
 

 

One must have in mind to fulfill the Mitzvah to hear Shofar. In addition, it should be our intention to accept upon 
ourselves Hashem’s kingship, and to do personal Teshuva. The Ba’al Tokea will say the Brochos and have 
everyone in mind, and we must likewise have intention to fulfill our obligation to say the Brochos with his recital. 
The basic Mitzvah is to blow 30 sounds, but the custom is to blow 100. Nusach Sefard divides it into 4 groups: 30 
before Mussaf, 30 during the silent Shmona Esrei, 30 during Chazaras HaShatz, and 10 during the final Kaddish.  
One may not speak between the Brochos and the Shofar sounds, and one should not even speak until the first 30 
sounds are heard. It is best not to speak until all 100 are heard, but one who needs to speak about matters concerning 
the Tekios or davening, may do so after 30 are heard. One may also say “Asher Yatzar” after 30 are heard.

ה רּוְך ַאתָּ ם ה'  בָּ עֹולָּ ו  ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ יוֲאֶשר ִקדְּ ר  ,תָּ מֹוַע קֹול שֹופָּ נּו ִלשְּ ִצּוָּ  . וְּ
ה   רּוְך ַאתָּ ַמן ַהֶזה ה'בָּ נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקיְּ ם, ֶשֶהֱחיָּנּו וְּ עֹולָּ . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

 ( 30) קודם מוסף
 תשר"ת

 שניות(  ד' )תקיעה  .א
 )נשימה א'( תרועה  .  ג   שברים .ב
 :שניות( ד' ) תקיעה .ד
 שניות(  ד' )תקיעה  .ה
 )נשימה א'( תרועה  .  ז    שברים .ו

 :שניות( ד' ) תקיעה .ח
 שניות(  ד' )תקיעה  .ט
 א'(   ')נשימתרועה  יא.  שברים   .י

 :שניות( ד' ) תקיעה .יב

 תש"ת 
   )ב' שניות( תקיעה . יג
 שברים  .יד
 :)ב' שניות( תקיעה .טו
 )ב' שניות( תקיעה  .טז
 שברים  .יז
 :)ב' שניות( תקיעה . יח
 )ב' שניות( תקיעה  .יט
 שברים  .כ

 :)ב' שניות( תקיעה .כא

 תר"ת
 )ב' שניות( תקיעה  .כב
 תרועה   .כג
 :)ב' שניות( תקיעה .כד
 )ב' שניות( תקיעה  .כה
 תרועה   .כו
 :)ב' שניות( תקיעה .כז
 )ב' שניות( תקיעה  .כח
 תרועה   .כט

 : )ב' שניות( תקיעה גדולה .ל

 

 ( 30)  מונה עשרהש
 מלכיות

 שניות(  ד' )תקיעה  .לא
 (ותנשימ ב'  )תרועה . גל שברים .לב

   :שניות( ד' ) תקיעה .לד
   )ב' שניות( תקיעה . לה
 שברים  . לו
 :)ב' שניות( תקיעה .לז
   )ב' שניות( הקיעת . לח
 תרועה  .לט
 :)ב' שניות( הקיעת .מ

 זכרונות
 שניות(  ד' )תקיעה  .מא

 (ותנשימב'  )תרועה  .  מג    שברים .מב
   :שניות( ד' ) תקיעה .מד
   )ב' שניות( תקיעה .מה
 שברים  .מו
 :)ב' שניות( תקיעה .מז
   )ב' שניות( תקיעה .מח
   תרועה .מט

 :)ב' שניות( קיעהת .נ

 שופרות
 שניות(  ד' )תקיעה  .נא
 ( 'נשימב' )תרועה . גנ שברים .נב
   :שניות( ד' ) תקיעה .נד
   )ב' שניות( תקיעה . נה
 שברים  . נו
 :)ב' שניות( תקיעה .נז
   )ב' שניות( הקיעת . נח
   תרועה .נט
 :)ב' שניות( קיעהת .ס

 

 ( 30)  זרת הש"ץח
 מלכיות

 שניות(  ד' )תקיעה  .סא
 תרועה  . גס שברים .סב
   :שניות( ד' ) תקיעה .סד
   )ב' שניות( תקיעה .סה
 שברים  .סו
 :)ב' שניות( תקיעה .סז
   )ב' שניות( קיעהת .סח
   תרועה .סט

 :)ב' שניות( קיעהת .ע

 זכרונות
 שניות(  ד' )תקיעה  .עא
 תרועה . גע ם שברי .עב
   :שניות( ד' ) תקיעה .עד
   )ב' שניות( תקיעה . עה
 שברים  . עו
 :)ב' שניות( תקיעה .עז
   )ב' שניות( הקיעת . עח
   תרועה .עט

 :)ב' שניות( הקיעת .פ

 שופרות
 שניות(  ד' )תקיעה  .פא
 תרועה . גפ  שברים .פב
   :שניות( ד' ) תקיעה .פד
   )ב' שניות( תקיעה . פה
 שברים  . פו
 :)ב' שניות( תקיעה .פז
   )ב' שניות( תקיעה . פח
   תרועה .פט

)ב' שניות(  קיעהת .צ

( 10)  שדיק
 שניות(  ד' )תקיעה  .צא
 תרועה . גצ שברים .צב
   :שניות( ד' ) תקיעה .צד

 

   )ב' שניות( תקיעה .צה
 שברים  .צו
 :)ב' שניות( תקיעה .צז

 

   )ב' שניות( קיעהת .צח
   תרועה .צט

 : )ב' שניות(גדולה   קיעהת .ק


