כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורינו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא

 ולאור הדברים הנ"ל אנו - אנשים נשים וטף - מכריזים באמונה ובבטחון "יחי המלך המשיח" ובכל הלב
 אנו מקבלים על עצמנו מלכותו הנצחי של כ"ק אדמו"ר. ואנו מברכים את כ"ק אדמו"ר בברכת "ברוך הבא בשם השם
 ברכנוכם מבית השם" שלפי פי' הזבח פסח להאברבנל מתיחס למלך המשיח  שהוא בפרק קי"ח שאנחנו מסיימים בי"א
 ניסן הבעל"ט ומתפללים שנזכה ל"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" לשמוע תורה חדשה מפיו של כ"ק אדמו"ר מלך
וההסתר יסתיים ההעלם  ומתחננים שכבר  ואנו מבקשים  ניסן הבעל"ט.  בי"א  קי"ט שמתחילים   המשיח שהוא מהפרק 
 הגדול והנורא ויתקיים בנו ולא יכנף עוד מוריך וכפי' אדמו"ר הזקן - שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש - ועל ידי זה יתגלה

    .מלכותו של הקב"ה בכל העולם לעד ולנצח נצחים

הצהרה
י"א ניסן תש"פ • קבלת המלכות

ב"סד 
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חותמות
י"א ניסן תש"פ • 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 במוצאי י"א ניסן


