
 Y Rabbeinu Moshe Ben Maimon (Maimonidies) was a preeminent medieval Spanish, Sephardic Jewish 
philosopher, and one of the most prolific and influential Torah scholars and physicians of the Middle Ages.

 Y The Rambam composed the Mishneh Torah, a code of Jewish law with the widest-possible scope and 
depth.

 Y The Rambam died in Egypt on December 20, 1204.

 Y The Rambam’s tomb is located in central Tiberias.

 Y  It is believed that he was briefly buried in Egypt before being reinterred in Tiberias.

 Y On the roof of the tomb, there is a structure of iron beams in the shape of a fire. This structure can be seen 
from all directions from the city of Tiberias.

 Y The Rambam’s kever is also the burial place of Rabbi Yochanan ben Zakai and Rabbi Isaiah Horowitz (the 
Shelah HaKadosh).

And the laws that the Geonim compiled, and we see that 
their words are clear, have become more difficult in our 
days, and only few people understand them, and certain-
ly Talmud Bavli, Yerushalmi, Sifra, Sifrei, and Toseftas, 
which require a breadth of knowledge and wisdom and a 
lot of time, and then they inform you the proper way to do 
things and other laws of Torah.

41) I, Moshe ben Maimon the Sephardi, and I rely on 
The Rock, and I have looked into all of these sefarim, and 
I saw fit to compile clear words from all of these com-
pilations, regarding that which his assur, mutar, tamei, 
tahor, along with other halachos, all written clearly and 
concisely, until the entire Oral Torah is laid before you 
clearly, without questions or answers, and not that some-
one says something here and someone says something 
there, rather the words are clear based on the words of 
Rebbe explicated from them until now.

42) Until all the laws are clear to small people and great 
people with every mitzvah, and regarding all the things 
that the Chachamim and Neviim instituted. The idea is 
that one will not need any other sefer in the world except 
for this work that includes everything in the Oral Torah, 
with the institutions, practices, and decrees which were 
made from the times of Moshe until the compilation of 
the Gemara, as the Geonim explain in their works, which 
was compiled after the Gemara. Therefore I called this 
work Mishneh Torah, for a person reads the Torah first, 
and then he reads this, and he will know the entire Oral 
Torah, and he doesn’t have to read any other sefarim.

The Rambam’s Introduction to the Mishneh Torah

וההלכות שחיברו הגאונים, וראו שהם דברים מבוארים, נתקשו 
בימינו, ואין מבין ענייניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך 

לומר, התלמוד עצמו: הבבלי, והירושלמי, וספרא, וספרי, 
והתוספתות-שהן צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך, 

ואחר כך ייוודע מהן הדרך הנכוחה בדברים האסורין והמותרין 
ושאר דיני תורה היאך היא.

מא( ומפני זה נערתי חוצני, אני משה בירבי מיימון הספרדי, 
ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים; וראיתי 

לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורין, בעניין האסור 
והמותר והטמא והטהור עם שאר דיני תורה: כולן בלשון ברורה 

ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי 
הכול-בלא קושיה ולא פירוק, ולא זה אומר בכה וזה אומר בכה, 
אלא דברים ברורים קרובים נכונים, על פי המשפט אשר יתבאר 
מכל אלו החיבורין והפירושין הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד 

עכשיו.

מב( עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה, 
ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים: כללו של דבר, כדי 
שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל; 

אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, עם התקנות 
והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבנו ועד חיבור התלמוד, 
וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהן, שחיברו אחר התלמוד. 

לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה - לפי שאדם קורא תורה 
שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה 

כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם.
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מג( וראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל עניין ועניין, 
ואחלק ההלכות לפרקים שבאותו עניין; וכל פרק ופרק אחלק 

אותו להלכות קטנות, כדי שיהיו סדורין על פה.

מד( אלו ההלכות שבכל עניין ועניין-יש מהן הלכות שהן משפטי 
מצוה אחת בלבד, והיא המצוה שיש בה דברי קבלה הרבה והיא 

עניין בפני עצמו; ויש מהן הלכות שהן כוללין משפטי מצוות 
הרבה, אם יהיו אותן המצוות כולן בעניין אחד: מפני שחילוק 

חיבור זה הוא לפי העניינים לא לפי מניין המצוות, כמו שיתבאר 
לקורא בו.

מה( ומניין מצוות של תורה הנוהגות לדורות, שש מאות ושלוש 
עשרה מצוות: מהן מצוות עשה מאתיים שמונה וארבעים, סימן 
להן מניין אבריו של אדם; ומהן מצוות לא תעשה שלוש מאות 

חמש ושישים, סימן להן מניין ימות החמה.

43) And I saw fit to divide this work into separate hala-
chos based on topics, and I divided the chapters topically, 
and every perek is divided into small halachos, in order 
that they can be memorized by heart.

44)These halachos cover all branches of Halacha, some 
are one law based on a Halacha, and it is a mitzvah which 
is based on tradition, and it is a separate topic, and there 
are some which include many mitzvos, if those mitzvos 
are the same idea, for this sefer is broken up topically not 
based on mitzvos.

45) The count of mitzvos of the Torah which apply for 
generations, are 613, 248 positive commandments, which 
are the limbs of a person, and there are 365 negative com-
mandments, corresponding to the days of the solar year.


