
 u The Rema, Rav Moshe Isserlis,  was born in Krakow, Poland.
 u The Rema was an eminent Polish Ashkenazic Rabbi, Talmudist, and posek, renowned for his fundamen-

tal work of Halacha.

 u He is famed for writing a collection of commentaries and additions that complement Rabbi Yosef Karo’s 
Shulchan Orech, with Ashkenazi traditions and customs.

 u His wife died young, at the age of 20 and he later established the Rema Shul in Krakow in her memory.

 u The Rema Shul was built in 1553 at the edge of a newly established Jewish cemetery, today known as the 
“Old Cemetery.”

 u During the Holocaust, the synagogue was sequestered by the German Trust Office (Treuhandstelle) and 
served as a storehouse of firefighting equipment, having been despoiled of its valuable ceremonial objects 
and historic furbishing, including the bimah.

 u In 1957, thanks to the efforts of the local Jewish community and of Akiva Kahane, the Joint Distribution Com-
mittee representative in Poland, the Rema Synagogue underwent a major restoration that reestablished 
much of the pre-war appearance of the interior.

Moshe the son of my father, my master Rabbeinu Yisrael 
said, that the Beis Yosef and his Shulchan Aruch, a wise 
man is greater than a prophet, it is arranged properly, and 
there is no room to innovate beyond it, only to gather the 
words of the later authorities and to clarify the various 
practices that we practice, I have come afterwards to 
spread a cloth on the set table that was set with all types 
of delicacies which people love. And without this, the 
table that was set before Hashem was not yet given to the 
people in this province, for the majority of the practices in 
this province is not to follow this, for the Rabbis said we 
don’t learn from generalities even where the Torah uses 
the word except, certainly from the rule that the Gaon 
himself set to decide like the Rif and the Rambam in sit-
uations where the majority of the Acharonim argue with 
them, and through this his book has many things which 
are not the final Halacha based on the words of the Cha-
chamim from whose waters we drink, and they are the fa-
mous Poskim in Germany towards whom we look, and we 
follow them, and they are the Or Zarua, the Mordechai, 
the Hagahos Ashri, the Smag, the Smak, and the Haga-
hos Maimon which are all built on Tosfos and the French 
Rabbis from whom we descend. I’ve already explained this 
at length in the introduction to my sefer Darkei Moshe in 
which I debated and argued with R’ Yosef Karo on all of 
his words. And I have seen all of his words like a set table 
like it was given to Moshe, and his students came after 
him and drank his words without argument, and through 
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אמר משה בן לא״א הר״ר ישראל זלה״ה, בהיות כי הגאון 
המחבר ב״י ושלחן ערוך שלו, חכם עדיף מנביא, טבח טבחו 

ערך שלחנו לא הניח אחריו מקום להתגדר בו, לולי ללקט 
דברי האחרונים ולהורות דרך המנהגים שנהגו במדינות 

אלו, באתי אחריו לפרוס מפה על שלחן ערוך שחבר 
עליהם כל פרי מגדים ומטעמים אשר יאהב האדם. ובלא 

זה, השלחן אשר הוא ערך לפני ה׳ לא נתנו עדיין לבני אדם 
אשר במדינות אלו, אשר רובי מנהגי מדינות אלו לא נהיגין 
כוותיה, כי כבר אמרו ז״ל )עירובין כ״ז ע״א( אין למדין מן 
הכללות אפי׳ במקום שנאמר בו חוץ, כ״ש מן הכלל שכלל 

הגאון הנ״ל מעצמו לפסוק אחר הרי״ף והרמב״ם במקום 
שרוב האחרונים חולקים עליהם, וע״י זה נתפשטו בספריו 

הרבה דברים שאינן אליבא דהלכתא לפי דברי החכמים 
שמימיהם אנו שותין, והם הפוסקים המפורסמים בבני 

אשכנז אשר היו לנו תמיד לעינים ופסקו מהם קמאי דקמאי, 
והם האור זרוע והמרדכי ואשר״י וסמ״ג והסמ״ק והגהות 

מיימון אשר כולם נבנו על דברי התוס׳ וחכמי צרפת אשר 
אנו מבני בניהם, וכבר הארכתי בזה ת״ל בהקדמת ספרי 

]דרכי משה[ אשר בו נתוכחתי עם הגאון הקאר״ו ש״נ בכל 
דבריו, ואני ראיתי כל דבריו כשלחן ערוך כניתנו מפי משה 

מפי הגבורה, ויבואו התלמידים אחריו וישתו דבריו בלא 
מחלוקת, ובזה יסתרו כל מנהגי המדינות, וכבר אחז״ל כי 

הרבה דברים בין בני מזרח ובני מערב אף בדורות הראשונים 
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this they contradicted all of the practices of the provinces, 
and Chazal have already said that there are many differ-
ences between the people of the east and the people of the 
west, certainly in these later generations.

Therefore I have written the opinion of the Acharonim 
with their sources when I disagree, so that the students 
know that there is an argument, and wherever I know 
that the minhag is not like him, I have written on the 
side, this is how we practice. And even though my words 
are vague and concealed and they do not compare to the 
words of the Gaon as it is delineated in the Beis Yosef, 
where he writes the words without specification, for most 
of the time my opinion is found in his sefer, and the one 
who investigates will see this. And if you don’t see it in 
his sefer, and I hope to Hashem that even my long words 
are accepted, with the many proofs and reasons, and my 
reasons that I provided based on my ability, and whoever 
has a palate to taste will discern the flavor himself and 
will not rely on others, and one who has not reached this 
level should not change from this minhag, like the Gaon 
wrote in his introduction to his great sefer. And with this 
I praise my God, my savior, and I bless His name at all 
times, that He has been exceedingly kind to me, and I 
request for the future not to forsake me and not to leave 
me forever, and He should be with my mouth and save me 
from error, like it says “Hashem guards the simpletons” 
and He has showed me the way to go. And my handi-
work should be pleasing to Hashem, He who sits on high 
should guard me, and I should merit the request of David 
to set a table before my enemies and kindness and good-
ness should be with me forever. 

You should not delay the time of davening. To always be 
standing in front of Hashem is a great rule in Torah and 
the levels of the righteous who walk before Hashem, for 
a person’s actions when he is alone in his home is not like 
the way he acts when he is in front of a great king, nor will 
his speech in front of regular people be like his speech in 
front of the king, certainly when a person thinks about the 
fact Hashem is a great king, who fills the entire world is 
standing and watching his actions, as it says “If a person 
is in hiding, will I not see him!” immediately fear and 
subservience will overcome him and He will constantly be 
embarrassed, and he should not be embarrassed in front of 
people who mock him in his avodas Hashem. Also when 
he walks modestly and when he sleeps he should know 
in front of whom he is sleeping, and immediately when 
he wakes up, he should get up with alacrity to serve his 
Creator. 

כ״ש בדורות האחרונים אלו.

על כן ראיתי לכתוב דעת האחרונים עם המקומות שלא היו 
נראים לי דבריו, בצדו, כדי לעורר התלמידים בכל מקום 
שידעו שיש מחלוקת בדבריו, ובכל מקום שידעתי שאין 

המנהג כדבריו אחקרהו ואמצאהו אכתוב, הכי נהוג, ובצדו 
אשים. ואף כי דברי סתומים וחתומים ואין ערך להם עם 
דברי הגאון כאשר כל דבריו נמצאים בספרו הגדול בית 

יוסף, מ״מ הלכתי בדרכו לכתוב הדברים סתמא, כי לרוב 
גם דעתי בספרו תמצאהו והמעיין יבחר. ואם לא ימצאהו 

בספרו ידקדק בדברי האחרונים אשר נתפשטו במדינות אלו 
אחת הנה ואחת הנה וימצא מבוקשו, כי מעט מזער הוספתי 

וכתבתי מדעתי כן נראה לי להודיע כי ממני יצאו הדברים, 
ואקוה להש״י שגם דברי הארוכים יתפשטו בישראל, ושם 

אגודות אגודות חבילות חבילות של ראיות וטעמים, ונמוקי 
וטעמי בכל דבר לפי השגת ידי, ומי שיש לו חיך לטעום 

יבחין המטעמים בטעמיהון בעצמו ולא יסמוך על אחרים, 
ומי שלא הגיע למדרגה זו לא יזוז מן המנהג, כמו שכתב 

הגאון הנ״ל בעצמו בהקדמת ספרו הגדול. ובכן אודה לאלקי 
ישעי ואברך שמו בכל עת אשר הגדיל חסדו עלי, ואבקש 

על העתיד שאל יעזבני ואל יטשני מעתה עד עולם, ויהיה עם 
פי מעת הטיפי ויצילני משגיאה, וכמ״ש ]תהלים קט״ז ו׳[ 
שומר פתאים ה׳, ויוריני דרך זו אלך כי אליו נשאתי נפשי. 

ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה 
ידינו כוננהו. יושב בסתר עליון הוא ישמרנו ויזכנו לבקשת 

המשורר שביקש ]שם כ״ג ה׳[ תערוך לפני שלחן נגד צוררי 
דשנת בשמן ראשי כוסי רויה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי 

חיי ושבתי בבית ה׳ לאורך ימים. אמן:

הגה: ועכ״פ לא יאחר זמן התפלה שהצבור מתפללין )טור(. 
הגה: שויתי ה׳ לנגדי תמיד )תהילים טז, ח(, הוא כלל גדול 

בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים, 
כי איןישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, 

כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו 
והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו 

במושב המלך. כ״ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול 
הקב״ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה 

במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר אישבמסתרים ואני לא 
אראנו נאם ה׳ )ירמיה כג, כד(, מיד יגיע אליו היראה 

וההכנעה בפחד השי״ת ובושתו ממנו תמיד )מורה נבוכים 
ח״ג פ׳ נ״ב(, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו 

בעבודת השי״ת. גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע 
לפני מי הוא שוכב, ג ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות 

לעבודת בוראו יתברך ויתעלה )טור(. 


