
Hilchot Pesach Mekorot 
Week 1 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סימן תל''ה – סעיף אחד
מי שלא בדק בליל י''ד

 

Thursday 

Tuesday 

Monday 

Sunday 

Wednesday 

סימן תכ''ט – ב' סעיפים
ח, ט ,זמשנה ברורה א, ב, ג,

, יב, יג, ידיא 

סימן ת''ל – חד סעיף
, במשנה ברורה א

סימן תל''א – ב' סעיפים
ח, יאו,ה,ג, א, ב, משנה ברורה

סימן תל''ב – ב' סעיפים
יב, ד ג, משנה ברורה: ב,

סימן תל''ג – סעיפים א-ג, י-יא
 חמשנה ברורה: א, 

סימן תל''ד – סעיפים א, ב, ג, ד
, ה, טמשנה ברורה: א, ב

סימן תל''ה – סעיף אחד
גמשנה ברורה: 

סימן תל''ט – סעיף א
א, במשנה ברורה:  

Mekorot Sheets are also 
available online at 

yutorah.org! 
(Search keywords:  ‘Pesach 

Cohen’) 



Hilchot Pesach Mekorot 
Week 2 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ב- סעיפים א–סימן תמ''ב 
דין תערובת חמץ

משנה ברורה: א, ב

ג-סעיפים א – סימן תמ''ה
 דין ביעור חמץ

יח ; יז,יב, יג ;משנה ברורה:  ה

ג-סעיפים א –סימן תמ''ג 
 דין חמץ בערב פסח לאחר שש 

, יזז; יד, טז, ב, ומשנה ברורה:  א, 

ג-א סעיפים - –סימן תמ''ו 
 מי שימצא חמץ בתוך המועד

ח משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה, ו;  

Thursday 

Tuesday 

Monday 

Sunday 

Wednesday 

אי-ד, ט-סעיפים א –סימן תמ''ז 
 דין תערבת חמץ בתוך הפסח

 ;טו ;משנה ברורה:  א, ב, ג, ד, יב
; קד, קה, קוצז ;צג, צד  

Mekorot Sheets are also 
available online at 

yutorah.org! 
(Search keywords:  ‘Pesach 

Cohen’) 

Friday 

Shabbos 

ד-סעיפים א – סימן תס''ב
ןדין מי פירות אם מחמיצי  

 חו, ז,  ;משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה



Hilchot Pesach Mekorot 
Week 3 

 
 
 

ח-סעיפים א – סימן תע''ב
 דיני הסיבה וד' כוסות

יא,  ;ו, ז, ח ;משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה
כו ;כגכא, כב,  יד, ;יג

Sunday Friday 

 טז-טסעיפים  – סימן תע''ב (המשך)
 דיני הסיבה וד' כוסות

נ ;משנה ברורה: לג, לד

ג-סעיפים א – סימן ת''ע
 שהבכורים מתענין בערב פסח

משנה ברורה: א, ב, ג, ד

Thursday 

Tuesday 

Monday 

Wednesday 

More copies of Mekorot sheets 
available at yutorah.org! 
(Search under keywords:  

Pesach Cohen) 

Shabbos 

ג-סעיפים א – ''אעימן תס
 בערב פסח אחר שעה עשירית אסור לאכול פת

, כבי, יא, יבמשנה ברורה: 

ז-ד, ו-סעיפים א –סימן תע''ג 
 דיני כוס ראשון לסדר הפסח עד כוס שני

משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה, ו; טז; כב; 
נה, נו, נז, נח, סד, סה; עב, עג, עד ,נג

סעיף אחד –סימן תעד 
 על כוס שני אין מברכין

משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה

ד-סעיפים א – סימן תעה
 יתר דיני הסדר

יב, טו; כד, ט, הא, משנה ברורה: 



Hilchot Pesach Mekorot 
Week 4 

 

 

 

Thursday 

Tuesday 

Monday 

Wednesday 

Friday 

Shabbos 

ז-סעיפים ו–סימן תעה (המשך)
 יתר דיני הסדר

משנה ברורה: מד, מז

ב-סעיפים א –סימן תעז 
 דיני אכילת אפיקומן

, יזטוח,  , ז;משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה, ו

Sunday 

ב-סעיפים א –סימן תעח 
 שלא לאכול אחר אכילת אפיקומן

ט ב, ג;א, משנה ברורה: 

אחד סעיף –סימן תעט 
 ברכת המזון על כוס שלישי

משנה ברורה: א, ב, ו, ט
– סעיף אחד סימן תפ

 סדר כוס רביעי

משנה ברורה: א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ט
ב -סעיפים א –סימן תפא 

 שלא לשתות אחר ארבע כוסות

ד, גמשנה ברורה: א, ב, 

סעיף אחד  –סימן תפו 
 שיעור כזית

very important -  משנה ברורה: א

סימן תפז – סעיפים א-ד
 סדר תפילת ערבית של פסח

יא, יג, טו;משנה ברורה: א, ב, ד, ה

– סעיפים א-ג סימן תפח
 סדר תפילת שחרית של פסח

יא,יב, יג ;ח ;משנה ברורה: א, ב, ג, ד

Have a חג כשר ושמח! 
More copies of sheets at 

yutorah.org – Search keywords: 
Pesach Cohen 

סימן תפט – סעיפים א-ה
 סדר תפילת ליל שני של פסח וספירת העמר 

רה: א, ב, ג, ה, ז, ח, ט; יב, משנה ברו
כב, כג ;טז, יח יד;

ביאור הלכה סעיף א' ד"ה מצוה על 
כל אחד (שומע כעונה)

י- וסעיפים  –סימן תפט (המשך) 
סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר   

מה לח; לד; לב; ברורה: משנה

סימן תצ – סעיפים א-ט
סדר תפלת יום שני ותפלת חולו של מועד   

יז ;במשנה ברורה:   

סימן תצא – שני סעיפים 
 סדר הבדלה במוצאי יום טוב

סימן תצג – סעיפים א-ד 
 דינים הנוהגים בימי העומר    

טו, יז משנה ברורה: ה; י;  
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