
A different version of the four sons 
 

Palestinian Talmud, Tractate Pesahim, 10:14, page 37d  
According to Tanna R. Hiyya the Torah 
speaks with reference to certain sons: a 
wise son, a wicked son, a foolish son, a son 
who does not know to ask. 
 
The wise son — what does he say? "What 
is the meaning of the testimonies and 
statutes and ordinances which the Lord our 
God commanded us?" (Deut. 20, 1) 
Accordingly, say to him, "By strength of 
hand the Lord brought us out of Egypt, 
from the house of bondage."(Exodus 13, 
14) 
 
The wicked son — what does he say? 
"What is this service of yours?" (Exodus, 
12, 26). Why do you take up this burden to 
load upon us every year?"  
Thus he has excluded himself from the 
group. Accordingly, you shall say to 
him,"It is because of what the Lord did for 
me" (Exodus, 13, 8). He did for me what he 
did not do for that one. If that one were in 
Egypt, he would never have been worthy of 
redemption from there. 
 
The foolish one — what does he say? 
"What is this?" (Exodus, 13, 14). 
Accordingly, teach him the Passover laws: 
There is no liberty after the Passover for 
aphikoman — that you not be arising from 
one gathering to join a second gathering. 
 
The son who does not know to ask — you 
begin for him at the beginning. 

בן , דיברה תורהתני רבי חייה כנגד ארבעה בנים 

 .בן שאינו יודע לשאול, בן טיפש, בן רשע, חכם

 

 

מה העדות והחוקים  "-מהו אומר, בן חכם

דברים " (?אלוהינו אותנו' והמשפטים אשר צוה ה

 )20, ו

ממצרים ' בחוזק יד הוציאנו ה"אף אתה אמור לו 
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 . את פתח לו תחילה, בן שאינו יודע לשאול

 

 

 . ד, ז"דף ל, יד, י, תלמוד ירושלמי פסחים

 

 


