
      
  ה"ב

  דברים נחוצים לכל מי שתוקע 
  קצת הלכות מצוית בתקיעת שופר

  
 
  

  
  הטעות מצוי ולפעמים גם מעכב, יזהר מאוד בדקדוקי ההלכות, מי שתוקע להוציא אחרים 

 

 להיבחן אצל תוקע מומחה שיבדוק תקיעותיונכון , לאחרי שלומד ההלכות 
 

 
  
  

  שברים תרועה
וכן כשמוציאים אחרים ידי חובתם . עה בנשימה אחתותר-שבריםה צריכין לתקוע את – שלפני מוסף –יעות מיושב בתק  .א

שבתוך תפילת מוסף בציבור  –כ בתקיעות דמעומד "משא( .וע אותם בנשימה אחתקצריך לת) 'בור בני ביתו כועבמבצעים ו(
 ) ט"צ ס"ז תק"ע אדה"שו( ).ותמבשתי נשי התרוע-ת השבריםלתקוע אנוהגים  –

  
רק לאחר כל שלשה ו נאצל גהנהו(חצי שבר  תוקעים רק, מצוי שבמקום השבר השלישי, תרועה-שבריםבתקיעות   .ב

ידי מצות  אין יוצאיםבמקרה כזה  .ומחסר לגמרי את השבר השלישי, ונכנס מיד מהחצי שבר אל התרועה) השברים
תרועה לבין השברים בנשימה אם הפסיק אבל ( .ע השברים והתרועהותקלחזור צריך לו, אפילו בדיעבדפר ותקיעת ש

  )ז"טו ו"ט שם סעיף( ).זו בבאצריך לחזור לתקוע גם התקיעה הראשונה של 
  

  תקיעה
שהם הקולות הקצרים של (ח טרומיטין "לפחות כשיעור יצריכה להארך  ,תרועה- התקיעה שלפני ושלאחרי שברים  .ג

 תקיעה ושל - שברים- והתקיעה הראשונה והאחרונה של סדר תקיעה, )תרועה
  )'ף זשם סעי( טרומיטין' לפחות כשיעור טתקיעה צריכה להארך -תרועה-קיעהת

 
  שברים

ואם אפילו . טרומיטין' תר מטיוולא יארך , טרומיטין' ג רלפחות כשיעוכל שבר של השלשה שברים צריך להארך   .ד
 . בדיעבדלו אפי –ת "בסדר תש –שופר   י מצות תקיעותדי אין יוצאים, טרומיטין' שבר אחד יארך יותר מט

  )'שם סעיף ו(. תקיעה-תרועה-שברים-הולכתחילה צריכים ליזהר בזה גם בסדר תקיע
  

  )ה"מפי מו(ת פחות מששה טרומיטין "השבר של תש' אם אפשר טוב שיהי
  

  נשימה בין הקולות
-וטעות מצויה שבסדר תקיעה. צריכים להפריד בנשימהאו שלפניה  הישלאחר הלשברים או תרוע הבין כל תקיע  .ה

ור זצריך לח ןקזר ה"עת אדמודול, שלאחריה בלי הפסק נשימה שבר אל התקיעההמנכנסים מיד , תקיעה- שברים
 )'ף טשם סעי(. תקיעה-שברים-תקיעהולתקוע 

  
  הברכות

  .את הברכות לברך) גם אשה( צריך השומע, מי שכבר יצא ידי מצות תקיעת שופר ורוצה להוציא אחר  .ו
  )ה"סה "שם תקפ( .אז יברך התוקע עבורו והשומע יענה אמן ,כול לברךהשומע זכר ואינו יאם 

  )ב"סט "שם תקפ(. תבלא ברכו קעתי ,אשה שאינה יכולה לברךמי שתוקע עבור         
  
 
 
  

  בברכת כתיבה וחתימה טובה
 
 
 
  

 
 

 English on reverse side                                                                                                שמחה בונם ווערנער
 

For questions or comments please email: hilchosshofar@gmail.com 



 
B”H 

IMPORTANT POINTS FOR A BAAL TOKEA 
How to Blow Shofar Properly 

 
 Blowing Shofar – for yourself or on Mivtzoim – is a responsibility; mistakes (that are ma’akev) are at 
times made. 
 

 After reviewing the Halachos, one should have an expert listen his תקיעות, to make sure that its 
being done correctly.  

 
  שברים תרועה

1. In the main Shofar blowing ‐ before Musaf ‐ in the sequence of Tekiah‐Shvorim‐Trua‐Tekiah, the 
Shvorim‐Trua should be blown in a single breath. The same applies when one blows to enable 
someone else to fulfill the Mitzva (such as at home for family members, or on Mivtzoim).  However 
the Tekios that are blown during Mussaf, are done with a breath in between the Shvorim‐Trua. 

 
2. When blowing Shvorim‐Truah, it is common that instead of blowing the third Shever (the third blast of 

the Shvorim), the blower blows only a half Shever (as is customary to blow after all three Shvorim), 
completely leaving out the third Shever and going from the second Shever straight to the Truah. In 
such a case, the Mitzva has not been fulfilled, and one must blow the Shvorim and Truah over again. 
(In a case where a Hefsek was made (such as taking a breath) in‐between the Shvorim and Truah, 
one must blow the full sequence again (starting from the Tekiah).   
 

  שברים
3. Each of the three blasts of the Shvorim must last at least as long as the three short Truah blasts, but 

not as long as the nine short Truah blasts. If even one of the three Shvorim blasts lasts as long as the 
nine short Truah blasts, the Mitzvah has not been fulfilled and one must blow again starting from that 
Tekiah. (If possible, each Shever should be, less then six Truah blasts).  

 
4. Lichatchila (preferably) one should be careful about this also in the Tekiah ‐Shvorim‐Truah‐Tekiah 

sequence, that each Shever should not to be as long as nine Truah blasts.  
 
  תקיעה

5. The Tekiah before and after Shvorim‐Truah must last at least as long as 18 short Truah blasts. The 
first and last Tekiah of each line of the Tekiah‐Shvorim‐Tekiah and Tekiah‐Truah‐Tekiah sequences, 
must last at least as long as nine short Truah blasts. 

 
SEPARATING EACH  תקיעה 

6. Between every “Tekiah and Shvorim" or ”Tekiah and Truah" whether after or before it, one must 
separate them by taking a short breath. In the Tekiah‐Shvorim‐Tekiah sequence, it may occur that it is 
all done in one breath. According to the Alter Rebbe, if one did not take a breath after or before the 
Tekiah, he has to repeat that sequence of Tekiah‐Shvorim‐Tekiah. 

 
  הברכות

7. When one who has already fulfilled his obligation of hearing the Shofar and now wants to blow for 
others to fulfill the Mitzvah, the person listening should say the Brochos before the Shofar is blown. 

 
8. If the person listening is a male and cannot say the Brochos himself, then the one blowing Shofar for 

him says the Brochos, and the listener answers "Omein". One who blows Shofar for a woman, who 
cannot say the Brochos herself, should blow for her without reciting any Brochos at all. 

 
WISHING A K'SIVA V’CHASIMA TOVA 

Rabbi Simcha Werner               ק"ללה ראה צד השני
   

For questions or comments please email: hilchosshofar@gmail.com 


