
Dairy on Shavuot  
“A real custom or just a marketing ploy by the milchig restaurants” 

 

 

Source
 
 שולחן ערוך אורח חיים סימן תצד סעיף ג () 

 
ואין ( ז: )הגה. במוצאי חג השבועות( ו)ג אסור להתענות 

דהיינו , בו' ד מתחילת ראש חדש סיון עד ח( ח)אומרים תחנון 
ונוהגין (. הגהות מיימוני הלכות ברכות ומנהגים)ו חג אחר אסר
זכר ( י, )ה והבתים"בשבועות בב( ט)עשבים [ ז]ה לשטוח 

( יב)בכל מקום לאכול ( יא)ונוהגין  .לשמחת מתן תורה

ל הטעם "ונ; ביום ראשון של שבועות( יג)מאכלי ו חלב 
זכר , ז כמו השני תבשילין שלוקחים בליל פסח( יד)שהוא 

כ מאכל בשר "כן אוכלים מאכל חלב ואח, זכר לחגיגהלפסח ו
על השלחן שהוא ( טז)לחם ' ב( טו)ח וצריכין להביא עמהם 

הלחם שהיו ' ט זכרון לב( יז)ויש בזה , במקום המזבח
 . מקריבין ביום הבכורים

 

Halachic Problems 

 
What about the meat? 

 

 דברים פרק טז( 2) 

קיך מסת נדבת ידך אשר תתן ועשית חג שבעות לידוד אל( י)
ושמחת לפני ידוד אלקיך אתה ( יא: )כאשר יברכך ידוד אלקיך

ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום 
והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר ידוד אלקיך לשכן 

 :שמו שם

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קט עמוד א(3) 

שנאמר , בני ביתו ברגלחייב אדם לשמח בניו ו: תנו רבנן
רבי יהודה . ביין -במה משמחם , ושמחת בחגך+ דברים טז+

אנשים בראוי . ונשים בראוי להן, אנשים בראוי להם: אומר
, בבגדי צבעונין -בבבל : תני רב יוסף? ונשים במאי, ביין -להם 

רבי יהודה בן , תניא. בבגדי פשתן מגוהצין -בארץ ישראל 
אין שמחה אלא  -המקדש קיים  בזמן שבית: בתירא אומר

וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת + דברים כז+שנאמר , בבשר
אין שמחה  -ועכשיו שאין בית המקדש קיים . אלקיך' לפני ה

 . ויין ישמח לבב אנוש+ תהלים קד+שנאמר , אלא ביין

 יח,ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה יז"רמב(4) 
 

ימים טובים כולם שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר 
וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב , אסורים בהספד ותענית

דברים +הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר 
אף על פי שהשמחה האמורה כאן היא ', ושמחת בחגך וגו+ ז"ט

קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה 
 ביתו כל אחד ואחד כראוי לו   שמחה לשמוח הוא ובניו ובני 

והנשים , כיצד הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות
והאנשים אוכלין , קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו

בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא 
לגר + ז"דברים ט+וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל , ביין

אבל מי שנועל , העניים האמלליםליתום ולאלמנה עם שאר 
דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל 

ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת 
זבחיהם כלחם אונים להם '+ הושע ט+ועל אלו נאמר , כריסו

ושמחה כזו קלון היא , כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם
 . תי פרש על פניכם פרש חגיכםוזרי'+ מלאכי ב+להם שנאמר 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף א(5) 

. ט לחלקו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה"מצות י
וצריך לכבדו ולענגו כמו , ט"ואל יצמצם בהוצאת י

ולקבוע כל סעודה על  וחייב לבצוע על שתי ככרות.....בשבת
 .היין

 כט בית יוסף אורח חיים סימן תק() 
 

ם למה הצריך שיאכלו בשר וישתו יין "ויש לתמוה על הרמב
דהא בברייתא קתני דבזמן הזה אין שמחה אלא ביין ומשמע 

 :דביין סגי בלא בשר
 
 ק ג "מגן אברהם סימן תקכט ס() 

 
' ואי( ש"ח יש"ק ב"ם סמ"רמב)ומצוה לאכול בשר  -ג על היין 

של פסח  ט הראשון"שתקנו להרבות בסעודה בי' א דף ה"בע
 :הטעם' ש בתו"ט האחרון של חג ע"ה ובי"ובעצרת ובר

 
 משנה ברורה סימן תקכט () 

 
היינו גם באמצע סעודה מלבד מה שקידש על  -על היין ( יא) 

וגם מצוה נ "ר' ל בסוף סי"היין מתחלה וכמו לענין שבת וכנ
. ב"וכל זה אם ידו משגת ועיין לעיל בסימן רמ לאכול בשר

ט הראשון "שתקנו להרבות בסעודה ביו' ה ג דף"ואיתא בע
 :ט האחרון של חג"ה וביו"של פסח ובעצרת ובר

 

Solutions 

 Two Meat meals and have dairy for 3
rd

 meal – 
ה וזכות"ד  ד'באר היטב תמ   

 Rema – Have milk then meat באר היטב on 

Rema, Minhag brought to have milchig 

kiddush (mentioned Darchei Tshuva)  

 Some have minhag to have dairy at the night 

meal, but this is questioned. (Darchei 

Teshuva)  

Meat after milk 

 



 שולחן ערוך יורה דעה סימן פט סעיף ב(9) 

ובלבד שיעיין ידיו , מיד, מותר לאכול אחריו בשר, אכל גבינה
שאינו , אם היה בלילהו. שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק בהם

. וצריך לקנח פיו ולהדיחו. צריך לרחצם, יכול לעיין אותם היטב
, וכן בכל דבר שירצה, והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה

' פי)לפי שהם נדבקים בחניכים , חוץ מקימחא ותמרי וירקא
. ואין מקנחים יפה( מקום למעלה מבית הבליעה קרוב לשינים

בבשר , במה דברים אמורים. יו במים או בייןואחר כך ידיח פ
אינו , אחר גבינה, אבל אם בא לאכול בשר עוף. בהמה וחיה

ויש מחמירין אפילו בבשר : הגה .צריך לא קינוח ולא נטילה

וכן (, ג"ח סעיף קע"י בא"ם וב"מרדכי בשם מהר)אחר גבינה 
נוהגין שכל שהגבינה קשה אין אוכלין אחריה אפילו בשר 

. ויש מקילין(. וכן הוא בזוהר. )בגבינה אחר בשר כמו, עוף
מיהו טוב . רק שיעשו קנוח והדחה ונטילת ידים, ואין למחות

 .להחמיר
 

Reasons for eating dairy 
 
 קיצור שולחן ערוך סימן קג סעיף ז () 

 
ויש בזה . ביום ראשון של שבועות נוהגין לאכול מאכלי חלב

בשבועותיכם ראשי תיבות  'מנחה חדשה לה, כמה טעמים ורמז
ויש לאכול גם מאכלי דבש מפני שהתורה נמשלה להם . מחלב

שנאמר דבש וחלב תחת לשונך וכיון שאוכלים מאכלי חלב 
, וצריכין גם כן לאכול בשר שהרי מצוה לאכול בשר בכל יום טוב

 . צריכין ליזהר שלא יבאו לידי איסור
 
 ג שולחן ערוך אורח חיים סימן תצד סעיף () 

 
ז כמו השני תבשילין שלוקחים בליל ( יד)ל הטעם שהוא "ונ

כ "כן אוכלים מאכל חלב ואח, זכר לפסח וזכר לחגיגה, פסח
על השלחן ( טז)לחם ' ב( טו)מאכל בשר ח וצריכין להביא עמהם 

הלחם שהיו ' ט זכרון לב( יז)ויש בזה , שהוא במקום המזבח
 מקריבין ביום הבכורים

 
 ק יד "ימן תצד סמשנה ברורה ס() 

 
ל כשם שבפסח "ר -' כן אוכלים וכו' כמו השני תבשילין וכו( יד)

עושין זכר לקרבן כן אנו צריכין לעשות בשבועות זכר לשתי 
כ מאכל "כ אוכלים מאכלי חלב ואח"הלחם שהיו מביאין וע

בשר וצריכין להביא עמהם שתי לחמים דאסור לאכול בשר 
 :שתי הלחםוחלב מלחם אחד ויש בזה זכרון ל

 
 ק יב "משנה ברורה סימן תצד ס() 
א ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד "עיין מ -מאכלי חלב ( יב)

שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה 
ז כל חלקי התורה כמו "כי בעשרת הדברות נתגלה להם עי]

[ שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה
א מאכלי "מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ וירדו

' חלב כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה
ולנקר חוטי החלב והדם ולהדיח ולמלוח ולבשל בכלים חדשים 

ע נאסרו "כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו מעל
 :לזה כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר"להם ע

 
 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מט עמוד(14) 

 

שנאמר ( בהמה)עם הארץ אסור לאכול בשר : רבי אומר, תניא
 -זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה + ויקרא יא+

 -וכל שאינו עוסק בתורה , מותר לאכול בשר בהמה ועוף
 . אסור לאכול בשר בהמה ועוף

saac ben R. Isaiah R. I)ת שיח יצחק סימן רלד "שו() 

Yissocher Ber Weiss 1873 ) 
 

ד ליתן קצת טעם לאותן שנמנעים מלאכול בשר בליל "ולענ
ק "שהרה, והוא כעין שכתב בעשר אורות, ט דשבועות"יו

שבליל שבועות אין אומרים , ל אמר"ה משה מסאווראן ז"מו
ואין דרך ארץ לומר תורה , דדרך ארץ קדמה לתורה, תורה

עם , ב"ט ע"ל פסחים מ"בחז' ועיי, ש"עיי, התורהקודם קבלת 
פ "ע, שמיני' פ' באמרו ת ה' ועיי, הארץ אסור לאכול בשר
לרמז דעם הארץ אסור , ת תורה"ס, וזאת החיה אשר תאכלו

ומובא בשער יוסף לדרשות , ל כותב"ס ז"והח, לאכול בשר
ורמז , למרק אכילה שבמעיו, ויכסהו הענן, ב"ד ע"ס דף כ"הח

עד שאתה [, א בשם המדרש"ד ע"כתובות ק' תוס]ל "לחז
התפלל שלא תיכנס אכילה , מתפלל שיכנסו דברי תורה במעיך

אמנם אחר . שבמעיו' כ מירק אכילה ושתי"ע, גסה במעיך
[, ב"ע]ח "ל פסחים ס"וארז, קבלת התורה מצוה לשמוח

ורמז ויחזו את האלקים , ע מודים דבעינן נמי לכם"בעצרת כ
 ויאכלו וישתו

 
, ט נמנעים בליל שבועות מאכילת בשר"ז אומר שמה"ועפי

אך . באשר הוא עוד קודם קבלת התורה אשר יקבלו בשחרית
דמאכלי חלב מכבידים ומביאים , ע המנהג הזה"מעט צ
פ מאכלי "בע' ט אוכלי"דמה', כדאיתא בהגהת מנהגי, השינה

דהרי חיובא , ע"וצ, כדי שיישן ביום ויהא נעור בלילה, חלב
י "ד עפ"תרצ' א סי"כדאיתא במג, נעורים בלילה זו להיות
 . ק"הזוה

 
 שמות פרק ב פסוק ז(16) 
  

ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן 
 : העברית ותינק לך את הילד

 י שמות פרק ב פסוק ז "רש(17) 
מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא  -מן העברית 

 :דבר עם השכינהלפי שהיה עתיד ל, ינק

 שולחן ערוך יורה דעה סימן פא סעיף ז (18) 

, מ לא יניקו תינוק מן הכותית"ומ, חלב כותית כחלב ישראל
 דחלב כותית מטמטם הלב , אם אפשר בישראלית

 אמת ליעקב פרשת שמות עמוד רמט(19) 

הא , ולכאורה תמוה איך אפשר ללמוד מכאן הלכה למעשה
? ום שעתיד לדבר אם השכינהכאן מפורש הטעם שלא ינק מש

, ומבואר מזה לימוד גדול בענין החינוך דצריך האב ליתן לבניו
ולכן , והיינו שלכל ילד קטן יש לו סיכוי לדבר אם השכינה

עתיד לדבר עם "צריך להיות כל ענין בחינוכו במדרגה כזו של 
וזהו מה שצריכים לזכור כשבאים לבחור חינוך ", השכינה

 .  דושה וטהרהבק –בשביל ילדים 


