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The Four Sons 

ָּברּו� הּוא, יְִׂשָרֵאלָּברּו� ֶׁשּנַָתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו . ָּברּו� הּוא, ָּברּו� ַהָּמקֹום . 

וְֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול, וְֶאָחד ָּתם, וְֶאָחד ָרָׁשע, ֶאָחד ָחָכם. ְּכנֶֶגד ַאְרָּבָעה ָבנִים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה . 

: וְַאף ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ?ַמה ָהֵעדֹות וְַהֻחִּקים וְַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצּוָה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶאְתֶכם? ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר
 .ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן

וְַאף ַאָּתה . ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. וְ�א לֹו -ָלֶכם ? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר
�א ָהיָה נְִגָאל, ִאיּלּו ָהיָה ָׁשם. וְ�א לֹו -ִלי . ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יְיָ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם: ו וֱֶאמֹר לֹוַהְקֵהה ֶאת ִשּנָי . 

ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְּבחֶֹזק יָד הֹוִציָאנּו יְיָ ִמִּמְצָריִם: וְָאַמְרָּת ֵאָליו? ַמה ּזֹאת? ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר . 

ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יְיָ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם, וְִהַּגְדָּת ְלִבנְ� ַּביֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ֶׁשּנֱֶאַמר, ַאְּת ְּפַתח לֹו -ַע ִלְׁשאֹול וְֶׁשֵאינֹו יֹודֵ   

 
How Simple is the Question ַמה־ּזֹאת? 

  בראשית פרק ג) 1 
 (יג) וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֱא�ִהים ָלִאָּׁשה ַמה־ּזֹאת ָעִׂשית וַּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהּנָָחׁש ִהִּׁשיַאנִי וָאֵֹכל  

And the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" And the woman said, 
“The serpent enticed me, and I ate.” 

 
לך לך פרק יב) 2  

 יח) וַּיְִקָרא ַפְרעֹה ְלַאְבָרם וַּיֹאֶמר ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה �א־ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּת� ִהוא
And Pharaoh summoned Abram, and he said, "What is this that you have done to me? Why did 

you not tell me that she was your wife” 
 

תולדות פרק כו) 3  
 י) וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶל� ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת־ִאְׁשֶּת� וְֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאׁשָ ם

And Abimelech said, "What have you done to us? The most prominent of the people might 
easily have lain with your wife, and you would have brought guilt upon us." 

 
ויצא פרק כט) 4  

 כה) וַיְִהי ַבּבֶֹקר וְִהּנֵה־ִהוא ֵלָאה וַּיֹאֶמר ֶאל־ָלָבן ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיתָ  ִּלי ֲה�א ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ� וְָלָּמה ִרִּמיָתנִי
And it came to pass in the morning, and behold she was Leah! So he said to Laban, "What is 

this that you have done to me? Did I not work with you for Rachel? Why have you deceived 
me?" 

 

Questions 

1. How is the simple son any different than the Eino Yodeia Lishol? His question is so 
basic it’s basically irrelevant? 

2. Why is the Tam the only son whose entire response is a Passuk? 



 

בשלח פרק יד) 5  
ה) וַּיַֻּגד ְלֶמֶל� ִמְצַריִם ִּכי ָבַרח ָהָעם וַּיֵָהֵפ� ְלַבב ַּפְרעֹה וֲַעָבָדיו ֶאל־ָהָעם וַּיֹאְמרּו ַמה־ּזֹאת ָעִׂשינּו ִּכי־ִׁשַּלְחנּו ֶאת־יְִׂשָרֵאל 

 ֵמָעְבֵדנּו
It was reported to Pharaoh that the people had fled; and Pharaoh and his servants had a 

change of heart toward the people, and they said, What is this that we have done, that we have 
released Israel from serving us? 

 יא) וַּיֹאְמרּו ֶאל־מֶֹׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין־ְקָבִרים ְּבִמְצַריִם ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָריִם
They said to Moses, Is it because there are no graves in Egypt that you have taken us to die in 

the desert? What is this that you have done to us to take us out of Egypt? 
 

יונה פרק א) 6  
 י) וַּיִיְראּו ָהֲאנִָׁשים יְִרָאה ְגדֹוָלה וַ ּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּכי־יְָדעּו ָהֲאנִָׁשים ִּכי־ִמִּלְפנֵי יְקֹוָק הּוא בֵֹרַח ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם

The men were frightened with great fear and they said to him, “What is this that you have 
done?” for the men knew that it was from before Hashem that he was fleeing, for he had told 

them. 
 

The Outlier 
 

בשלח פרק יג) 7  
יד) וְָהיָה ִּכי־יְִׁשָאְל� ִבנְ� ָמָחר ֵלאמֹר ַמה־ּזֹאת וְָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק 

 יָד הֹוִציָאנּו יְקֹוָק ִמִּמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדים
And it will come to pass if your son asks you in the future, saying, "What is this?" you shall say 

to him, "With a mighty hand did the Lord take us out of Egypt, out of the house of bondage. 
 

When Is This Question Being Asked? 
 

מסכתא דפסחא פרשה יח -מכילתא דרבי ישמעאל בא ) 8  

מחר עכשיו ויש מחר לאחר זמןיש , והיה כי ישאלך בנך מחר  

שם (מחר אנכי נצב [הרי מחר עכשיו ) שמות ח יט(מחר לאמר מה זאת הרי מחר לאחר זמן מחר יהיה האות הזה 
הרי מחר לאחר זמן) יהושע כב כד(מחר יאמרו בניכם לבנינו ] הרי מחר עכשיו) יז ט/ שמות/  

בשלח פרק יג -י שמות פרשת בא "רש) 9  
מחר יאמרו ) יהושע כב כד(כגון זה וכגון , ויש מחר שהוא לאחר זמן, ש מחר שהוא עכשיוי -כי ישאלך בנך מחר 

דבני גד ובני ראובן, בניכם לבנינו  
The term “Machar” can be immediate and it can refer to the future, as it does in this context.  

 
יהושע פרק כב) 10  

ְבנֵי־ָגד וֲַחִצי ֵׁשֶבט ַהְמנֶַּׁשה וַיְַדְּברּו ֶאת־ָראֵׁשי ַאְלֵפי יְִׂשָרֵאלוַּיֲַענּו ְּבנֵי־ְראּוֵבן ּו) אכ   
 

ַהֶּזה יקֹוָק ַאל־ּתֹוִׁשיֵענּו ַהּיֹוםֵאל ֱא�ִהים יְקֹוָק ֵאל ֱא�ִהים יְקֹוָק הּוא יֵֹדַע וְיְִׂשָרֵאל הּוא יֵָדע ִאם־ְּבֶמֶרד וְִאם־ְּבַמַעל ּבַ ) כב  
 

Drawing by Yiddish 
cartoonist Lola from a 
1920 Haggadah 



 

ֹ ִלְבנֹות ָלנ) כג וָק הּוא ּו ִמְזֵּבַח ָלׁשּוב ֵמַאֲחֵרי יְקֹוָק וְִאם־ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמנְָחה וְִאם־ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים יְק
 יְַבֵּקׁש

 
וְַליקֹוָק ֱא�ֵהי יְִׂשָרֵאל וְִאם־�א ִמְּדָאָגה ִמָּדָבר ָעִׂשינּו ֶאת־זֹאת ֵלאמֹר ָמָחר יֹאְמרּו ְבנֵיֶכם ְלָבנֵינּו ֵלאמֹר ַמה־ָּלֶכם) כד  

 
21) The children of Reuven, the children of Gad, and half the tribe of Menashe responded and 

spoke to the heads of thousands of Israel. 
  

22) Almighty, G-d, Hashem; Almighty, G-d, Hashem; He knows and Israel shall know. If it is in 
rebellion or in treachery against Hashem, save us not this day.  

23) [If we meant] to build an altar for ourselves to turn away from following Hashem, or to offer 
an elevation-offering or mean-offering upon it, let Hashem Himself exact [retribution]. 

24) If we did not do this out of fear, saying [to ourselves]: In the future your children might say to 
our children, “What have you to do with Hashem the G-d of Israel?” 

The Tam’s Real Question 

יאראה פרק ) 11  
( ן ֵעינֵיֶכםוְַׂשְמֶּתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם וְַעל־נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל־יְֶדֶכם וְָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבי) יח  

And you shall set these words of Mine upon your heart and upon your soul, and bind them for a 
sign upon your hand and they shall be for ornaments between your eyes. 

 
קידושין דף ל עמוד ב) 12  

ת"ר: וְַׂשְמֶּתם - סם תם, נמשלה תורה כסם חיים; משל, לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו, 
בחמין בין בצונן ואין  ורחוץ בין, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך, כל זמן שהרטיה זו על מכתך, בני: ואמר לו

אתה מתיירא, ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי; כך הקב"ה אמר להם לישראל: בני, בראתי יצר הרע 
ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים בידו, שנאמר: הלא אם תטיב שאת, ואם אין 

: שנאמר, אלא שכל משאו ומתנו בך, ולא עוד, חטאת רובץ לפתח: 'שנא, אתם נמסרים בידו -אתם עוסקין בתורה 
ואתה תמשל בו: שנאמר, ואם אתה רוצה אתה מושל בו, ואליך תשוקתו  

The Rabbis taught: V’Samthem. Sam Tam (a perfect elixir). The Torah is compared to a life 
giving elixir. An analogy can be drawn to a man that dealt his son a great blow and then placed 
a compress on his wound. Saying to him: “My son! As long as this compress remains on your 
wound you may eat what you desire, drink what you desire and bathe in either hot or cold water 
and you need not fear. However, if you remove the compress it will surely give rise to boils. So 
too has Hashem said to Israel: “My son! I have created the Yetzer Harah and its antidote. If you 
involve yourselves in Torah you will not be delivered into its hand. As it states, “sin rests at the 
door”. And what is more, all the pursuits of the Yetzer Harah concern you. As it states, “and you 
are its desire”. But if you wish, you can master it, as it states, “but you can conquer it” 

Kayin’s Conflict 

בראשית פרק ד) 13  
ֶאל־ָקיִן ָלָּמה ָחָרה ָל� וְָלָּמה נְָפלּו ָפנֶי�וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ) ו  



 

 
ֲהלֹוא ִאם־ֵּתיִטיב ְׂשֵאת וְִאם �א ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ וְֵאֶלי� ְּתׁשּוָקתֹו וְַאָּתה ִּתְמָׁשל־ּבֹו) ז  
 

ן ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו וַּיַַהְרֵגהּווַּיֹאֶמר ַקיִן ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו וַיְִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה וַּיָָקם ַקיִ ) ח  
 

וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל־ַקיִן ֵאי ֶהֶבל ָאִחי� וַּיֹאֶמר �א יַָדְעִּתי ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי) ט  
 

6) And the Lord said to Cain, "Why are you annoyed, and why has  
your countenance fallen? 

 
7) Is it not so that if you improve, it will be forgiven you? If you do not improve, however, at the 

entrance, sin is lying, and to you is its longing, but you can rule over it." 

 8) And Cain spoke to Abel his brother, and it came to pass when they were in the field, that 
Cain rose up against Abel his brother and slew him. 

9) And the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" And he said, "I do not know. Am I 
my brother's keeper?" 

תרגום יונתן בראשית פרשת בראשית פרק ד) 14  
( ואמר קין לות הבל אחוהי איתא ונפוק תרוינן לברא והוה כד נפקו תרויהון לברא עני קין ואמר להבל מסתכל ) ח

א אבל לא בפירי עובדין טבין הוא מדבר ומתוב אפין אית בדינא מן בגלל מה אתקבל אנא דברחמין אתברי עלמ
קרבנך וקרבני מני לא אתקבל ברעוא עני הבל ואמר לקין ברחמין איתברי עלמא ובפירי עובדין טבין הוא מדבר 

עני קין ואמר להבל ומיסב אפין לית בדינא ועל דהוו פיריה עובדיי טבין מדידך וקדמין לדידך אתקבל ברעוא קרבני 
לית דין ולית דיין ולית עלם אחרן ולית למיתן אגר טב לצדיקיא ולית למפרעא מן רשיעיא עני הבל ואמר לקין אית 

דין ואית דיין ואית עלם אחרן ואית למתן אגר טב לצדיקיא ואית למתפרע מן רשיעיא ועל עיסק פתגמיא האלין הוו 
אחוהי וטבע אבנא במצחיה וקטליהמתנציין על אנפי ברא וקם קין על הבל   

And Kain said to Habel his brother, Come, and let us two go forth into the field. And it was that 
when they two had gone forth into the field, Kain answered and said to Habel, I perceive that the 
world was created in goodness, but it is not governed (or conducted) according to the fruit of 
good works, for there is favoritism to persons in judgment; therefore it is that thy offering was 
accepted, and mine not accepted with good will. 

Habel answered and said to Kain, In goodness was the world created, and according to the fruit 
of good works is it governed; and there is no favoratism of persons in judgment; but because 
the fruits of my works were better than thine, my oblation, before thine, hath been accepted with 
good will. 

Kain answered and said to Habel, There is neither judgment nor Judge, nor another world; nor 
will good reward be given to the righteous, nor vengeance be taken of the wicked. 

And Habel answered and said to Kain, There is a judgment, and there is a Judge; and there is 
another world, and a good reward given to the righteous, and vengeance taken of the wicked. 

And because of these words they had contention upon the face of the field; and Kain arose 
against Habel his brother, and drave a stone into his forehead, and killed him. 

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8168#v=6
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8168#v=8


 

פרשת בראשית סימן ט) ורשא(מדרש תנחומא ) 15  
ל אני גנב ולא "א, ל למה גנבת את הכלים"א, לבקר תפשו השוער, ד לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפש"משל למה

ואף קין , ועכשיו אתה אומר לי כך, בשער לשמור למה הנחת אומנתך/ אומנתך/הנחתי אומנתי אבל אתה אמונתך 
אתה שומר את הכל ולי הנחת אותו להרגו אתה הוא שהרגתו שנקראת , ר"הרגתי אותו בראת בי יצהכך אמר אני 

 אנכי שאלו קבלת קרבני כמותו לא הייתי מתקנא בו
 
What is this compared to? A thief steals at night and isn’t caught, but in the morning he is 
caught. The officer asks him, “why did you steal?” He responds, “I stole, but it isn’t my job to 
prevent people from stealing. It is your job to prevent theft, why didn’t you do your job?” So too 
with Kayin. He said to Hashem, “You’re asking me why I killed my brother? You created the 
Yetzer Harah. Hashem, You’re in charge of watching over everything, you’re more responsible 
for Hevel’s death. For if you had accepted my Karban as you did his, I would not have become 
jealous in the first place.  

פרשת בראשית פרשה ב) וילנא(בראשית רבה ) 16  
, ברייתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא במעשיהן של צדיקיםרבי אבהו אמר מתחלת , חייא רבה' הו ורה רבי אב

אלו מעשיהן , והארץ היתה תהו ובהו', דרך צדיקים וגו' כי יודע ה) תהלים א(הדא הוא דכתיב , ומעשיהן של רשעים
באיזה מהם חפץ אם במעשה אלו ואם  אבל איני יודע, מעשיהן של צדיקיםויאמר אלהים יהי אור אלו , של רשעים

הוי במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהן של , כיון דכתיב וירא אלהים את האור כי טוב , במעשה אלו
 רשעים
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