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" Let Them Eat Cheesecake ! " 
Why Dairy Foods on Shavuos? 

Sources: DBS Torah CD Rom, Bar Ilan Responsa, Otzar Hachochma, Chabad.org 

Source #1: 

Rav Moshe Isserles "Remah" in Shulchan Aruch Orach Chayim Ch. 494 

 
  ...שבועות של ראשו� ו�בי חלב מאכלי לאכול מקו� בכל ונוהגי� ... ג

  
It is a custom everywhere to eat dairy foods on the first day of Shavuos. 

  

 

Source #2: Rambam, Hilchos Yom Tov 6:17 
 בהספד אסורי� כול� טובי� ימי� שאר ע� החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת

 הנלוי� וכל ביתו ובני אשתוו ובניו הוא לב וטוב שמח בה� להיות אד� וחייב, ותענית
 היא כא� האמורה שהשמחה פי על א�', וגו בחג� ושמחת ]ז"ט דברי�[ שנאמר עליו
 ואחד אחד כל ביתו ובני ובניו הוא לשמוח שמחה אותה בכלל יש ... שלמי� קרב�

 שמחה ואי� בבשר אלא שמחה שאי� יי� ושותי� בשר אוכלי� והאנשי� ....לו כראוי
  ביי� אלא
  

The seven days of Pesach and the eight days of Succos, along with the other 

festivals are days in which we do not deliver eulogies and do not fast – and a 

person must be joyous on them along with all of the members of his family, as it 

says in Sefer Devarim, "And you shall be joyous in your festival."  Even though this 

joy referred to here is the Korban Shelamim offering…included in this joy is 

rejoicing with family members in a manner appropriate to each one of them…Men 

rejoice by consuming meat and wine…  
 

Shulchan Aruch HaRav rules that the Torah imperative of eating meat is 
dependent on the Beis Hamikdash, but notes that there is nevertheless a 
great "mitzvah" to eat meat.. 
 

Source #3: Shulchan Aruch, Yoreh Deah, 89:1-2 
  ....שעות שש שישהה עד ואחרי גבינה יאכל לא, עו�.. אפילו, בשר אכל

One who eats meat, even.. poultry, should not eat cheese thereafter until 

he has waited for six hours… 

 
 דבר שו� יהא שלא ידיו שיעיי� ובלבד, מיד, בשר אחריו לאכול מותר, גבינה אכל

  ... ולהדיחו פיו לקנח וצרי� ..בה� נדבק מהגבינה
If he ate cheese, he can eat meat immediately thereafter, on condition 

that he ensures that no cheese is still adhering to his hands…and he must 

rinse and clean out his mouth well… 
 

In light of the above, the famous commentary on the Shulchan Aruch, 
Magen Avraham, warns us to be extra careful after we have our dairy 

dish and before we eat the meat part of our Yom Tov meal 



Source #4: Shnei Luchos HaBris, Rabbi Yeshaya Horowitz: 

 
The Jewish world is accustomed on Shavuos to eat dairy foods, and then to 

eat meat to fulfill the mitzvah of "rejoicing in your holiday" … but we must 

be very careful to be scrupulous,  especially on this holy day, the day of 

the Giving of our Torah, to clean and rinse our mouths properly, to separate 

between the two parts of the meal with Birkas Hamazon, and to wait an 

hour, and then to spread out a new table cloth, and set the table for the 

meat part of the meal… 

 
*According to Rav Dovid Tzvi Hoffman, the requirement to "Bench" and wait an hour etc, is 

only according to those who are strict in accordance with the Zohar, not to even eat meat 

after cheese…. 

Source #5: Darche Teshuva, Yoreh Deah, 89:19 

 
 

See the Sefer "Orach Mishor" who was similarly surprised by the words of 

the Shla… and said : "..since the Shla's recommended practice is 

tantamount to reciting Birkas Hamazon with the intention of eating meat – 

after all, he is obliged to eat meat on Yom Tov – because otherwise, he 

would not have recited Birkas Hamazon, and its also somewhat of an 

unnecessary beracha – It is therefore preferable to annul this custom, as 

the Toras Chaim says, and not eat dairy on Shavuos at all…"  In my view, 

since this custom to eat dairy foods on Shavuos is cited by Remah.. who 

are we to transgress his words??? 

 

 

 

 

 

 



Q: What prompted the Jewish people to take on the 
custom of consuming Dairy products if it causes such a 
controversy: Not only does it seem to run counter to the 
mitzvah of consuming meat for the Yom Tov meals, but it 
presents kashrus issues…??? 

 

Source #6a) Bamidbar Ch. 28  
עֵֹתיֶכ� ִמְקָרא קֶֹד) ִיְהֶיה ָלֶכ� 'הֲחָדָ)ה ַל %ְבי'� ַהִ$&%ִרי� ְ$ַהְקִריְבֶכ� ִמְנָחה) כו(  ְ$ָ)ב-

  :ָ&ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲע.%
26. On the day of the first fruits, when you offer up a new meal offering 

to the Lord, on your festival of Weeks; it shall be a holy convocation for 

you, and you shall not perform any mundane work. 
  

b) Rashi 
ש שתי הלחם שהם ראשונים למנחת "ים ע חג השבועות קרוי בכורי קציר חט- וביום הבכורים) כו(

  :חטים הבאה מן החדש
  

26. On the day of the first fruits. The festival of Weeks [Shavuoth] is called 

the first fruits of the wheat harvest, because of the two loaves, which 

were the first of the wheat offerings to be brought from the new [crop]. 

— [Men. 84b]  

  

  
  

:3494. Shulchan Aruch Orach Chayim Ch: 7#Source  
 הטע� ל"ונ; שבועות של ראשו� ביו� חלב מאכלי לאכול מקו� בכל ונוהגי� ... 

 אוכלי� כ�, לחגיגה וזכר לפסח זכר, פסח בליל שלוקחי� תבשילי� השני כמו שהוא
 שהוא השלח� על לח�' ב עמה� להביא יכי�וצר בשר מאכל כ"ואח חלב מאכל
  . הבכורי� ביו� מקריבי� שהיו הלח�' לב זכרו� בזה ויש, המזבח במקו�

  
It is a custom everywhere to eat dairy foods on the first day of Shvuos. It 

seems to me that the reason behind this practice is based on the two 

cooked dishes that we take on Pesach night, to symbolize the Korban Pesach 

and Korban Chagigah.  So, too, we eat dairy foods and then meat – to do 

this, we have to bring two loaves of bread to the table (which has replaced 

the altar) – and this serves to remind us of the two breads that they would 

offer on Yom HaBikkurim (the Festival of the Firstfruits – ie Shavuos) 

  
Is there an inherent mitzvah to eat dairy foods according to Rav 

Isserles? What exactly is the logic of the practice?  

 

 

  

 



#7b) Chofetz Chayim, in the Mishna Berura explains: 
  
ל כש� שבפסח עושי� זכר לקרב� כ� אנו צריכי� לעשות בשבועות זכר לשתי הלח� ל כש� שבפסח עושי� זכר לקרב� כ� אנו צריכי� לעשות בשבועות זכר לשתי הלח� ל כש� שבפסח עושי� זכר לקרב� כ� אנו צריכי� לעשות בשבועות זכר לשתי הלח� ל כש� שבפסח עושי� זכר לקרב� כ� אנו צריכי� לעשות בשבועות זכר לשתי הלח� """"רררר... ... ... ... 

כ מאכל בשר וצריכי� להביא עמה� שתי כ מאכל בשר וצריכי� להביא עמה� שתי כ מאכל בשר וצריכי� להביא עמה� שתי כ מאכל בשר וצריכי� להביא עמה� שתי """"כ אוכלי� מאכלי חלב ואחכ אוכלי� מאכלי חלב ואחכ אוכלי� מאכלי חלב ואחכ אוכלי� מאכלי חלב ואח""""ועועועוע. . . . שהיו מביאי�שהיו מביאי�שהיו מביאי�שהיו מביאי�
        ::::לחמי� דאסור לאכול בשר וחלב מלח� אחד ויש בזה זכרו� לשתי הלח�לחמי� דאסור לאכול בשר וחלב מלח� אחד ויש בזה זכרו� לשתי הלח�לחמי� דאסור לאכול בשר וחלב מלח� אחד ויש בזה זכרו� לשתי הלח�לחמי� דאסור לאכול בשר וחלב מלח� אחד ויש בזה זכרו� לשתי הלח�

 

That is, just as on Pesach, our practice memorializes the Korban, so, too, we must 

act in a way that will recall the two breads brought on Shavuos.  Therefore, we 

eat dairy foods and then meat, so that we have to bring two separate loaves of 

bread – since it is forbidden to eat a milk meal and meat meal from one loaf of 

bread, and this reminds us the two breads brought on Shvuos…. 

 

 
What's the significance of the symbolism introduced here by Remah? 

Remember last week's Pesach – Shavuos connection? 
 

#7c) Sefer Hachinuch: 
The roots of this mitzvah: the essence of the Jewish people is the Torah; it is 
because of the Torah that Heaven and earth were created, as it says (Yirmiyahu 
33:25) "If I had not had made My covenant, I would not have established day and 
night…" It is the main reason for which we were redeemed from Egypt, so that we 
would receive the Torah on Sinai and fulfill it…  

 

 
52. Sefer Kol Bo Ch: 8#Source   

KOL BO 
The author of the Kol Bo was apparently R. Aharon ben R. Jacob ha-Cohen of 
Narbonne, France. He lived in the thirteenth and fourteenth centuries and spent some 
time in Spain. In 1306 he was expelled from France together with all the Jews there, 
and he settled on the island of Majorca near Spain.  

  
מפני התורה שנמשלה לדבש גם נהגו לאכול דבש וחלב בחג שבועות ...

   "...דבש וחלב תחת לשונך ")יא, שיר השירים ד(כמו שכתוב וחלב 
  

 
  

Source #9a: Shir HaShirim ("Song of Songs") 4:11 
 ְ-ֵריַח ַ+ְלמַֹתִיְ� ְוֵריַח ְל.*ֵנְ� ַ)ַחת ְוָחָלב ְ/ַב. ַ-ָ,ה ִ+ְפת*ַתִיְ� ִ)&ְֹפָנה נֶֹפת
   : ְלָבנ*�

11. Your lips drip flowing honey, O bride; honey and milk are under your tongue, and 

the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon.  

  
9b) Midrash Shir HaShirim Rabba 4:23 

 ואינ� ערבי� על שומעיה� כדבשיוסי אומר כל מי שאומר דברי תורה ברבי� ' ר
 נוח לו שלא אמר� רבנ� אמרי כל מי שאומר דברי תורה ברבי� שבא מצו�זה 

 .... נוח לו שלא אמר�כדבש וחלב המעורבי� זה בזהואינ� ערבי� על שומעיה� 



9c) Torah Temimah  
  : וערבה חזקה מתקו שאז, בחלתו שהדבש בעוד כלומר מצו� הבא דבש

 
9d) Siddur 

 : ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך'ה "ָּתה ָּברּוְך
ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו .  ּוְבִפּיֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאלְּבִפינּו תֹוָרְתָך ִּדְבֵרי ֶאת ֱאלֵֹהינּו 'ה ָנא ְוַהֲעֶרב

 ָּברּוְך : תֹוָרֶתָך ִלְׁשָמּהְולֹוְמֵדיֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך . ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.  ְוֶצֱאָצֵאינּו
  : ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל'ה"ָּתה 

 
Blessed art Thou, LORD our God, King of the universe, who has sanctified 

us with His commandments and commanded us to engross ourselves with the 

words of Torah. 

Please LORD, our God, sweeten the words of Your Torah in our mouths and in 

the mouths of all Your people Israel. May we and our offspring, and the 

offspring of Your people, the House of Israel, may we all, together, know 

Your Name and study Your Torah for the sake of fulfilling Your desire. 

Blessed are You, LORD, Who teaches Torah to His people Israel. 

 

Source #10a): Sefer Mei HaShiloach – Parshas Toldos 
, , , , תתתת""""ת יבא בלבו חשק להוספת עוד דת יבא בלבו חשק להוספת עוד דת יבא בלבו חשק להוספת עוד דת יבא בלבו חשק להוספת עוד ד""""י די די די ד""""שעשעשעשע' ' ' '  תפלה שהתפלל לה תפלה שהתפלל לה תפלה שהתפלל לה תפלה שהתפלל להוהואוהואוהואוהוא............

כ א� בא לפניו מאכל טוב המאכל כ א� בא לפניו מאכל טוב המאכל כ א� בא לפניו מאכל טוב המאכל כ א� בא לפניו מאכל טוב המאכל """"בע מאכילה ואעפבע מאכילה ואעפבע מאכילה ואעפבע מאכילה ואעפלאד� ששלאד� ששלאד� ששלאד� שש, , , , והוא למשלוהוא למשלוהוא למשלוהוא למשל
ת וזה שאנו ת וזה שאנו ת וזה שאנו ת וזה שאנו """"בדבדבדבדהזה ממשי� לו תתאוה וחשק לאכול יותר וכ� הוא העני� הזה ממשי� לו תתאוה וחשק לאכול יותר וכ� הוא העני� הזה ממשי� לו תתאוה וחשק לאכול יותר וכ� הוא העני� הזה ממשי� לו תתאוה וחשק לאכול יותר וכ� הוא העני� 

היינו היינו היינו היינו , , , ,  בפינו בפינו בפינו בפינו����אלקינו את דברי תורתאלקינו את דברי תורתאלקינו את דברי תורתאלקינו את דברי תורת' ' ' '  ה ה ה ה נא נא נא נאוהערבוהערבוהערבוהערב, , , , מתפללי� בכל יו�מתפללי� בכל יו�מתפללי� בכל יו�מתפללי� בכל יו�
        ............לנו בכל פע� תשוקה יותר אליה�לנו בכל פע� תשוקה יותר אליה�לנו בכל פע� תשוקה יותר אליה�לנו בכל פע� תשוקה יותר אליה�' ' ' ' ת שיהית שיהית שיהית שיהי""""שימתקו לנו הדשימתקו לנו הדשימתקו לנו הדשימתקו לנו הד

  

10b) Tiferes Shlomo on the Festivals   
. כולנו יודעי שמ� ולומדי תורת�' אנחנו וצאצאינו וכו' ובזה ממילא נזכה שנהי.... 

    .אמ�
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Source #11:Talmud Sotah 12b – Background: when was 

Moshe born, and how long was he hidden by his mother? 

 

  

Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call thee a 

nurse of the Hebrew women?30  Why just 'of the Hebrew women'? — It 

teaches that they handed Moses about to all the Egyptian women but he 

would not suck. He31  said: Shall a mouth which will speak with the 

Shechinah suck what is unclean! That is what is written: Whom will He 

teach knowledge etc.?32  — To whom will He teach knowledge and to whom 

will He make the message understandable? To them that are weaned from 

the milk, and drawn from the breasts.  
  

Source #12 R. Shimon Glicksberg, Toras HaDrasha 

  
  
  

  

  

 


