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Yichud Hashem via Kabbalas Malchus
Source Sheet by Sarah Lipman

בס"ד

בראשית מ״ט:א׳-כ״ח א.
ית  ם ְּבַאֲחִר֥ א ֶאְתֶכ֖ ת ֲאֶׁשר־יְִקָר֥ ם ֵא֛ יָדה ָלֶכ֔ ְספּ֙ו ְוַאִּג֣ אֶמר ֵהָאֽ ֹ֗ יו ַוּי ב ֶאל־ָּבָנ֑ ֹ֖ א יֲַעק (א) ַוּיְִקָר֥
ית  י ְוֵראִׁש֣ ָּתה ּכִֹח֖ ִרי ַא֔ ֹ֣ ל ֲאִביֶכֽם׃ (ג) ְראּוֵב֙ן ְּבכ ב ְוִׁשְמ֖עּו ֶאל־יְִׂשָרֵא֥ ֹ֑ י יֲַעק ַהּיִָמֽים׃ (ב) ִהָּקְב֥צּו ְוִׁשְמ֖עּו ְּבֵנ֣

א  ֹ֣ ס ְמֵכרֵֹתיֶהֽם׃ (ו) ְּבסָֹד֙ם ַאל־ָּתב ים ְּכֵל֥י ָחָמ֖ י ַאִח֑ י ָעָלֽה׃ (ה) ִׁשְמ֥עֹון ְוֵלִו֖ ְלָּת יְצּוִע֥ ז ִחַּל֖ יL ָא֥ י ָאִב֑ יָת ִמְׁשְּכֵב֣ י ָעִל֖ ר ִּכ֥ יִ֙ם ַאל־ּתֹוַת֔ ַחז ַּכַּמ֙ ת ְוֶיֶ֥תר ָעֽז׃ (ד) ַּפ֤ י ֶיֶ֥תר ְׂשֵא֖ אֹוִנ֑

ה  ם ְּביְִׂשָרֵאֽל׃ (ח) יְהּוָד֗ ב ַוֲאִפיֵצ֖ ֹ֔ ם ְּביֲַעק ָתה ֲאַחְּלֵק֣ י ָקָׁש֑ ם ִּכ֣ ז ְוֶעְבָרָת֖ י ָע֔ יׁש ּוִבְרצָֹנ֖ם ִעְּקרּו־ֽׁשֹור׃ (ז) ָא֤רּור ַאָּפ֙ם ִּכ֣ ְרגּו ִא֔ י ְבַאָּפ֙ם ָה֣ י ִּכ֤ ד ְּכבִֹד֑ י ִּבְקָהָל֖ם ַאל־ֵּתַח֣ נְַפִׁש֔

ֶב֙ט  י יְִקיֶמּֽנּו׃ (י) Yֽא־יָ֥סּור ֵׁש֙ יא ִמ֥ ץ ְּכַאְרֵי֛ה ּוְכָלִב֖ ע ָרַב֧ יָת ָּכַר֨ ֶרף ְּבִנ֣י ָעִל֑ ה ִמֶּט֖ יL יְִׁשַּתֲחּ֥וּו ְלL֖ ְּבֵנ֥י ָאִבֽיL׃ (ט) ּ֤גּור ַאְריֵ֙ה יְהּוָד֔ ֶרף אֹיְֶב֑ ֹ֣ יL יְָדL֖ ְּבע ַאָּת֙ה יֹו֣דּוL ַאֶח֔

ים סותה  יִ֙ן ְלֻבׁ֔שֹו ּוְבַדם־ֲענִָב֖ ס ַּבּיַ֙ ה ְּבִנ֣י ֲאתֹ֑נֹו ִּכֵּב֤ ֶפ֙ן עירה [ִעי֔רֹו] ְוַלּׂשֵֹרָק֖ י ַלֶּג֙ ת ַעִּמֽים׃ (יא) אְֹסִר֤ א שילה [ִׁשי֔לֹו] ְו֖לֹו יְִּקַה֥ ֹ֣ ד ִּכֽי־יָב יו ַע֚ ין ַרגְָל֑ ק ִמֵּב֣ ה ּוְמחֵֹק֖ ִמֽיהּוָד֔

ין  ץ ֵּב֥ ֶרם רֵֹב֖ ר ָּג֑ ֹ֣ ר ֲחמ ן׃ (יד) יִָּׂששָכ֖ ֹֽ ן ְוהּו֙א ְל֣חֹוף ֳאנִּ֔יֹות ְויְַרָכ֖תֹו ַעל־ִציד ֹ֑ ים יְִׁשּכ ן ְל֥חֹוף יִַּמ֖ יִם ֵמָחָלֽב׃ (יג) זְבּוֻל֕ יִם ִמָּי֑יִן ּוְלֶבן־ִׁשַּנ֖ [סּוֽתֹו׃] (יב) ַחְכִליִל֥י ֵעיַנ֖

 iֶר ׁש ֲעֵלי־ֶד֔ י יְִׂשָרֵאֽל׃ (יז) יְִהי־ָד֙ן נָָח֣ ד ִׁשְבֵט֥ ין ַעּ֑מֹו ְּכַאַח֖ ן יִָד֣ י ְלַמס־עֵֹבֽד׃ (טז) ָּד֖ ל ַויְִה֖ ֹ֔ ָמה ַוֵּי֤ט ִׁשְכמֹ֙ו ִלְסּב י נֵָע֑ ֶרץ ִּכ֣ י ֔טֹוב ְוֶאת־ָהָא֖ ַהִּֽמְׁשְּפָתֽיִם׃ (טו) ַוַּיְ֤רא ְמנָֻח֙ה ִּכ֣

ן  ר ְׁשֵמָנ֣ה ַלְח֑מֹו ְו֥הּוא יִֵּת֖ ב׃ (כ) ֵמָאֵׁש֖ ּנּו ְו֖הּוא יָֻג֥ד ָעֵקֽ ל רְֹכ֖בֹו ָאֽחֹור׃ (יח) ִלֽיׁשּוָעְתL֖ ִקִּו֥יִתי ה' (יט) ָּג֖ד ְּג֣דּוד יְגּוֶד֑ ֹ֥ ַרח ַהּנֵֹׁשi֙ ִעְּקֵבי־֔סּוס ַוּיִּפ ֹ֑ ן ֲעֵלי־א ֹ֖ ְׁשִפיפ

הּו ַּבֲעֵל֥י ִחִּצֽים׃  ּבּו ַוּֽיְִׂשְטֻמ֖ ֹ֑ הּו ָור ה ֲעֵלי־ֽׁשּור׃ (כג) ַוֽיְָמֲרֻר֖ יִן ָּב֕נֹות ָצֲעָד֖ ת ֲעֵלי־ָע֑ ן ּפָֹר֖ ף ֵּב֥ ן ּפָֹר֙ת יֹוֵס֔ ֶפר׃ (כב) ֵּב֤ ן ִאְמֵרי־ָׁשֽ ה ַהּנֵֹת֖ י ַאּיָָל֣ה ְׁשֻלָח֑ ַמֲֽעַדּנֵי־ֶמֶֽלi׃ (כא) נְַפָּתִל֖

ת ְּת֖הֹום  ֹ֥ ל ִּבְרכ יִ֙ם ֵמָע֔ ת ָׁשַמ֙ ֹ֤ ָּך ִּבְרכ ְרֶכ֔ ת ַׁשַּד֙י ִויָב֣ ָּך ְוֵא֤ יL ְויְַעזְֶר֗ ל ָאִב֜ ֶבן יְִׂשָרֵאֽל׃ (כה) ֵמֵא֨ ה ֶא֥ ם רֶֹע֖ ב ִמָּׁש֥ ֹ֔ יר יֲַעק יו ִמיֵד֙י ֲאִב֣ י יָָד֑ ּזּו זְרֵֹע֣ ֹ֖ ֶׁשב ְּבֵאיָת֙ן ַקְׁשּ֔תֹו ַוּיָפ (כד) ַוֵּת֤

ף  ב יְִטָר֔ ד נְִז֥יר ֶאָחֽיו׃ (כז) ִּבנְיִָמי֙ן זְֵא֣ ֹ֖ ף ּוְלָקְדק אׁש יֹוֵס֔ ֹ֣ י֙ן ְלר ת עֹוָל֑ם ִּתְֽהיֶ֙ ֹ֣ ת ִּגְבע י ַעֽד־ַּתֲאַו֖ ת הֹוַר֔ ֹ֣ יL ָּגְֽברּ֙ו ַעל־ִּבְרכ ת ָאִב֗ ֹ֣ ַחם׃ (כו) ִּבְרכ יִם ָוָרֽ ת ָׁשַד֖ ֹ֥ ַחת ִּבְרכ ֶצת ָּת֑ רֶֹב֣

ם  ר ָלֶה֤ זֹאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨ ר ְו֠ ל ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֑ י יְִׂשָרֵא֖ ֶּלה ִׁשְבֵט֥ ֶרב יְַחֵּל֥ק ָׁשָלֽל׃ (כח) ָּכל־ֵא֛ ד ְוָלֶע֖ אַכל ַע֑ ֹ֣ ֶקר י ֹ֖ ַּבּב

Z אָֹתֽם׃ ר ְּכִבְרָכ֖תֹו ֵּבַר֥ יׁש ֲאֶׁש֥ ם ִא֛ ֶרZ אֹוָת֔ ֲאִביֶה֙ם ַויְָב֣

רש"י על בראשית מ״ט:א׳ ב.
(א)  ואגידה לכם ִּבֵּקׁש ְלגַּלֹות ֶאת ַהֵּקץ ְונְִסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו ְׁשִכינָה ְוִהְתִחיל אֹוֵמר ְּדָבִרים 

ַאֵחִרים:

דברים רבה ב׳:ל״ה ג.
ָעה ֶׁשּנָָטה יֲַעקֹב  (לה) ָּדָבר ַאֵחר, ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל. ֵמֵהיָכן זָכּו יְִׂשָרֵאל ִלְקִריַאת ְׁשַמע? ִמּשָׁ
ֲאנִי נְִפַטר ִמן ָהעֹוָלם ַאֶּתם ִמְׁשַּתֲחִוים  ָבִטים ְוָאַמר ָלֶהן ֶׁשָּמא ִמּשֶׁ ְלִמיָתה, ָקָרא ְלָכל ַהּשְׁ

ֵלאלֹוַּק ַאֵחר? ִמּנַיִן, ֶׁשָּכi ְּכִתיב (בראשית מט, ב): ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבנֵי יֲַעקֹב וגו', ַמהּו (בראשית 
מט, ב): ְוִׁשְמעּו ֶאל יְִׂשָרֵאל ֲאִביֶכם, ָאַמר ָלֶהן, ֵאל יְִׂשָרֵאל, ֲאִביֶכם הּוא. ָאְמרּו לֹו, ְׁשַמע 

יְִׂשָרֵאל ה' ֱאYֵקינּו ה' ֶאָחד, ְוהּוא אֹוֵמר ִּבְלִחיָׁשה ָּברּוi ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָאַמר 
ַרִּבי ֵלִוי ּוַמה ּיְִׂשָרֵאל אֹוְמִרים ַעְכָׁשו, ְׁשַמע ָאִבינּו יְִׂשָרֵאל אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּצִּויָתנּו נֹוֵהג ָּבנּו ה' 
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ֱאYֵקינּו ה' ֶאָחד.

בעל הטורים על בראשית מ״ט:א׳ ד.
(א) ויקרא יעקב אל בניו: שביקש לגלות להם הקץ ונסתם ממנו (פסחים נו.). אמר יעקב 

שמא יש בכם חטא. אמרו לו תדקדק בשמותנו ולא תמצא בהם אותיות חט. ואמר להם 
גם אין בהם אותיות קץ (עיין ירושלמי יומא ס״פ ז׳, בבלי שם עג:).

רש"י על בראשית מ״ט:כ״ח ה.
איש אשר כברכתו ְּבָרָכה ָהֲעִתיָדה ָלבֹא ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד: ברך אותם Yא ָהיָה לֹו לֹוַמר 

ֶאָּלא ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵבַרi אֹותֹו, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵּבַרi אֹוָתם? ְלִפי ֶׁשּנַָתן ִליהּוָדה 
ְּגבּוַרת ֲאִרי ּוְלִבנְיִָמין ֲחִטיָפתֹו ֶׁשל זְֵאב ּוְלנְַפָּתִלי ַקּלּותֹו ֶׁשל ַאּיָל, יָכֹול ֶׁשּלֹא ְכָלָלן ֻּכָּלם ְּבָכל 

ַהְּבָרכֹות, ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵּבַרi אֹוָתם: 

זכריה י״ד:ט׳ ו.
ד ּוְׁש֥מֹו ֶאָחֽד׃ ֶרץ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא יְִהֶי֧ה ה' ֶאָח֖ ֶלi ַעל־ָּכל־ָהָא֑ (ט) ְוָהָי֧ה ה' ְלֶמ֖

Rav Shimon Schwab, Rav Schwab on Prayer, page 246:
There are different ways in which people perceive HaKadosh Baruch Hu. His "Name" is different to 
different people. There are people and nations who believe in "One God," but have a different way of 
understanding this. However, this pasuk refers to the time when the whole world will understand 
HaKadosh Baruch Hu the way we do: "Shemo Echad, His Name will be One". This means that the 
whole world will share our understanding of the One and Only Universal God, as taught to us by the 
Torah.
 

ז.

פסחים נ׳ א ח.
אמר רבי אחא בר חנינא: לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות 

אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו 
הטוב והמטיב. "ושמו אחד" מאי אחד? אטו האידנא לאו שמו אחד הוא?! א"ר נחמן בר 

יצחק לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת, 
אבל לעולם הבא כולו אחד נקרא ביו"ד ה"י ונכתב ביו"ד ה"י.

שמות ל״ג:י״ג ט.
 Lן ְּבֵעיֶנ֑י ַען ֶאְמָצא־ֵח֖ ֲעL֔ ְלַמ֥ L ְוֵאָד֣ נִי נָ֙א ֶאת־ְּדָרֶכ֔ יL הֹוִדֵע֤ ן ְּבֵעינֶ֗ אִתי ֵח֜ ה ִאם־נָ֩א ָמָצ֨ (יג) ְוַעָּת֡

https://www.sefaria.org/Baal_HaTurim_on_Genesis.49.1
https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.49.28
https://www.sefaria.org/Zechariah.14.9
https://www.sefaria.org/Pesachim.50a.17-19
https://www.sefaria.org/Exodus.33.13


12/25/17, 10)06 PMYichud Hashem via Kabbalas Malchus | Sefaria Source Sheet Builder

Page 3 of 5https://www.sefaria.org/sheets/93057

י ַעְּמL֖ ַהּ֥גֹוי ַהֶּזֽה׃ ה ִּכ֥ ּוְרֵא֕

ספורנו על שמות ל״ג:י״ג-כ״ג י.
הודיעני נא את דרכיך הודיעני שני דרכיך הנפלאים. הא', הוא איך בידיעתך בלבד אתה 

נותן מציאות הנמצאים, כמבואר במופת. והב', איך בידיעתך הבלתי כוזבת בעתידות 
ישאר בהם טבע האפשר והבחירה: ...  

את כבודך איך ישפע מציאות כל נמצא ממציאותך עם רוחק היחס ביניהם, כאמרו מלא 
כל הארץ כבודו:  (א) אני אעביר כל טובי על פניך לא ימנע זה מצד היותי בלתי חונן, 
כי אמנם אעביר כל טובי על פניך: (ב)  וקראתי בשם ה' לפניך הנה קורא בשם ה' הוא 

המודיע ומלמד מציאות האל יתברך ודרכי טובו. אמר אם כן אני אעביר כל טובי על 
פניך, באופן שאם היו עיני הבנתך מספיקים לזה היית משיג כל רצונך, ועם זה אלמדך 

להועיל קצת דרכי טובי, שבידיעתם תקנה איזו ידיעה מעצמותי, כאמרו ויתיצב עמו שם, 
ויקרא בשם ה': (ג)  וחנותי את אשר אחון אתן לך אותו החן, שדרכי לתת לכל מוצא חן 
בעיני, שהוא בשפע רב בלתי שום כילות ובלתי צרות עין: (ד)  ורחמתי את אשר ארחם 

ארחם עליך שלא תמות לנגה ברק כבודי, כמו שדרכי לרחם על כל הגון וראוי לכך, 
כאמרו ושכותי כפי עליך עד עברי:  (א) ויאמר לא תוכל לראות לא יהיה זה נמנע ממך 

מפני חסרון השפעתי, אבל מפני חסרון קבלתך, שלא תוכל לקבל את שפע האור: ... 
וראית את אחורי תראה איך תהיה פעולת כל מה שלמטה ממני: (ב)  ופני לא יראו אבל 

לא יהיה נראה אצל זולתי איך ממציאותי ישפע מציאות כל נמצא, כמו ששאלת: 

ברכות ס״א ב יא.
ואהבת את ה׳ אלקיך: רבי עקיבא אומר: ״בכל נפשך״ אפילו נוטל את נפשך.

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן 
יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה ״עקיבא 
אי אתה מתירא מפני מלכות?״ אמר לו ״אמשול לך משל למה הדבר דומה: לשועל שהיה 
מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם מפני מה אתם 

בורחים? אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם רצונכם שתעלו 
ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם. אמרו לו אתה הוא שאומרים 

עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיראין 
במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה 

שכתוב בה (דברים ל, כ) ״כי הוא חייך ואורך ימיך״ כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה 
עאכ"ו.

אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר"ע וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס 
בן יהודה וחבשוהו אצלו. אמר לו פפוס: מי הביאך לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא 

https://www.sefaria.org/Sforno_on_Exodus.33.13-23
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שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים.
בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סורקים את בשרו 

במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו עד 
כאן?! אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה ״בכל נפשך -- אפילו נוטל את 

נשמתך, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?!
 היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע 

שיצאה נשמתך באחד.

Rav S.R. Hirsch, Horeb, Ch. 50, "Falsehood, Lying, Flattery, Hypocrisy":
But just as God has endowed the human mind with the faculty of mirroring the reality of its owner's 
external world, so also has He given him the faculty of revealing to others the reality as known to him by 
means of his language. And thus, the individual can live not only according to his own experience, but 
the whole of mankind can co-operate for the improvement of the human mind, the individual can inherit 
the spiritual treasure of all mankind, and by becoming richer in truth, also become richer in justice, and 
lead a life of action instead of a life of mere experience. In such a manner, by means of that supreme 
blessing, God has knitted together the community of man with the vital thread of love, and has ordained 
that man should rely on his brother for the spiritual good – namely, truth.

יב.

Rav S.R. Hirsch, Horeb, Ch. 2, "Unity of God":
But, however great the variety presented to you both by Nature and by history and by your own life, you 
have nonetheless grasped the fact, which you must now lay to heart as vital, that all this is the doing of 
One God, through Whose will everything everywhere has been and is, and Whose will has directed 
everything that has happened and will happen to you; One God everywhere and in everything. 
Everything comes from this One God both in heaven and on earth, and everything therefore conforms to 
one design, is part of one all-wise plan.
But above all, the most vital lesson to lay to heart is the this One God is your God, and that you have 
acknowledged Him in order to live rightly. Just as the world, with all its variety, history with all its 
change, has its origin in the one source, is guided by one hand, serve One Being and strives upwards 
towards this One; so much you recognize and feel your life, with all its changes to issue from one 
source, to be guided by one hand, to flow towards one goal. You must comprehend your life with all its 
diversity as proceeding from this One and you must direct it towards this One, in order that your life may 
be a unity just as your God is One. With mind and body, with thought and feeling, with word, deed and 
enjoyment, in wealth and poverty, in joy and sorrow, in health and sickness, in freedom and slavery, in 
life and death, your life-task is everywhere and always the same — for it all proceeds from One God and 
has been assigned by the One God as your task in life; therefore everything is of equal significance, for 
in everything and with everything you have been summoned to the service of the One God. Strive to 
reach this One, and be one in heart as your God is One.

יג.


