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מקורות

ז"ל. האר"י כתב כן הפת ולכסות הכוס להגביה היעב"ץצריך ובסידור השל"ה בסידור הלשון הוא כן

ושו"ע האריז"ל בסידור ב], משנה י פרק פסח ליל סדר [מסכת חסידים שבמשנת אף – נוהגים וכן –

סמ"ד)אדה"ז תעג שיש(סי' רק צורךלאחוזנזכר שיש נזכר ולא ביד, הכוס אותה.להגביהאת

הכוס.מכסין את מגביהין כך אחר ורק הפת, הפיסקאאת לפני לקמן, ההוראה הובאה זה בסדר

azk ok ,ztd zeqkle qekd diabdl jixv

.l"f i"x`dהגבהת את מקדים הזקן אדמו"ר

הוא הדברים שסדר אף הפת, לכיסוי הכוס

מגביהין ואח"כ הפת מכסים קודם – להיפך

ד"ה פיסקא בסמוך להלן (ראה הכוס

בזה כוונתו עיקר כי – הפת") את "מכסין

שחידש המנהג את להשמיענו היא

בפיסקא הכוס את להגביה שיש האריז"ל,

את לכסות הצורך גם נובע שמזה אלא זו,

יראה שלא בכדי - הוא לכך והטעם הפת

בושתו. הפת

לקרוא, יש הפת" "ולכסות התיבות את

המוסגר, מאמר הם כאילו איפוא,

להגביה "צריך כך: מתפרשת והפיסקא

כן הפת), את מקודם לכסות – (ולכן הכוס

ז"ל". האר"י כתב

.l"f i"x`d azk ok . . qekd diabdl jixv

הו לזה "והיאהטעם שבפיסקא משום א

שעושה הישועות מתוארות שעמדה"

הכוס את להגביה יש ולכן לישראל, הקב"ה

"כוס הכתוב שם על אמירתה, בשעת

אשא" .ש ישועות

הכולל" הואשאב"שער זה שמנהג כתב

על אלא שירה אומרים ש"אין הדין פי על

פיסקאשב היין" שהרי כן, לומר תמוה אך ;

סיפור אלא אינה שעמדה") ("והיא זו

ושבח. שירה דברי ולא דברים

המנהג במקורות שמנהגשג ואכן, מצינו

ע"פ גמור חיוב ואינו קבלה, פי על הוא זה

אין זה שמנהג לכך הטעם גם זהו הלכה.

הלשון מדיוק שמוכח כפי בו, נוהגין הכל

יעב"ץ.ש. וסידור של"ה  טז.שא.סידור סעי' נח  א.שב.פרק  לה , מסכת שג.ברכות בתחילת בשל"ה הובא  רוקח ,

הגדה טעמי

הכוס להגביה לוקחהבכל צריך היה הסדר , במשך הכוס את נוטל  שהיה פעם

ידו כף  על  - למטה מלמעלה  הורדה דרך  - ומעמידה לשמאלו, מוסרה בימינו,

לקידוש. הכוס נטילת בעת הנהוג הסדר  כפי  הימנית,
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ההגדה  בשער

את והחסידות התורה חובבי לקהל להגיש שמחים הננו להשי"ת ובהודיה בשבח

של המפורסמת yhie`aeilnההגדה x"enc` w"kונתבארה חדש, באופן נערכה אשר ,

ומהדרה. מיופיה מטובה ויתבשם הקורא בו ירוץ למען ברורה, בשפה

התורה, פרד"ס כל את המכילה כהגדה רבים בת בשער נודעה הרבי של הגדתו

מדקדוק נפש, משובבי קצרים לפתגמים ועד ובקבלה בהלכה עמוקים ענינים מבירור

ובשני במשנה מקורותיה ע"פ ההגדה נוסחאות לבירור ועד הסדר מנהגי בשורשי

גדולי ובספרי הגאונים בספרות חז"ל, של והאגדה ההלכה במדרשי התלמודים,

עובר אשר ההגדה, פשט ביאור שהוא העיקר על נוסף זה וכל לדורותיהם. ישראל

התיבות בפשט רק לא טעם ונותן ומסביר החיבור בכל התיכון והבריח השני כחוט

ההגדה. ובמבנה בסדר גם אלא והענינים

בקיצור רבינו ע"י נכתבו זה בחיבור הטמונים הנפלאים האוצרות אשר עקא, דא

בא קושיא שיישוב או שלימה, שיטה מסתתרת "ועיין" מאחורי כשלפעמים נמרץ

בהגדה הגנוזים שהאוצרות לומר, שניתן ועד מסוים. מקום מראה ציון ע"י ברמז

להעמיק ושבאפשרותם בידיהם עיתותיהם אשר ומעיינים ללומדים רק נהירים

בפאר ולחזות למעמקי' לרדת מסוגלים אשר הם הדברים כוונת על ולעמוד חקר

היצירה.

הם אשר בה, המבוארים הענינים ריבוי הוא בהגדה המעיין על המקשה נוסף דבר

ע"ד טעמים עם הלכה בירורי הסדר, ליל מנהגי עם ההגדה מקורות בזה: זה בלולים

כמות נוספה הנ"ל לכל בנוסחאותי'. דיוקים עם ההגדה ומבנה הסדר חקירת הסוד,

של נדירים, לספרים ומהם ישראל, גדולי לספרי מקומות ומראי ציונים של עצומה

וכתבי זהר מנהגים, וספרי פוסקים רזין, ומארי נגלה בעלי ואחרונים, ראשונים

מהעושר ולהנות בשלמותם הדברים את לקלוט הקורא על מקשה זה כל האריז"ל.

בהגדה. הצפון

)
את לערוך צורך הורגש תש"ו, בשנת הראשונה בפעם אור ראתה שההגדה מאז

שאין למי גם ולהבנה לקריאה וקל נגיש שיהיה באופן בה הנמצא החומר כל

בה. הטמונים באוצרות ולהתעסק ללמוד מסוגלים ואינם בידיהם עתותיהם

ב"ה
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ערוכים ספרים עשרות להדפיס שזכה המכון – מנחם" היכל ב"מכון הוחלט לכך אי

המשימה את ליטול – הרבי תורת הגדתע"פ של חדשה מהדורה לאור ולהוציא

בהבנה לפחות להבין, ויוכל הקורא בה ירוץ למען ומבוארת, ערוכה כשהיא הרבי

הרבי. של העמוקים דבריו את שטחית,

נפש לכל השווה ברורה בשפה בהגדה המבוארים הענינים כל נערכו כך לשם

מובא ובקיצור, בתמציתיות עתה עד שנדפס ענין שכל באופן אריכות, וביתר

קולחת. ובהסברה טעם בטוב ומבואר מורחב כשהוא שלפנינו במהדורה

את לחלק צורך גם ראינו נפש, לכל השווה קלה בשפה הדברים להגשת בנוסף

לנכון מצאנו הדברים. הבנת על יותר עוד להקל כדי מדורים למספר ההגדה תוכן

רבינו: ע"י שנקראה כפי ההגדה לשם בהתאם מדורים, לשלשה הדברים את לחלק

חולקו שלפנינו בהגדה גם כך ומקורות", מנהגים טעמים לקוטי עם פסח של "הגדה

כדלהלן: ו"מקורות" "מנהגים" ל"טעמים" הדברים

הן הרבי. בהגדת שנכללו והביאורים הפירושים כל רוכזו בו – הגדה" "טעמי (א)

ומשמעותם ההגדה עניני הסברת התיבות, פשט ביאור עצמה: ההגדה בפירוש

שהובאו הזקן אדמו"ר לפסקי בנוגע והן וסדרם. ההגדה פסקאות בין הקשר והסברת

אלה שלביאורים נראה הדברים. סדר והסברת והמנהג ההלכה טעמי ביאור בהגדה:

כך ומשום טעמים", "לקוטי כוללת שהיא ההגדה בשער כשכתב אדמו"ר כ"ק כיון

הגדה". "טעמי בשם זה מדור נקרא

דבריו, בתוך אדמו"ר כ"ק שילב אותם המקורות לכל המקומות ומראי הציונים

במקום בנוסף, הקורא. על להקל כדי הגליון, בשולי ונדפסו הדברים מתוך הוצאו

מקומות מראי נוספו וכן הושלמו, הם המקומות מראי את להשלים צורך שהיה

והם ההגדה, הדפסת בזמן הדפוס אור את ראו שלא לספרים ברובם חדשים, וציונים

אריחיים. בין מובאים

את רבינו הפנה שאליהם המקומות מראי כל נכללו זה במדור – "מקורות" (ב)

כמו"כ והמנהג. ההלכה מקורות ואת ההגדה מקורות את להכיר המבקש המעיין

משוה כשהוא ההגדה, נוסחאות בשינויי רבינו דן בהם המקומות כל זה במדור נכללו

שביניהם. החילוק על ומצביע שונים מקורות בין

הביאורים שלל בין הגדתו בתוך הרבי ע"י שנכללו הסדר ליל מנהגי – "מנהגים" (ג)

בין משולבים כשהם במקומם והוצגו הדברים מתוך זו במהדורה הוצאו והפירושים,

לדעת שיוכל הקורא על להקל כדי זה גם עצמם, ההגדה קטעי
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הפירושים שלל בין המנהג את לחפש שיצטרך מבלי יעשה" אשר ה"מעשה את

והביאורים.

עם יתערבו ולא עצמם בפני ניכרים יהיו בהגדתו הרבי שהוסיף שהמנהגים כדי

בסימן אלו מנהגים צוינו הזקן, אדמו"ר שכתבם מנהגãהמנהגים כל .בתחילת

אתר.הבירו על הגדה" "טעמי במדור הובאו אלו למנהגים הנוגעים והביאורים רים

"iax dyrn"שנדפס מיוחד, מדור גם נוסף דמילתא ולחביבותא הענין לשלימות –

נרשמו ובו מנחם", "היכל ע"י לאור שיצאו הרבי הגדת של קודמות במהדורות כבר

אצל הידוע ע"פ זאת הסדרים, עריכת בעת בעצמו רבינו בהם שנהג הקודש הנהגות

פעמים בהגדתו מביא עצמו שרבינו וכפי רב", "מעשה של החשיבות גודל חסידים

ינהגו בדרכיו ההולכים שהחסידים קדשו שרצון ומשמע הרב" בית "מנהג את רבות

כן.

הגדולה עבודתו שימשה לו וכבסיס ומאומצת, רבה מלאכה הושקעה זו במדור

ר' הרה"ח ידידנו היכלoiiycpenשי'ryediשל (בהוצאת חב"ד" מנהגי "אוצר בספרו

רבים של עדויות ע"פ עובדה וכל פרט כל ביררנו לכך בנוסף תשנ"ו). ירושלים מנחם,

הק' ובהנהגותיו פניו בזיו לחזות וזכו הרבי, של בסדריו נוכחים להיות שזכו מאנ"ש

ר' הרה"ח המשפיע בידידנו נסתייענו במיוחד הסדרים. wgviבעת sqei'שיote`,

דבר לכל מקורות צויינו לא זו במהדורה והגיהו. בפרטיות זה מדור על עבר אשר

(ירושלים מנחם היכל ע"י שי"ל הגש"פ של קודמות במהדורות ונסמנו בפרטיות, ודבר

ואילך). תשנ"ח

עדיין הרבי, של המדוייקת ההנהגה את לגלות המאמצים למרות למודעי: וזאת

כמו"כ במקומם. צויינו והם מסויימים, בפרטים וספיקות דיעות חילוקי אי-אלו נותרו

ולהחליט מסמרות לקבוע יומרה או כוונה כל הספר לעורכי אין כי להבהיר חשוב

מה את והמעיינים, הקוראים לתועלת הבאנו, ורק לנהוג, עליהם כיצד אנ"ש עבור

הסדרים. בעת אדמו"ר כ"ק שנהג הק' והנהגות המנהגים אודות לנו שידוע

"dcbday xe`nd",רבינו ספרי מכל לוקטו בו מיוחד, מדור נוסף ההגדה בסוף –

וביאורים הברקות והם הענינים, פנימיות ע"פ רובם נפלאים, ופירושים הארות

ה'. לעבודת הלבבות את ומעוררים ההגדה דברי על אור השופכים

zixewnd dcbdd""iaxd lyהרבי של המקורית ההגדה הובאה הספר בסוף –

ובפרט יבין" מי "שגיאות האמור ע"פ זאת ועיבוד עריכה כל ללא הזהב בלשונו
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לקבוע כלל מתיימר מנחם" היכל "מכון ואין אדמו"ר, כ"ק דברי עמקו מאד שמאד

את הספר בסוף הדפסנו כן על ההגדה. על הק' והערותיו בביאוריו כוונתו עומק את

ללמוד יוכל המעוניין שכל בכדי הרבי, של ידו מתחת שיצאה כפי המקורית ההגדה

עצמם. רבינו בדברי ולהעמיק

"ditxbeilaia"הספרים רשימת הספר בסוף הדפסנו והמעיינים הקוראים לתועלת –

הרבי. בהגדת המוזכרים ומחבריהם

)
ר' הרה"ח odkdזכה wgvi sqei'שיחיwiphebהמפואר המוסד בראש ולעמוד להקים

"mgpn lkid"- ובמיוחד בכלל, החסידות תורת הפצת עניני לכל מגדלור המהווה

לב, מקרב לו להודות המקום כאן – אדמו"ר כ"ק של ותורתו בעניניו הקשור בכל

נחת רוב וירווה וכפשוטם, במילואם אדמו"ר כ"ק ברכות כל בו ויקויימו השי"ת יתן

בגו"ר. יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל

את לחוג שנזכה רצון יהי ורבנו, מורנו אדוננו כ"ק של בתורתו ההתעסקות ובזכות

חדש שיר לפניו ונאמר הפסחים, ומן הזבחים מן שם ונאכל שמחה, מתוך הפסח חג

ממש. בימינו במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה נפשינו, פדות ועל גאולתינו על

ה'תשע"ד ניסן ב'

oilad wgvi sqei axd

מנחם" "היכל מכון ראש


