
יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                    מוגש לרגל ראש השנה תשפ"א

 הלכות
 תקיעת

שופר
למעשה

כללים בתקיעת שופר
כל יהודי צריך לשמוע בכל אחד משני 

ימי ראש השנה 30 קולות )תשר"ת 
שלוש פעמים, תש"ת שלוש פעמים 

ותר"ת שלוש פעמים(.
כל סוגי הקולות כשרים בשופר )בין 
קול דק או עבה או עמום( אפילו אם 

צורת הקול משתנה במהלך אותה 
תקיעה.

כל אחד מהקולות – 'תקיעה', 
'שברים', 'תרועה' – צריך להיות 

בנשימה אחת, בלי הפסקה באמצע.
אם הפסיק בנשימה, או בהוצאת 

אויר מהשופר ללא קול – יתחיל שוב 
מתחילת אותו קול.

בתרועה – אם הפסיק )בנשימה או 
בהוצאת אויר ללא קול( לאחר שכבר 

תקע שלוש טרומיטין – יתחיל שוב 
מתחילת אותו סדר )תשר"ת / תר"ת(.

אין לתקוע שתי קולות כגון – 'תקיעה' 
ו'שברים' בנשימה אחת, אלא יפסיק 

בנשימה בין קול לקול. ואם לא 
הפסיק בנשימה יחזור ויתקע.

שברים תרועה בסדר תשר"ת: 
ב'תקיעות מיושב' – לכתחילה צריך 

לתקוע בנשימה אחת, אך בהפסק 

'משהו' ביניהם. דהיינו, לעצור מעט 
בין ה'שברים' ל'תרועה'.

ב'תקיעות מעומד' )התקיעות 
שבתפילת מוסף( יש לתקוע את 

ה'שברים תרועה' בהפסק נשימה 
ביניהם.

תקיעות ליחיד – ב'מבצעים' או מי 
שאינו יכול לבית הכנסת – דינם 

כתקיעות מיושב.

"תקיעה"
בסדר תשר"ת אורך התקיעה צריך 

להיות לפחות כאורך השברים 
והתרועה יחד, כלומר, כאורך 18 

קולות קצרים )"טרומיטין"(. ומנהגנו 
להאריך בתקיעה האחרונה בכל אחד 
מסדרי תשר"ת כשיעור כל השברים 

תרועה ותקיעה.
בסדר תש"ת התקיעה צריכה להיות 

כאורך השברים.
בסדר תר"ת התקיעה צריכה להיות 

כאורך התרועה.
"תקיעה גדולה": נוהגים להאריך 

בתקיעה האחרונה.

"שברים"
שלושת השברים למנהגנו תוקעים 
שלוש קולות ומחצה. צורת הקול 
איננה קול פשוט, אלא קול עולה 

ויורד.

"תרועה"
התרועה: יש לתקוע תשעה )לכל 

הפחות( קולות קצרים )טו טו טו טו 
טו טו טו טו טו(. 

טעות בתקיעות
כאשר לא תקע כהלכה – בחלק 

מהמקרים צריך לחזור לתחילת אותו 
קול שנכשל בו )תקיעה / שברים 

/ תרועה(; ובחלק מהמקרים צריך 

ב"ה
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הדיןהטעותהתקיעה

בכל סוגי 
הקולות

תקע שני קולות בנשימה אחת
אם לא הפסיק כלל ביניהם, 

יפסיק עכשיו בנשימה ויחזור 
עליהם.

תקיעה 
ראשונה

חוזר ותוקע.בכל מקרה שלא יצא טוב

'שברים 
תרועה' 
בתשר"ת

תקע פחות מג' שברים והתחיל 
להריע

אם לא הפסיק בנשימה בין 
השברים לתרועה, יפסיק 

עכשיו בנשימה ויחזור לתקוע 
שברים תרועה שוב, ואם הפסיק 
בנשימה )בין השברים לתרועה( 

יחזור לתקיעה ראשונה.

יפסיק בנשימה, ויחזור שוב על אם לא יצאו טוב השברים
השברים.

אם יש ספק בכשרות השברים
יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה 

ראשונה. ולא יחזור רק על 
שברים, כי הוי הפסק ולא יצא

תקע קול אחר במקום שברים, 
אפילו קול אחד קצר של 

תרועה או תקיעה

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה 
ראשונה.

שברים
תקע ג' שברים פעמיים, או 
הוסיף שבר על הג' שברים 

בהפסק נשימה ביניהם

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה 
ראשונה.

תרועה

אם לא יצא התרועה כראוי

בסדר תשר"ת: יפסיק בנשימה 
ויתקע שוב שברים תרועה.

בסדר תר"ת: יפסיק בנשימה 
ויתקע שוב תרועה.

לכתחילה, יחזור לתקיעה אם יש ספק בכשרות התרועה
ראשונה.

הוסיף עוד כח / כוחות 
)טרומיטין( של תרועה בהפסק 

נשימה ביניהם

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה 
ראשונה.

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה תקע קול אחר במקום התרועה
ראשונה. 

יפסיק בנשימה ויחזור עליה אם לא יצא טוב
שוב.

תקיעה 
אחרונה

תקע קול אחר במקומה )כגון 
התחלה של תרועה או שברים(

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה 
ראשונה.

לחזור לתחילת הסדר )תשר"ת / 
תש"ת / תר"ת(:

התחיל לתקוע תרועה במקום שברים 
בסדר תש"ת – יחזור לתחילת הסדר.

התחיל לתקוע שברים במקום תרועה 
בסדר תר"ת – יחזור לתחילת הסדר.

התחיל תרועה לפני סיום ה'שברים' 
בסדר תשר"ת – אם לא נשם ביניהם 

יחזור לתחילת השברים; אם נשם 
ביניהם יחזור לתחילת הסדר.

התחיל לתקוע )תקיעה / שברים / 
תרועה(, והפסיק לפני שיעור הקול 

הכשר בנשימה. או שניסה לתקוע את 
הקול הנכון אך לא עלתה בידו ויצא 

קול פסול – יתחיל שוב מתחילת אותו 
קול. אלא אם כן התחיל תרועה וכבר 

הריע שלושה טרומיטין, שאז צריך 
להתחיל מתחילת הסדר.

סיים את הקול )תקיעה / שברים / 
תרועה( כהלכה, והפסיק בנשימה 

והתחיל שוב אותו קול – יחזור 
לתחילת הסדר. 

אם נזכר בטעותו כאשר כבר עומד 
בסדר אחר – יסיים את הסדר שעומד 

בו, ולאחר מכן ישלים את הסדר 
שטעה בו. ואין חיסרון בכך שהקדים 

את הסדר המאוחר. כגון: מי שבאמצע 
תש"ת נזכר שטעה בתשר"ת – ישלים 

את התש"ת, ויתקע תשר"ת.

בכל מקרה שצריך לחזור – יפסיק 
בנשימה בין הקול המוטעה לקול 

הכשר.

מקורות:
שו"ע אדה"ז סי' תקצ. נו"כ השו"ע שם. וראה שלחן 

מנחם ח"ג סי' רפו. וראה עוד ספר הלכה למעשה 
מועדים תשרי )מהדורת תש"פ( פ"ז, וש"נ.

עריכה: הרב אייל פלד. הגהה: הרב מיכאל 
 שלמה אבישיד, הרב משה קורנוויץ, 

הרב מנחם מענדל הלפרין. 

חובה בכל בית!
מתאים לכל המשפחה

ניתן להשיג בחנויות המובחרות:
ובאתרים: סמס לרב, חב"ד שופ, היכל מנחם
הפצה ראשית: חיש הפצת המעיינות
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