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DOS and DON’TS 

On Yom Kippur, eating, drinking, washing, 

anointing, fastening sandals, and sex are 

forbidden – even socks. Minors are permitted 

to do all of these, but they are forbidden to 
fasten sandals for the sake of appearance. 

יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה ברחיצה ובסיכה  

באנפיליא של בגד   ׳בנעילת הסנדל בתשמיש המטה אפי

קטנים מותרין בכולן ואסורין בנעילת הסנדל מפני  

 מראית העין 

We educate children on the verge of puberty a year or 

two years in advance, so that they will become 

accustomed to the commandments. Rabbi Akiva used to 

adjourn synagogue services on account of children – so 

that their fathers could feed them. It happened that 

Shammai the Elder was unwilling to feed his son, but they 
decreed that he must feed him personally. 

תינוקות סמוך לפרקן מחנכין אותן בפני  

שנה ובפני שתים בשביל שיהו רגילין 

עקיבא היה מפטיר בבית המדרש  ׳במצות ר 

בשביל תינוקות שיאכילום אבותיהם מעשה 

את בנו וגזרו  ׳בשמיי הזקן שלא רצה להאכי

 עליו והאכילוהו בידו

One who eats anything equivalent in size to a large date 
grown in the land of Israel (including the stone) on Yom 

Kippur: they are liable. If they eat the leaves of reeds, vines, 

fig-trees or carobs, or anything else that isn’t fit for human 

consumption, they are not liable. Lettuce leaves, broad 

bean leaves, onion leaves, green leaves, and anything else 

that is fit for human consumption, they are liable. If they ate, 

then came back and ate some more, then came back and 

ate some more: if, from the beginning of the first eating until 

the end of the second eating, there was time to eat a small 

האוכל ביום הכפורים ככותבת הגסה  

 …כמוה וכגרעינתה שבארץ ישראל חייב 

כל עלי קנים ועלי גפנים עלי תאנים  א

ועלי חרובין וכל דבר שאין ראוי באכילה 

פטור עלי חזרין עלי כרשין ועלי בצלים 

עלי ירקות וכל דבר שראוי לאכילה חייב 

אכל חזר ואכל חזר ואכל אם יש מתחילת 

אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה 



loaf of bread, they combine; and if not, they do not 

combine. Eating and drinking do not combine with each 

other. One who drinks brine is not liable. Rabbi Laser says, 
“One who drinks a cheek-full is liable.” 

כדי אכילת פרס מצטרפין ואם לאו אין  

ילה ושתייה אין מצטרפין  אכ …מצטרפין 

  ׳לעזר או ׳השותה צר ומורייס פטור ר

 מלא לוגמיו חייב ׳השות

Someone who is seized with bulmos, we feed them as lightly as 

possible. How so? If there is, before them, untithed produce and 

produce from the sabbatical year, we feed them produce from 

the sabbatical year. If the choice is between produce from the 

sabbatical year and roadkill, we feed them roadkill. Roadkill and 

priestly offerings, we feed them priestly offerings. Priestly 

offerings and produce from the sabbatical year, we feed them 

the sabbatical produce. All until the light returns to their eyes. 

How do we know when the light returns to their eyes? When 

they are able to understand the difference between good and 
evil. 

מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו  

לפניו טבל  הקל הקל כיצד היו  

ושביעית מאכילין אותו שביעית  

טבל ונבלה מאכילין אותו נבלה 

אותו  ׳נבלה ותרומה מאכילי

תרומה תרומה ושביעית מאכילין  

אותו שביעית עד שיאורו עיניו מניין  

היו יודעין שיאורו עיניו כדי שיכיר  

 בין יפה לרע
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