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The Birthright – for a Bowl of Soup ? 
 

Source 1: Bereishit Ch. 25 
 

ו ִמן כט  ִזיד; ַויָּבֹא ֵעשָּ ֶזד ַיֲעֹקב, נָּ ֵיף-ַויָּ ֶדה, ְוהּוא עָּ ו ֶאל ל.  ַהשָּ -ַויֹאֶמר ֵעשָּ
א ִמן ֹדם ַהֶזה-ַיֲעֹקב, ַהְלִעיֵטִני נָּ אָּ ֹדם הָּ אָּ ֹנִכי; ַעל--הָּ ֵיף, אָּ רָּ -ִכי עָּ ְשמֹו, -אֵכן קָּ

ה ַכיֹום ֶאת  ַויֹאֶמר, ַיֲעֹקב: לא.  ֱאדֹום ְתָך, ִלי-ִמְכרָּ ו, ִהֵנה  לב.  ְבֹכרָּ ַויֹאֶמר ֵעשָּ
ה מָּ מּות; ְולָּ ֹנִכי הֹוֵלְך לָּ ה-אָּ ה ִלי ַכיֹום,  לג.  ֶזה ִלי, ְבֹכרָּ ְבעָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ִהשָּ
ַבע, לֹו; ַוִיְמֹכר ֶאת ת-ַוִישָּ ו, ֶלֶחם ּוְנִזיד  לד.  ֹו, ְלַיֲעֹקבְבֹכרָּ ַתן ְלֵעשָּ ְוַיֲעֹקב נָּ

ו, ֶאת ם ַוֵיַלְך; ַוִיֶבז ֵעשָּ ִשים, ַויֹאַכל ַוֵיְשְת, ַויָּקָּ ה-ֲעדָּ  ַהְבֹכרָּ
 

25:29 Jacob was once simmering a stew, when Esau came home 

exhausted from the field. 25:30 Esau said to Jacob, 'Give me a 

swallow of that red stuff! I'm famished!' (He was therefore given 

the name Edom). 

25:31 'First sell me your birthright,' replied Jacob. 

25:32 'Here I'm about to die!' exclaimed Esau. 'What good is a 

birthright to me?' 

25:33 'Make an oath to me right now,' said Jacob. 

He made the oath, and sold his birthright to Jacob. 

 it, ate [Esau] stew. lentil and bread Esau gave then Jacob25:34

birthright. the rejected thus He left. and up got drank, 
 

What questions could the inquiring EB Perasha student ask 

about these pesukim?  

 

Source 2: Midrash Yalkut Shimoni Bereishit Ch. 25 
 

מה עדשים אלו גלגל אף   ?ומאי שנא עדשים עדשים לנחם יצחק אביו.
. אמר ..אבלות גלגל ואיכא דאמרי מה עדשה אין לה פה אף אבל אין לו פה

הרג את הנפש כתיב  ...עבירות עבר אותו רשע באותו יום  שרבי יוחנן חמ
כפר בעיקר כתיב  ...הכא והוא עיף וכתיב התם כי עיפה נפשי להורגים.

 ...."נוהוזה אלי וא" וכתיב התם "למה זה לי בכורה" הכא
 
But why lentils? Because they are [round as] a wheel, for mourning is like a 

wheel revolving in the world. (also, just as lentils have no mouth [no crack], 

as other beans have, so does the mourner have no mouth, for he is prohibited 

from speaking.  Rabbi Yochanan said: this wicked person (Esav) committed 

five transgressions on that day……he killed someone…. he denied the existence 

of God.  it says here “Why do I need the birthright?” and it says elsewhere, 

“This is my God and I will beautify Him”  

 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C504
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C505
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C505
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C506
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C507
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 Let’s examine the verse quoted to illustrate that Esav 

"denied the existence of Hashem" 
 

Source 3a): Sefer Shemot Ch. 15 The Song at the Sea 
 

ִשיר א ז יָּ ֵאל ֶאת-אָּ ה, -ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשרָּ ה ַהזֹאת, ַליהוָּ ַהִשירָּ
ה ִכי  ֵלאֹמר:  ַויֹאְמרּו, ה ַליהוָּ ִשירָּ ה,-אָּ אָּ ֹאה גָּ    סּוס  גָּ

ה ַביָּם. מָּ ת יָּּה, ַוְיִהי ב ְוֹרְכבֹו רָּ ִזי ְוִזְמרָּ    ִלי-עָּ
ה;    ִלישּועָּ
   ֱאֹלֵהי  ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו,

   י ַוֲאֹרְמֶמְנהּו.ָאבִ 
ה, ג ה; ְיהוָּ מָּ ה, ִאיש ִמְלחָּ  ְשמֹו.  ְיהוָּ

 

15:1 Moses and the Israelites then sang this song to God. It went: 

I will sing to God for His great victory, Horse and rider He threw in the 

sea. 

15:2 My strength and song is God 

And this is my deliverance; This is my God, I will beautify Him 

My father's God, I will exalt Him. 

15:3 God is the Master of war, 

God is His name. 
 

 

3b) Rashi 
 

אונקלוס תרגם לשון נוה, )ישעיה לג כ( נוה שאנן, )שם סה י( לנוה  -ואנוהו 
 יו ושבחו לבאי עולםצאן. דבר אחר ואנוהו לשון נוי, אספר נו

 
Onkelos rendered it as ְוַאְנֵוה and I will make him a habitation.  As 

in the following phrases: “a tranquil dwelling" נוה שאנן. (Yeshaya 

33:20) 

Another interpretation:  I will speak His praises to all 

inhabitants of the world 
 

 

3c) Sefer Yeshaya Ch. 33 
 

ה  ְירּוָשַלִם ָנֶוה ַשֲאָנן ֹאֶהל )כ( ֲחֵזה ִציֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאינָּ
 :...ַבל ִיְצָען ַבל ִיַסע ְיֵתֹדָתיו ָלֶנַצח

 

Metzudat David 
 

 ...שיהיה מדור שקט ואוהל אשר לא יהיה נע ממקומו -שאנן  נוה
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 LET’S TIE THAT BACK INTO ESAV’S STATEMENT 

WHAT’S A BECHORA/ A BIRTHRIGHT?   

 

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF THE LENTILS, 

ACCORDING TO THE YALKUT CITED EARLIER? 
 

 

Why did Avraham die on that day? 
 

Source 4a) Rashi Bereishit 25:30 
 

שנינו אין אובסין את אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה, כמו ש - )ל( הלעיטני
 הגמל אבל מלעיטין אותו:

 
I’ll open my mouth and pour a lot into it… 

 
עדשים אדומות, ואותו היום מת אברהם שלא יראה את  - מן האדם האדם

עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה, ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקדוש ברוך 
ותיו, שיצחק חי מאה הוא, לפיכך קצר הקדוש ברוך הוא חמש שנים משנ

ושמונים שנה וזה מאה שבעים וחמש שנה, ובישל יעקב עדשים להברות את 
האבל. ולמה עדשים, שדומות לגלגל שהאבלות גלגל החוזר בעולם )ועוד מה 
עדשים אין להם פה כך האבל אין לו פה שאסור לדבר. ולפיכך המנהג 

להם פה, כך להברות את האבל בתחלת מאכלו ביצים שהם עגולים ואין 
אבל אין לו פה כדאמרינן במועד קטן )כא ב( אבל כל שלשה ימים 
הראשונים אינו משיב שלום לכל אדם וכל שכן שאינו שואל בתחלה, 

 משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל וכו'(:
 

Some of this red, red [pottage]. red lentils. and on that day, 

Abraham died, lest he see Esau, his grandson, falling into 

bad ways, for that would not be the “good old age” that the 

holy one, blessed be he, had promised him. therefore, the 

holy one, blessed be he, shortened his life by five years, for 

Isaac lived one hundred and eighty years, and this one 

(Abraham) [lived] one hundred and seventy-five years, and 

Jacob cooked lentils to feed the mourner (Isaac).  
 

Source 5) Beit Halevi: what logical/language issues does he 

address – what does this show about Esav's orientation? 
 

זה מאכל מיוחד לאבילות  ...נא מן האדום האדום הזה.  הלעיטני
דבאותו יום מת אברהם, ונתבייש עשו בעצמו  ..וכמו שכתב רש"י 

אחר שרואה בבית אבילות והוא להוט אחר אכילה ושתיה כדרך 
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עצמו כאינו מכיר כלל בהתבשיל מהו  ועשההזוללים ושכורים  

 "אדום האדום הזהה"וכי הוא עדשים וע"כ קראו בשם התואר 
 .א רק שרואה שהוא תבשיל אדוםוכאילו אינו יודע כלל מה ה

 
This is a special mourning food as Rashi wrote…that on that day, 

Avraham died, and Esav was embarrassed after he saw the house of 

mourning and he was pursuing eating and drinking like the gluttons and 

drunkards – and he made himself as if he was not aware of the contents 

of the cooked dish, ie that it was lentils. That’s why he called it, “this 

red red stuff” as if he did not know at all what it was, just that it 

was a red cooked dish. 

 
וע"כ גם כן לא רצה לאוכלו כדרך האנשים אוכלים דמיד  

שיפשוט ידו בקערה ליקח ממנו כף אחת הרי יראה בעיניו שהוא 
שהוא יפתח פיו ויעקב ישפכם מן הקדירה לפיו  עץעדשים, ונתיי

וע"כ אמר הלעיטני נא ונתן טעם כי עיף אנכי ואין בי  בלא ראות.
 :וכל דבריו היו במרמהכח לפשוט ידי לפי, 

 

 

Therefore, he also did not want to eat it as people normally eat, 

because as soon as he would extend his hand into the bowl to spoon 

out one helping, he would see with his own eyes that it was a lentil 

dish, so he decided to open his mouth and have Ya’akov pour the 

contents of the pot into his mouth without him looking...he explained 

that he was tired and has no energy to extend his hand to his mouth, 

and all of his words were deceptive… 
 

 

Source 6) Seforno – Why did Ya'akov ask Esav to sell him 

the birthright? 
 

כי בהיות היום כל מגמת פניך אל מלאכתך באופן כיום.  לא( מכרה)
אין ספק שלא תוכל להתעסק בעניני שאתה כ"כ עיף שאינך מכיר הנזיד 

 הבכורה לשרת לאל ית' ולעשו' את הראוי לבכור:
 

Sell today: Since your whole goal this day is focused on 

your work; you’re so tired that you don’t recognize the 

lentils, there is no doubt that you cannot be involved in the 

birthright to serve God May He be blessed and to do that 

which is fitting for a first born 
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 Source 7) Beit Halevi Returns 

 
ת לאחיו הנה כבר חקרו היאך נכון לפתו מכרה כיום את בכורתך לי.

   ??למכור הבכורה ובפרט בעד עדשים

 
Sell your birthright to me today. Many have already asked: how could 

he have possibly tempted his brother to sell his birthright – and 

especially for a bowl of lentils?  
 

What difficulty does he raise? 

 
לא על ממון ירושה היה הכוונה וגם מי יודע אם גם אז י דודאוהענין 

  קודם מתן תורה היה נוהג שהבכור נוטל פי שנים.

 
Certainly his intention was not on the money of the inheritance and also 

– who knows, if before Matan Torah, it was customary to allot a double 

portion to the first born… 

 
וענין הבכור לפי הנראה היה אז רק לענין מעלה ולקום על שם אביו. 

והנה הכתוב אמר )בראשית כא( כי ביצחק יקרא לך זרע ודרשו ביצחק 
ואחרי כי עשו ולא כל יצחק, וזהו האוחז מעשיו יהיה מיוחס להקרא בנו. 

איך יצא לתרבות רעה באותו יום וא"כ אין שום נ"מ לעשו בבכורה כי 
 ....יקרא בכור אחרי שאינו נקרא גם בן.

 

 

 

The concept of a first born, it seems, relates to being considered a 

continuation of one’s father. The verse says, “Your descendants will be 

within Yitzchak” – and the sages explained “within Yitzchak – and not 

all of Yitzchak.” And the one who follows his behavior is considered a 

“descendant” of his – to be called his “son”. Since Esav, on that day, 

departed from the proper path, the birthright was irrelevant to him – 

for how could he be called his “firstborn” if he is not considered his 

“son”?!  
 

 

 

 

 

Source 8) Rav Moshe Alshich, "Torat Moshe" 
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הבכורה היתה אז לשמש  הנה יעקב מכרה כיום את בכרתך לי: ויאמר
יאמר הנה היום הרגת את הנפש ונפסלת מעבודה  ובזה בכהונה לעבודה:

ך למכור ואמר גמור בדעת ...כנודע מכהן שהרג את הנפש עד יתקן בתשובה 
כהיום הזה שאין הבכורה מועלת לך, ולא בבחינת אם תתקן בימים הבאים. 

 ועל דרך הזה באומרו השבעה לי כיום:
 
 

Source 9) Bereishit 27:34 
 

ה ַעד לג ה, ְגֹדלָּ דָּ ק ֲחרָּ ד-ְמֹאד, ַויֹאֶמר ִמי-ַוֶיֱחַרד ִיְצחָּ ַצִיד ַויֵָּבא -ֵאפֹוא הּוא ַהצָּ
ֹאַכל ִמֹכל בְ  ְרֵכהּו; ַגםִלי וָּ ֲאבָּ בֹוא, וָּ רּוְך, ִיְהֶיה-ֶטֶרם תָּ ו, ֶאת לד.  בָּ -ִכְשֹמַע ֵעשָּ

ה ַעד רָּ ה ּומָּ ה, ְגֹדלָּ קָּ ִביו, ַוִיְצַעק ְצעָּ ְרֵכִני ַגם-ִדְבֵרי אָּ ִביו, בָּ ִני -ְמֹאד; ַויֹאֶמר ְלאָּ אָּ
ִבי ֶתָך לה.  אָּ ה; ַוִיַקח, ִבְרכָּ ִחיָך ְבִמְרמָּ א אָּ א ְשמֹו  לו.  ַויֹאֶמר, בָּ רָּ ַויֹאֶמר ֲהִכי קָּ

ִתי; ַויֹאַמר, -ֶאת--ַיֲעֹקב, ַוַיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ַקח ִבְרכָּ ה לָּ ח, ְוִהֵנה ַעתָּ קָּ ִתי לָּ ְבֹכרָּ
ה-ֲהלֹא כָּ ַצְלתָּ ִלי ְברָּ ְך ְוֶאת לז.  אָּ ו, ֵהן ְגִביר ַשְמִתיו לָּ ק ַויֹאֶמר ְלֵעשָּ -ַוַיַען ִיְצחָּ

ל ה ֶאֱעֶשה ֶאחָּ -כָּ ה ֵאפֹוא, מָּ ן ְוִתיֹרש, ְסַמְכִתיו; ּוְלכָּ גָּ ִדים, ְודָּ ַתִתי לֹו ַלֲעבָּ יו נָּ
ו ֶאל לח.  ְבִני ה ַאַחת ִהוא-ַויֹאֶמר ֵעשָּ כָּ ִביו, ַהְברָּ ִבי-אָּ ְרֵכִני ַגם--ְלָך אָּ ִני, -בָּ אָּ

ו ֹקלֹו, ַוֵיְבךְ  א ֵעשָּ ִבי; ַוִישָּ  .אָּ
 

27:33 Isaac was seized with a violent fit of trembling. 'Who....where....is the 
one who trapped game and just served it to me? I ate it all before you 
came and I blessed him. The blessing will remain his'. 

27:34 When Esau heard his father's words, he let out a most loud and bitter 
scream. 'Bless me too, Father,' he pleaded. 

27:35 'Your brother came with deceit, and he already took your blessing.' 

27:36 'Isn't he truly named Jacob (Ya'akov)! He went behind my back (akav) 
twice. First he took my birthright, and now he took my blessing!' [Esau] 
pleaded, 'Couldn't you have saved me a blessing too?' 

27:37 Isaac tried to answer. 'But I made him like a lord over you,' he said. 'I 
have given him all his brothers as slaves. I have associated him with the 
grain and the wine. Where....what....can I do for you, my son?' 

27:38 Esau said to his father, 'Is there only one blessing you have, my father? 
Father! Bless me too!' Esau raised his voice and began to weep. 
 

Source 10: Commentaries on “the blessing will remain his” 
 

 
So you shouldn’t say that if it 
wasn’t for Ya’akov fooling his 
father, he wouldn’t have gotten 
the berachot, therefore he 
agreed and blessed him 
willingly. 

Rashi 
 

שלא תאמר אילולי  -גם ברוך יהיה 
שרימה יעקב לאביו לא נטל את 

 :ברכו מדעתוהברכות, לכך הסכים ו

 Rashbam 
 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=27#C528
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=27#C529
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 ..because he hastened to serve 

me. He also understood that 
Ya’akov did what he did with the 
advice of Rivka, and she 
recognized that he (Ya’akov was 
worthy of the berachot) 
 
 

שמיהר לעובדני.  -גם ברוך יהיה 
וגם ידע שבעצת רבקה עשה הכל 

והיא היתה מכרת בו שראוי 
 לברכות:

 

 
 
He will also be blessed…he 
purchased the bechora from you 
and I did what was legitimate 
according to the letter of the 
law. 

 
Hizkuni 

 
גם ברוך יהיה שע"פ הדבור ברכתיו 

שהרי קנה הבכורה ממך ושורת 
 הדין עשיתי.

 
 
 
 
The one who shrewdly brought 
me the food will merit the 
blessing, because he (Yitzchak) 
sensed when he gave the 
beracha that it had set in on the 
one blessed, as they said 
(Gemara Berachot 34b) 
regarding R. Haninah when he 
prayed for the sick. 

 
Seforno 

 
גם ברוך יהיה. א"כ מי הוא שהביא 

זה יזכה שיהיה לי ציד במרמה ועם 
ברוך כי אמנם הרגיש בברכתו 
שחלה הברכה על המבורך כמו 

שאמרו על ר' חנינא כשהיה מתפלל 
 על החולים )ברכות לד ב(

 

  
 
 

 

 
 


