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Parshat Acharei Mot - The Cohen Gadol Remains Alone 

1. Ani Maamin 

 : ְ!ָלל ִ ְמי�ן ��ם ל� וְֵאין. ַה��ף ַמִ�יֵגי יִַ�יג�ה� וְ�א. ג�ף ֵאינ� ְ�מ� יְִתָ�ַר� ֶ�ַה��ֵרא. ְ�ֵלָמה ֶ�ֱאמ�נָה ַמֲאִמין ֲאנִי 

I believe with perfect faith that the Creator, blessed is He, is not a body, and He is 
free from all the accidents of matter, and has no physicality at all. 

2. Vayikra 16:2,13,17 

-ַעל ֲאֶ�ר ַהַ!1ֶֹרת 1ְנֵי-ֶאל-- ַל1ָרֶֹכת ִמֵ�ית, ַה0ֶֹד�-ֶאל ֵעת- ְבָכל יָבֹא-וְ)ל, +ִחי( )ֲהרֹן- ֶאל ַ ֵ�ר, מֶֹ�ה-ֶאל 'ה וַ$ֹאֶמר
 .ַהַ!1ֶֹרת-ַעל ֵאָרֶאה, ֶ�ָענָן ִ!י, יָמ�ת וְ�א, ָה+רֹן

 יָמ�ת וְ�א-- ָהֵעד�ת- ַעל ֲאֶ�ר ַהַ!1ֶֹרת-ֶאת, ַה0ְטֶֹרת ֲענַן וְִכ5ָה; 'ה ִלְפנֵי, ָהֵא�- ַעל ַה0ְטֶֹרת-ֶאת וְנַָתן

 .י8ְִָרֵאל ְקַהל- ָ!ל �ְבַעד, ֵ�ית� ַעד�בְ  ַ�ֲעד� וְִכ1ֶר; ֵצאת�-ַעד-- 0�ֶַֹד� ְלַכ1ֵר ְ�בֹא�, מ�ֵעד ְ�אֶֹהל יְִהיֶה-�א +ָדם-וְָכל

G-d said to Moshe: 'Speak to Aharon your brother, that he not come at any time into 
the holy place within the veil, before the ark-cover which is upon the ark; so that he 
does not die; for I appear in the cloud upon the ark-cover…. And he shall put the 
incense upon the fire before G-d, that the cloud of the incense may cover the ark-
cover that is upon the testimony, that he does not die…. And there shall be no man 
in the tent of meeting when he goes in to make atonement in the holy place, until he 
come out, and have made atonement for himself, and for his household, and for all 
the assembly of Israel. 

3. Yerushalmi 1:5 (7a-b) 

 כהן אישי לו אמרו להם והלכו ונפטרו השביעוהו אבטינס בית לעליית הוליכוהו כהונה לזקני ד"ב זקני מסרוהו
 תשנה שלא הזה בבית שמו את ששיכן במי עליך אנו משביעין ד"ב ושליח שלוחינו ואת ד"ב שלוחי אנו גדול
 :ובוכין פורשין והן ובוכה פורש והוא לך שאמרנו מה מכל דבר

 מבחוץ שהקטיר באחד מעשה מבפנים ויכניס מבחוץ קטירי אומרים שהיו הבייתוסין מפני אותו משביעין ולמה
 ועשה האיש אותו שעמד עד עשיתם לא ימיכם כל דורשין שהייתם פ"ע אף לאביו אמר וכשיצא מבפנים והכניס

 ימים האיש אותו יאריך אם אני תמיה עושין היינו חכמים כרצון אבל ימינו כל דורשין שהיינו פ"אע לו אמר
.. .מצחו בתוך עלת עגל פרסת וכמין תולעים מזנק חוטמו יצא א"וי שמת עד קלין ימים באו לא אמרו בעולם

 אותן' אפי צאתו עד בקדש לכפר בבאו מועד באהל יהיה לא אדם וכל) טז ויקרא( כתיב והא אבהו' ר קומי בעון
 .כדרכו נכנס שהוא בשעה לו אמר מועד באהל יהיו לא אדם פני פניהם ודמות) א יחזקאל( בהן שכתב

Misha: The elders of Beit Din handed him to the elders of the Cohanim. They took 
him to the upper chamber of Beit Avtinas. They made him swear, left and went on 
their way. They said to him, “Our master, Cohen Gadol, we are the representatives 
of Beit Din and you are our representative and a representative of Beit Din. We make 
you swear by the One who rests His Name in this house that you will not change a 
single thing from everything that we have said to you. He separated and cried, and 
they separated and cried. 
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Talmud: Why did they make him swear? Because of the Baitusim who said that the 
incense should be offered outside and carried in [to the Holy of Holies]. Once it 
happened that there was one who offered the incense outside and carried it in. When 
he came out he said to his father, “Even though all your days you used to expound 
[to do it like this] you have never done it in practice, until this person [I] came and 
did it.” His father replied, “Even though we expounded like that all our days, but we 
always acted according to the will of the Sages. I will be surprised if you live very 
much longer in this world. They said it was not much longer until he died. Some say 
that worms came out of his nose and a calf’s hoof-print was on his forehead…. They 
asked Rabbi Abahu, “Doesn’t it say, “No Adam may be in the Ohel Moed when he 
comes to atone…” – Even those about whom it is written, “Their face is the face of 
Adam” may not be in the Ohel Moed.” He said to them, “[This only applies] when it is 
offered correctly. 

4. Yerushalmi Yoma 5:2 (27a) 

 מת אני הזאת בשנה להן אמר האחרונה ובשנה גדולה בכהונה ישראל את הצדיק שמעון שימש שנה ארבעים
 לבנים לבוש אחד זקן היה הקדשים קודש לבית נכנס שהייתי ושנה שנה כל להן אמר יודע אתה מאיכן לו אמרו
) טז ויקרא( כתיב והא אבהו' ר קומי בעון.  עמי יצא ולא עמי נכנס הזו ובשנה עמי ויוצא עמי נכנס לבנים ועטוף

 פני פניהם ודמות) א יחזקאל( בהן שכתוב אותן' אפי צאתו עד בקדש לכפר בבאו מועד באהל יהיה לא אדם וכל
 :היה ה"הקב אומר אני נש בר דהוה לי אמר מה לון אמר מועד באהל יהיו לא אדם

Shimon HaTzadik served as Cohen Gadol for forty years. In his final year he said to 
them, “In this year I will die.” They asked him, “How do you know?” He answered, 
“Every year when I would enter the Holy of Holies an old man dressed in white and 
robed in white entered with me and left with me. This year he entered with me but 
did not leave with me.” They asked Rabbi Abahu, “But doesn’t it say….” He replied, 
“Do you think it was a person [or an angel]? I say it was the Holy One, blessed is He! 

5. Berachot 7a 

 צבאות' ה יה אכתריאל וראיתי ולפנים לפני קטורת להקטיר נכנסתי אחת פעם אלישע בן ישמעאל ר"א תניא
 כעסך את רחמיך שיכבשו מלפניך ר"יה לו אמרתי ברכני בני ישמעאל לי ואמר ונשא רם כסא על יושב שהוא
 בראשו לי ונענע הדין משורת לפנים להם ותכנס הרחמים במדת בניך עם ותתנהג מדותיך על רחמיך ויגולו
 בעיניך קלה הדיוט ברכת תהא שלא ל"וקמ

It was taught: Rabbi Yishmael ben Elisha says: I once entered into the innermost part 
[of the Sanctuary] to offer incense and saw Akathriel Yah,  the Lord of Hosts, seated 
upon a high and exalted throne. He said to me: Yishmael, My son, bless Me! I 
replied: May it be Your will that Your mercy may suppress Your anger and Your 
mercy may prevail over Your other attributes, so that You may deal with Your 
children according to the attribute of mercy and may, on their behalf, stop short of 
the limit of strict justice! And He nodded to me with His head. Here we learn 
[incidentally] that the blessing of an ordinary man must not be considered lightly in 
your eyes. 
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6. Sanhedrin 95b 

 השכירה בתער' ה יגלח ההוא ביום) ז ישעיהו( דכתיב לאמרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא אבהו רבי אמר
 ליה ואדמי הוא בריך קודשא אתא תספה הזקן את וגם הרגלים ושער הראש את אשור במלך נהר בעברי
 ...סבא כגברא

Rabbi Abahu said: If it were not written in the verse it would be impossible to say. 
The verse states, “In that day shall the Lord shave with a razor that is hired in the 
parts beyond the River, even with the king of Assyria, the head and the hair of the 
feet; and it shall also sweep away the beard” (Yishaya 7:20). The Holy One, blessed is 
He, came and appeared to him like an old man… 

7. Yerushalmi Taanit 2:1 (9a) 

 סופו אני אדם בן הוא מכזב אני אל אדם לך יאמר אם אבהו רבי אמר... ויכזב אל איש לא) כג במדבר( כתיב

 .יקימנה ולא אמר ההוא לשמים עולה שאני בו לתהות

It says, “G-d is not a man that He should lie…” (Bamidbar 23:19)… Rabbi Abahu 
said: If a man says to you “I am god” he is lying. [If he says] “I am a man” he will 
eventually stumble in this. [If he says] I will ascend to Heaven” he can say it but it 
will not come to pass. 

8. Shemot Rabba 29:5 

 שאין ראשון אני כן איני אני ה"הקב אמר אח או אב לו ויש מולך ו"ב למלך משל אבהו ר"א אלהיך' ה אנכי א"ד
 .בן לי שאין אלהים אין ומבלעדי אח לי שאין אחרון ואני אב לי

Alternatively: “I am the L-rd your G-d.” Rabbi Abahu said this is analogous to a 
human king who has a father or a brother. G-d said, “I am not like this. “I am the 
first” (Yishaya 44:6), for I have no father, “and I am the last” (ibid.), for I have no 
brother, “And without Me there is no G-d” (ibid.) for I have no son. 

9. Diocletian 

Diocletian was a Roman Emperor from 284 to 305. The Diocletianic Persecution (303–
11), the Empire's last, largest, and bloodiest official persecution of Christianity, did 
not destroy the Empire's Christian community; indeed, after 324 Christianity became 
the empire's preferred religion under its first Christian emperor, Constantine. 
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10. Chulin 6a 

 תורה שומרי כאן לית ל"א סבא ההוא אשכחיה כותאי מבי חמרא לאתויי אבהו רבי שדריה יוסף בן יצחק רבי
 משם זזו ולא אסי ורבי אמי רבי לפני דברים וספר אבהו רבי והלך אבהו רבי לפני דברים וספר יצחק רבי הלך
 גמורין כוכבים עובדי שעשאום עד

Rabbi Yitzchak bar Yosef was sent by Rabbi Abahu to bring wine from the Cutians. 
He found an old man who said to him, “There are none here who observe the 
Torah.” Rabbi Yitzchak went and told Rabbi Abahu. Rabbi Abahu went and told 
these words to Rabbi Ami and Rabbi Assi. Before they moved from there they made 
them into idolaters completely. 

11. Rambam’s Third Principle (Introduction to Perek Chelek) 

 ישיגוהו ולא, בגוף כוח ולא גוף אינו, שזכרנו הזה האחד כי שנאמין וזהו. ממנו הגשמות שלילת השלישי היסוד
 ל"ז החכמים ממנו שללו ולכן. במקרה ולא עצמות מצד לא, והמשכן והמנוחה התנועה כמו הגופים מאורעות

 פירוד לא: כלומר. עפוי ולא עורף לא, עמידה ולא ישיבה לא למעלה אין.) טו חגיגה( ואמרו. והפירוד החיבור

  .בהם להתחברם בכתף אותם ידחפו כלומר", פלשתים בכתף ועפו" מלשון" עפוי ולא" חיבור והוא. עורף ולא

 בכתבי שבא מה וכל, לגופים דומה היה, גוף היה אילו". קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי ואל" הנביא ואמר
 דרך הכל - בזה וכיוצא והדיבור והישיבה והעמידה ההליכה כמו, הגופות בתוארי אותו שמתארים הקודש

 העניין בזה החכמים דיברו וכבר". אדם בני כלשון תורה דיברה) "ב"ע לא ברכות( ל"ז אמרו וכן. השאלה

 אותו הישגתם לא: כלומר". תמונה כל ראיתם לא כי" שנאמר מה עליו מורה הוא הזה השלישי והיסוד .הרבה

 .בגוף כוח ולא גוף אינו, שזכרנו כמו, שהוא לפי, תמונה בעל

The Third Fundamental principle: We are to believe that He is incorporeal, that His 
unity is physical neither potentially nor actually. None of the attributes of matter can 
be predicated of Him, neither motion, nor rest for example. They cannot refer to Him 
accidentally or essentially. That is why our sages denied Him composition and 
separation, and said: “On high there is neither sitting nor standing, neither want nor 
weariness” (Chagigah 15a), i.e., neither composition nor separation, as the Biblical 
usage of these words attests. The prophet asked: “To whom can you compare G-d, 
whom might He resemble?” (Yishaya 40:18). If He were a body, He would be like 
other bodies. Whenever Scripture describes Him in corporeal terms like walking, 
standing, sitting, speaking, and the like, it speaks metaphorically. Thus our sages 
said: “The Torah speaks in human language” (Berakhot 31b). This third fundamental 
principle is taught in the Biblical verse: “You have seen no image” (Devarim 4:15). 
This verse means to say, one cannot conceive of Him as one would something that 
has an image, since, as we have shown, He has no body at all, actually or potentially. 

(www.mhcny.org/qt/1005.pdf) 
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12. Chagiga 15a 

 אמר דישראל זכוותא למיכתב למיתב רשותא ליה דאתיהבא מיטטרון חזא היא מאי ...בנטיעות קיצץ אחר
 רשויות' ב ושלום חס שמא עיפוי ולא עורף ולא תחרות ולא ישיבה לא הוי לא דלמעלה גמירא

Acher ‘cut down the saplings’…  What happened? He saw Metatron who was given 
permission to sit and write the merits of Yisrael. [Acher] said, “We have a tradition 
that above there is no sitting and no competition, no turning away and no 
exhaustion. Perhaps (Heaven forbid) there are two gods. 

13. Rambam: Mishne Torah Hilchot Teshuva 3:14-15 

:  עולמים ולעולמי לעולם, וחטאתם רשעם גודל על ונידונין, ואובדין נכרתין אלא, הבא לעולם חלק להן שאין ואלו
 אבל, מנהיג שם שיש והאומר; מנהיג לעולם ואין, אלוה שם שאין האומר:  מינים הנקראין הן חמישה ...המינים

 ראשון לבדו שאינו האומר וכן; תמונה ובעל גוף שהוא אלא, אחד ריבון שם שיש והאומר; יתר או שניים הם
  .מין אלו מחמישה אחד כל.  העולמים ריבון ובין בינו מליץ להיות כדי, זולתו אלוה העובד וכן; לכול וצור

The following types of people have no share in the World to Come, and are cut off, 
destroyed and excommunicated for ever on account of their very great sins and 
wickedness: An infidel… 

Five types of people are classified as infidels: One who says that there is no God and 
that there never has been a Leader; one who admits that there is a Leader but that 
there is more than one; one who admits that there is a single God but that He has a 
body and form; one who says that God is not the first and that He did not create 
everything; and one who worships a star or constellation in order for there to be an 
advocate between himself and God. Each of these opinions counts as infidelity. 

(http://www.panix.com/~jjbaker/MadaT.html) 

14. Yerushalmi Avoda Zara 3:1 

 כל למי כששאל. אפרסמון נהרי ג"י לפניו והעבירו, הבא בעולם לו המזומן חלקו את לו הראו אבהו' ר כשמת
 ...יגעתי לריק אמרתי ואני, הם בשבילי אלה כל האמנם: ואמר התפלא. אבהו' ר בשביל אלה כל: לו ענו? אלה

When Rabbi Abahu did they showed him the portion set aside for him in the World 
to Come. They passed before him 13 rivers of Persimmon. When he asked, “Who is 
this for?” they answered him and said, “All of this is for Rabbi Abahu.” He was 
astounded and said, “Are these really all for me? I thought that I was toiling in 
vain…” (Yishaya 49:4). 

 


