
 בס"ד

 סדר  הגדה של פסח
 

  

 בינה ישסו"ת                                חכמה או"א עילאין           
 

 א' קטנות              גדלות א'           קטנות ב'                             גדלות ב'   

               נהי      חגת             חבד               נהי           חגת           חבד    

 אימא עי' ותבונהכניסת המוחין בצבע אדום הם מ
       אבא עי' ויש"סכניסת המוחין בצבע כחול הם מ

( 9,9כוס ראשון קודם ברכת הקידוש יכוון שכבר נכנס חח"ן דגדלות ראשון  דישסו"ת ע"י קדושת היום, ) - קדש

 (12,15,18) דאימא עי'ועתה ע"י השתיה יכוון להמשיך חח"ן דקטנות ב' וגדלות ב' 

 (1,2,3,4,5,6ד חגת נהי דקטנות א ' דתבונה  )יכוון להמשיך חב -כרפס

(, ועוד יכוון שכבר נכנס 1,4דתבונה)כוס שני קודם הברכה יכוון שכבר נכנס ע"י הכרפס בג"ה דקטנות א'  -מגיד

 דקטנות ב'  וגדלות ב' ועתה ע"י השתיה יכוון להמשיך בג"ה , (7,7)בג"ה דגדלות א' דישסו"ת  בכח קדושת היום

 .(10,13,16)דאימא עי'

ואח"כ יכוון להמשיך חח"ן דקטנות א'  (12,15,18) דאבא עי'יכוון להמשיך חח"ן דקטנות ב'  וגדלות ב'  -מוציא

 (3,6דיש"ס )

( ואח"כ יכוון להמשיך בג"ה דקטנות א' 10,13,16) דאבא עי'יכוון להמשיך בג"ה דקטנות ב' וגדלות ב'  -מצה

 (.1,4דיש"ס )

 דת"י דחו"גואח"כ יכוון להמשיך  (11,14,17)דאבא עי'ו"ג דקטנות ב'  וגדלות ב' יכוון להמשיך דת"י דח -כורך

 .(2,5דקטנות א' דיש"ס )

( ובמצה של הכורך דת"י 2,5) דתבונהקודם ברכת המזון יכוון שכבר נכנס בכרפס דת"י דחו"ג דקטנות א'  -ברך

ועתה (ע"י קדושת היום 8,8א' דישסו"ת ) ( ויכוון שכבר נכנס דת"י דחו"ג דגדלות2,5) דיש"סדחו"ג דקטנות א' 

 עי' אימאדע"י ברכת הגפן ע"י השתיה יכוון להמשיך דת"י דחסדים ונכלל עמו דת"י דגבורות דקטנות ב' וגדלות ב' 

(11,14,17.) 

(, ובמצה דת"י דחו"ג דקטנות א' 2,5)דתבונהיכוון שכבר נכנס בכרפס דת"י דחו"ג דקטנות א'  -כוס רביעי– הלל

( , ויכוון להמשיך דת"י 8,8יכוון שכבר נכנס ע"י קדושת היום דת"י דחו"ג דגדלות א' דישסו"ת)ו (,2,5) דיש"ס

 (.11,14,17 )דאימא עי'דגבורות ונכלל עמו דת"י דחסדים דקטנות ב' וגדלות ב' 
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