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Did the Avot follow the 613 Mitzvot?  

Source 1a): Bereishit Ch. 26 

ל )ג(  אֵּ צֹּת הָּ ֲארָּ ל־הָּ ן ֶאת־כָּ ְרֶכךָּ ִכי־ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ֹּאת ְוֶאְהֶיה ִעְמָך ַוֲאבָּ ֶרץ ַהז אָּ ּגּור בָּ
ִביָך ם אָּ הָּ ה ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ְלַאְברָּ  :ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת־ַהְשֻבעָּ

ַתִתי ְלַזְרֲעָך ַמִים ְונָּ י ַהשָּ יִתי ֶאת־ַזְרֲעָך ְככֹוְכבֵּ ֲרכּו  )ד( ְוִהְרבֵּ ל ְוִהְתבָּ אֵּ צֹּת הָּ ֲארָּ ל־ הָּ ת כָּ אֵּ
ֶרץ אָּ י הָּ  :ְבַזְרֲעָך כֹּל ּגֹויֵּ

י ם ְבֹקִלי ַוִיְשֹמר ִמְשַמְרִתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרתָׁ הָׁ ַמע ַאְברָׁ  :)ה( ֵעֶקב ֲאֶשר־שָׁ

26:3 Remain an immigrant in this land. I will be with you and bless you, since it will be to 

you and your offspring that I will give all these lands. I will thus keep the oath that I 

made to your father Abraham. 

26:4 I will make your descendants as numerous as the stars of the sky, and grant them all 

these lands. All the nations on earth shall be blessed through your descendants. 

26:5 All this is because Abraham obeyed My voice, and kept My charge, My 

commandments, My decrees, and My laws.' 

Source 1b) Rashi 

a) Shama B'kol - when I tested him (at the 
Akeyda/ see 22:18)  
b) Mishmeret - Rabbinic laws that protect the 
Torah laws  
c) Mitzvah - the 'logical' and ethical laws of the 
Torah  
d) Chukot - the Torah laws that have no apparent 
reason  
e) Torot - the Oral law, and "halacha l'Moshe 
m'Sinai"  

 

 

 :כשנסיתי אותו - שמע אברהם בקולי)ה( 
גזרות להרחקה על אזהרות  - וישמר משמרתי

 :שבתורה, כגון שניות לעריות ושבות לשבת
דברים שאילו לא נכתבו ראויין הם  -מצותי 

 :להצטוות כגון גזל ושפיכות דמים
דברים שיצר הרע ואומות העולם  -חקותי 

משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז 
שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על 

 :עבדיו
להביא תורה שבעל פה, הלכה למשה  - ותורתי

  מסיני

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=26#C511
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=26#C512
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Source 2: Mishna Kiddushin 4:14 

 משנה מסכת קידושין פרק ד משנה יד 
שנאמר )שם  מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה

/בראשית/ כ"ו( עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי 
 ותורותי:

Source 3: Talmud Yoma 28b 

אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו'. אמר  
ואימא שבע מצות ומילה!  -ילה. הא איכא נמי מ -ליה רב שימי בר חייא לרב: ואימא שבע מצות! 

אמר ליה: אם כן מצותי ותורתי למה לי? אמר )רב( +מסורת הש"ס: ]רבא[+ ואיתימא רב אשי:  -
אחת תורה שבכתב ואחת תורה  -קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורתי 

  שבעל פה

Rab said: Our father Abraham kept the whole Torah, as it is said: Because that 
Abraham hearkened to My voice [kept My charge, My commandments, My 
statutes, and My laws]. R. Shimi b. Hiyya said to Rab: Say, perhaps, that this 
refers to the seven laws? — Surely there was also that of circumcision! Then 
say that it refers to the seven laws and circumcision [and not to the whole 
Torah]? — If that were so, why does Scripture say: ‘My commandments and 
My laws’?  

 Raba or R. Ashi said: Abraham, our father, kept even the law concerning the 
‘Erub of the dishes,’ as it is said: ‘My Torahs’: one being the written Torah, the 
other the oral Torah.  
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Source 4a): Bereishit 19:3 

ֶהם יתֹו ַוַיַעׂש לָּ יו ַויָּבֹּאּו ֶאל־בֵּ לָּ ם ְמאֹּד ַויָֻּסרּו אֵּ ִמְשֶתה ּוַמּצֹות  ַוִיְפַצר־בָּ
לּו ֹּאכֵּ ה ַוי פָּ  :אָּ

And he pressed upon them greatly; and they turned in to him, and entered 
into his house; and he made them a feast, and baked matzot, and they ate 

4b) Rashi   

 פסח היה: - ומצות אפה

He baked matzah – it was Pesach 

Source 5 a) Bereishit 27:9  

ם  י ִעִזים טִֹּבים ְוֶאֱעֶׂשה אֹּתָּ יֵּ י ְּגדָּ ם ְשנֵּ ֹּאן ְוַקח־ִלי ִמשָּ א ֶאל־ַהּצ ֶלְך־נָּ
ב: הֵּ ִביָך ַכֲאֶשר אָּ  ַמְטַעִמים ְלאָּ

27:8 Now, my son, listen to me. Heed my instructions carefully. 

27:9 Go to the sheep and take two choice young kids. I will prepare 
them with a tasty recipe, just the way your father likes them. 

5b) Rashi 

וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריב לפסחו  - שני גדיי עזים
 בפרקי דרבי אליעזר )פרק לב(:והאחד עשה מטעמים. 

Did Yitzchak have a diet of two kids? Rather, one he sacrificed as his 
Korban Pesach and the other was for his consumption (Pirkei 

D’Rebbe Eliezer) 
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Source 6a): Bereishit 32:5 

ׂשָּ  ֹּאְמרּון ַלאדִֹּני ְלעֵּ אמֹּר כֹּה ת ם לֵּ ַמר ַעְבְדָך ַיֲעקֹּב ִעם־ַוְיַצו אֹּתָּ ו כֹּה אָּ
ה: תָּ ַחר ַעד־עָּ אֵּ ן ַּגְרִתי וָּ בָּ  לָּ

32:5 He instructed them to deliver the following message: 

'To my lord Esau. Your humble servant Jacob says: I have been staying 
with Laban, and have delayed my return until now. 

6b) Rashi 

, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר -( גרתי )ה 
דבר אחר גרתי שברכני )לעיל כז כט( הוה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי. 

ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי בגימטריא תרי"
 ממעשיו הרעים:

I stayed – I did not become a prince or VIP, but remained a 
stranger….another explanation: “garti” in Gematria is TarYag – ie I 
lived with Lavan and I observed the 613 mitzvot and did not learn 
from his wicked ways. 
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Source 7: Ramban 

 

 

If Avraham passed his teachings to his children and grandchildren, how could 
Ya’akov marry two sisters? With regards to Ya’akov, our sages explained that 
he observed Shabbat and established Shabbat boundaries. …..Avraham Avinue 
learned the whole Torah with Ruach HaKodesh and was engaged in learning its 
reasons and its secrets and observed it as someone who was not commanded 
and nevertheless performed the mitzvot. And his observance was only in the 
land. And Ya’akov married two sisters outside of Israel…because the mitzvot 
are the rules of the God of the land…. 

Source 8: Meshech Chochma Bereishit 33:18 

מעבודה זרה. כן וכעס על רחל שגנבה התרפים להבדילו , ואף ללבן חותנו הניחו בטעותו
ן לדורות באומה, אין מקבלים גרים בימי במצרים היו יושבים בארץ גושן נפרדים מהעמים. וכ

וזה מליצתם שאברהם 'קיים עירובי תבשילין' דוד ושלמה, שזה כהכרח או למקנא לגדולתם. 
להכניס אורחים ולקבל גרים תחת כנפי השכינה, אבל לא 'קבע תחומים', שמא ימנע אחד  -

 מלבוא לשמוע דיעותיו

This is their expression that Avraham fulfilled “Eruv Tavshilin” – to greet 
guests and to bring converts under the wings of the Shechina, but he did not 
establish “Shabbat boundaries” – because maybe someone would not come to 
hear his views.    
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Source 9: Hizkuni – one of the minimalists… 

. וישמר )ה( עקב אשר שמע אברהם בקלי זו עקידה וכן הוא אומר שם עקב אשר שמעת בקולי 
. מצותי זו מילה לשמנה שקבלה מיד כדכתיב זאת בריתי אשר תשמרו וגו' משמרתי זו מילה

 .צוה אותו אלקיםכדכתיב וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר 

  
שיצוה כמו כן זרעו אחריו שיהיו נמולים. כדכתיב והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם,  חקותי
, וראיה לדבר ותורתי שאמרתי לו לך לך אל הארץ אשר אראך ויעמידה ליעקב לחק וגו'.ואומר 

פשט ולפי ה. וכן יורנו בדרך יבחר וכן כל תורה לשון הוראהאשכילך ואורך בדרך זו תלך. 
 מצותי חקותי הן שבע מצוות שנצטוו בני נח.

 

Source 10: Rashbam…yet another… 

 :על העקידה דכת' עקב אשר שמעת בקולי - ה( עקב אשר שמע אברהם בקולי) 

 :כגון מילה דכת' בה ואתה את בריתי תשמור - וישמור משמרתי 

 :כגון מצות שמונה ימים דכת' כאשר ציוה אותו אלהים -מצותי 

לפי עיקר פשוטו כל המצות הניכרות כגון גזל ועריות וחימוד ודינין  - חוקותי ותורותי
כלם היו נוהגין קודם מתן תורה אלא שנתחדשו ונתפרש]ו[ לישראל , והכנסת אורחים

 :וכרתו ברית לקיימן

 

Source 11: Rav Ari Kahn 
 

If Lot was serving Matzah, and Avraham was serving ugot, it must have been Passover. 
There is only one problem with this theory: it sounds absurd. How can Avraham (and Lot!) 
be observing Passover long before the Jews were enslaved – and certainly before they left 

Egypt? 

We may explain Avraham and Sarah's behavior in one of two ways. On one hand, we can 
say that, as spiritually sensitive people, they kept the Torah even prior to its being 
given. On the other hand one could make the argument that Avraham had a special 
affinity for Passover. God had told Avraham that his children would be enslaved and 
eventually liberated, and Avraham celebrated this event, or at least the promise 
itself.3 This, then, is what lies behind the Midrashic identification of Avraham's ugot 
with a Passover feast. Avraham was celebrating the Exodus from Egypt, the realization 
of God's promise to him, an event which he anticipated with great joy and celebration. 

http://www.aish.com/tp/i/moha/the_matzah_of_lot.html#3
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Source 12, Rav Chayim of Volozhin: Nefesh HaChayim 

 

Rav Chayim of Volozhin, the author of Nefesh HaChayim, states that the Avos did not physically do the 
mitzvos the same way that we do nowadays. They did the mitzvos on a spiritual plane, affecting the 
upper realms. He posits that this is why HaShem didn’t actually give them the Torah – because if He had, 
then they would have been bound by it and would not have been able to do some of the things that they 
needed to do in order to properly affect the upper worlds. 

Source 13: Question posed on an Israeli website to Rabbi Mordechai Neugroschel  

 

Rabbi Mordechai Neugroschel 
Rabbi Mordechai Neugroschel is one of heads of the “M’orot HaTorah” 
Yeshiva in Telz-Stone outside Jerusalem. A graduate of Rav Amiel’s 
Yeshiva in the New Settlement (Hayishuv HaChadash) in Tel Aviv, of the 
Hebron Yeshiva in Jerusalem, and of Beit HaTalmud Zohar HaTorah, 
Neugroschel lectures on Jewish philosophy and law and advocates for the 
religious community and its affairs.  

 אבות קיימו את כל התורה כולה ?!?!? ה
 
    

 

 שלום לרב. 
 

 כידוע יש את המדרש שהאבות קיימו את כל התורה כולה. 
 בפרשת לך לך ידוע כי אברהם נתן לאורחים חלב ובשר ביחד. 

המפרשים מסבירים זאת שהוא נתן קודם חלב ואז בשר או הסבר נוסף שראיתי שאברהם לא 
 אכל אלא רק נתן להם לאכול. 
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 אז במקרה הנ"ל זה יכול להתסדר שהאבות קיימו את כל התורה כולה. 
תוב שם? זכירת יציאת מצרים שתהיה מאות אולם, איך אברהם הניח תפילין? מה היה כ

 שנים אח"כ? 
מה אברהם סיפר לבניו בליל הסדר? סיפור יציאת מצרים שעוד לא היה? ולזכר מה הוא שחט 

 קרבן? זכר לזה שהקב"ה הוציא את בנ"י ממצרים?, והרי כל זה לא היה.... 
 

 , צדקה וכו' אז יש מצוות שאולי שייך לקיים למרות שאין תורה כמו כיבוד הורים
אבל איך אפשר להסביר את המדרש שהאבות קיימו התורה כולה נוכח השאלות שהעליתי 

 למעלה. 
 בברכה, 

  התשובה:

 ה מאת:
   

 

 ב"ה 
 

וכל מצוה קשורה למערכות רוחניות עליונות, גם אם ההתגלות של מצוות מסוימות למצוות יש בחינות שונות, 
, בצורה שבה הן מתגלות אצלינו, קשורה לאירועים כגון יציאת מצרים, שטרם התרחשו בזמן אברהם אבינו

 ואילו האבות הקדושים הגיעו עניינה של המצוה ותיקוניה היו קימים ברמות שלא כל אדם יכול להגיע אליהם. 
 בברכה 

 מרדכי דוד נויגרשל 

Source 14: Rambam, Laws of Kings 9:1 

: על על ששה דברים נצטווה אדם הראשון
ע"ז, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, 
ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים, אף 

הן קבלה בידינו ממשה רבינו,  על פי שכולן
והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה יראה 

הוסיף לנח אבר מן החי שעל אלו נצטוה, 
שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, 
נמצאו שבע מצות, וכן היה הדבר בכל 
העולם עד אברהם, בא אברהם ונצטוה יתר 
על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, 

ף תפלה אחרת ויצחק הפריש מעשר והוסי
היום, ויעקב הוסיף גיד הנשה  לפנות

ובמצרים נצטוה עמרם , והתפלל ערבית
במצות יתירות, עד שבא משה רבינו 

 ונשלמה תורה על ידו.

Six precepts were commanded to Adam: 
a) the prohibition against worship of false gods; 
b) the prohibition against cursing God; 
c) the prohibition against murder; 
d) the prohibition against incest and adultery; 
e) the prohibition against theft; 
f) the command to establish laws and courts of justice. 
Even though we have received all of these commands from Moses 
and, furthermore, they are concepts which intellect itself tends to 
accept, it appears from the Torah's words that Adam was 
commanded concerning them. 
The prohibition against eating flesh from a living animal was added 
for Noah, as Genesis 9:4 states: 'Nevertheless, you may not eat flesh 
with its life, which is its blood.' Thus there are seven mitzvot. 
These matters remained the same throughout the world until 
Abraham. When Abraham arose, in addition to these, he was 
commanded regarding circumcision. He also ordained the morning 
prayers. 
Isaac separated tithes and ordained an additional prayer service 
before sunset. Jacob added the prohibition against eating the sciatic 
nerve. He also ordained the evening prayers. In Egypt, Amram was 
commanded regarding other mitzvot. Ultimately, Moses came and 
the Torah was completed by him 
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Referring back to Nefesh Hachayim….. 

It is this view that Rav Asher Weiss10 claims that Rambam takes as well. In a 

letter to Rav Chasdai HaLevi in Alexandria11, Rambam writes that the Avos 

did not keep the Torah, but nonetheless avoided Gehenom as they were 

able to “מתקן”, or rectify, their souls as necessary. Rav Asher Weiss 

interprets this to mean that while they didn’t physically do the mitzvos, they 

most certainly kept the spiritual aspects of the Torah.  

Being that the Avos figured out the inner working of the Torah — the deeper 

understandings behind the physical words — that is essentially how they kept 

it. Because they weren’t given the physical Torah, they did not have to keep the 

physical Torah.  

Source 15: Rav Avraham ben HaRambam 

 הבורא באחדות אמונתם עם התורה למצות ה"ע האבות ידי על אלה מצות מעשי שהתאימו ולפי
 אמרו, ושורשיה בתורה האמונה עיקרי שהן והאהבה והיראה והעבודה השיתוף את והרחקתם

 כמו בפסח מצה אכלו או השבת את ששמרו לא. כולה התורה כל קיימו הם כי( ל"בחז) בהם
 .הדעת על שיעלה

Since the performance of these mitzvot by the Avot matched the mitzvot of the 
Torah – with their belief in the oneness of the Creator and their distancing 
themselves from “shituf”, and the service, fear and love of God, that are the 
foundations of belief in the Torah and its roots, our sages say that they fulfilled 
the whole Torah. Not that they observed Shabbat or ate Matzah on Pesach as it 
one may assume.  

 
 
 
 
 
 

http://dafaleph.com/home/2016/2/2/the-pre-sinaitic-torah-how-religious-were-the-avos#fn10
http://dafaleph.com/home/2016/2/2/the-pre-sinaitic-torah-how-religious-were-the-avos#fn11
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Source 16: Meiri’s Introduction to Pirkei Avot 
 

 

 

 

   


