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 תוספות מסכת פסחים דף צט עמוד ב

מתוך הלשון משמע קצת שאין נותנין לבניו ולבני ביתו כי אם לעצמו והוא  -לא יפחתו לו מארבע כוסות 

מוציא את כולם בשלו וסברא הוא דמאי שנא ארבע כוסות מקידוש דכל השנה שאחד מוציא את כולם ומיהו 

חד כוס כדמשמע לקמן )דף קו.( גבי חזיה לההוא סבא דגחין ושתי אבל בפרק גם בקידוש שמא היה לכל א

בכל מערבין )עירובין דף מ:( גבי זמן משמע קצת שלא היה לכל אחד כוסו ועוד דאמר בגמרא )לקמן דף 

קח:( השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא והוא דשתה רובא דכסא משמע דהם יצאו בשמיעה דהא בעינן רובא 

ד דמשמע דלכתחלה אין רגילות להשקותם מיהו יש לדחות בשיש להם כוס לעצמם אי נמי בבניו דכסא ועו

ובני ביתו קטנים מיירי שלא הגיעו לחינוך ואין אשתו בכלל ומיהו בגמרא משמע שצריך כל אחד ארבע כוסות 

תינוקות ביין דקתני )שם( הכל חייבין בארבע כוסות אחד נשים ואחד תינוקות אמר רבי יהודה מה תועלת ל

משמע דלתנא קמא צריך כוס אף לתינוקות ויש לדחות דחייבין לשמוע ברכת ארבע כוסות קאמר ומשום 

חינוך ונראה להחמיר ולהצריך ארבע כוסות לכל אחד והמחמיר צריך ליזהר שלא יהא כוסם פגום דאמר 

 בגמרא )לקמן ד' קה:( טעמו פגמו.
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 בית הלוי עניינים שונים

 ]בענין שומע כעונה בבר"כ[

מה שאמר חכם אחד בברכות כהנים דכהן אחד יכול לומר ברכת כהנים ושארי הכהנים ישמעו ושומע כעונה. 

הנה אם היה מקום לומר כן בודאי דהיינו מרויחין בזה לפרש לשון המשנה במסכת מגילה )דף כ"ד( המפטיר 

לא ידענו פירושה של המשנה בפשיטות דהא כל כהן בנביא כו' והוא פורס על שמע והוא נושא את כפיו, ד

נושא כפיו, ולפ"ז ניחא דהוא יאמר הפסוקים להוציא שארי הכהנים. אמנם עיקר הדבר לא נהירא כלל 

דשומע כעונה שייך רק בדבר דאין צריך בו אלא אמירה לחודא, אבל ברכות כהנים דצריך קול רם כאדם 

ף ל"ח( מקרא דאמור להם ובזה לא שייך שומע כעונה דהרי ענייתו האומר לחבירו וכמו דנפקא לן בסוטה )ד

של הכהן השומע הרי אינו נשמע להעם השומעים ולא עדיף הך כהן השומע מאם היה אומר מפורש בפה 

רק בלחש דלא יצא. ועיין במג"א סי' קכ"ח ס"ק י"ז שכתב בשם מהרי"ט דאין כהן אחד מברך והאחרים יענו 

ה לא קאי רק על הברכה שמקודם דבה מהני שומע אבל הפסוקים ודאי נראה דלא אמן מפני הטירוף, וז

 מהני:


