
                                  בס"ד                        

 הלכות למי שער כל הלילה 

 נטילת ידיים ואשר יצר:  •

מצע שיעור, יש ליטול אם נמצאים בא )כמו בכל בוקר בשעת עלות השחר יש ליטול ידיים  

 בסוף השיעור(. 

 מברך על נטילת ידיים ואשר יצר.  –מי שהולך לשירותים 

 ישמע מאחר.  – מי שלא הולך לשירותים 

 

 : ברכת אלקי נשמה •

 ישמע מאחר. 

 

 ברכות התורה: •

 מברך.  –מי שישן שנת קבע ביום שלפני 

 ישמע מאחר.  –מי שלא ישן שנת קבע ביום לפני 

 

 ברכת המעביר שינה מעיני  •

 ישמע מאחר. 

 

 ברכת ציצית:  •

 ל הטלית, ומכוון לצאת גם ידי ציצית. מברך ע  - מי שמתעטף בטלית

 .ישמע מאחר –  טליתמי לא מתעטף ב

 

 את כל שאר הברכות שלא מוזכרות לעיל, מברכים כרגיל. •

 

בכל פעם שיוצאים בברכה על ידי מישהו אחר בברכה, יש לבקש ממנו שיכוון להוציא אותנו,   •

ועלינו להתכוון לצאת על ידו. כמו כן עלינו לשמוע את כל מילות הברכה, ולהשתדל לענות  

 אמן. 

 

 

  



Halachot for Those Who Stay Up All Night 

 נטילת ידיים ואשר יצר:  •

o At alot hashachar wash hands as you do every morning (if you are in the 

middle of a shiur, wait until the end of the shiur) 

o Those who go to the restroom – make a bracha on netilat yadayim and 

asher yatzar 

o Those who do not go to the restroom will hear it from someone else 

 

 : ברכת אלקי נשמה •

o Will be heard from someone else 

 

 ברכות התורה: •

o If one slept a set time of rest the day before – make the bracha 

o If one did not sleep for a set time the day before, hear it from someone else 

 

 ברכת המעביר שינה מעיני  •

o Will be heard from someone else 

 

 ברכת ציצית:  •

o One who puts on a tallit, say the bracha on the tallit, and have in mind also 

the bracha for the tzitzit 

o One who does not put on a tallit, will hear it from someone else 

 

• For all other brachot not mentioned above, say them as usual 

• Whenever you are יוצא a bracha said by someone else, ask them to have you in 

mind, and you should keep in mind that you are יוצא through him. Also, try to hear 

every word of the bracha as it is said, and answer אמן 


