
 עיקר וטפל 

 סימן ריב סעיף אשולחן ערוך אורח חיים  .א

כל שהוא עיקר ועמו טפילה )פי' דבר בלתי נחשב(, מברך על 

העיקר ופוטר את הטפילה בין מברכה שלפניה בין מברכה 

שלאחריה; לא מיבעיא אם העיקר מעורב עם הטפל, אלא 

אפי' כל אחד לבדו; ואפילו פת שהוא חשוב מכל, אם הוא 

טפל כגון שאוכל דג מליח ואוכל פת עמו כדי שלא יזיקנו 

 ..., מברך על הדג ופוטר הפת, כיון שהוא טפל. הגה: בגרונו

הא דמברכין על העיקר ופוטר את הטפילה היינו שאוכלן 

ביחד או שאוכל העיקר תחלה, אבל אם אוכל הטפל תחלה 

תה כגון שרוצה לשתות ורוצה לאכול תחלה כדי שלא יש

אליבא ריקנא; או שאוכל גרעיני גודגדניות למתק השתייה, 

 מברך על האוכל תחלה אף על פי שהוא טפל לשתייה,
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כגון כל תערובות שני מינים שהאחד  -אם העיקר מעורב 

הוא העיקר והשני אינו בא אלא לתקנו ולהכשירו או אפילו 

ובה מחבירו הרוב הוא שניהם עיקרים אלא שהאחד מר

ואפילו כל מין ומין עומד בפני עצמו וניכר נמי בתר  ,העיקר

וע"כ בפורים שמרקחין שומשמין בדבש  ,רוב אזלינן

ומערבין בהם פתיתי אגוז כל שרוב שומשמין בתר העיקר 

אזלינן ומברך פרי האדמה ומיהו כ"ז דוקא בששניהם הוא 

ן אינו דבר חשוב אף שהוא הרוב דבר חשוב הא אם אחד מה

 בטל הוא לגבי מיעוט החשוב דהוא העיקר

ודע דבחמשת מיני דגן קי"ל לעיל בסי' ר"ח דאם מעורבין 

עם שאר מינים אפילו הם המיעוט כל שניתן בהתבשיל 

לטעם אזלינן בתרייהו ומברך עליהם במ"מ לבד ונפטר 

 ...י שמיני דגן נחשבין לעיקר תמידתערובות הרוב מפנ
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בין שאוכל העיקר והטפל בבת אחת בין  -כל אחד לבדו 

 שאוכל העיקר תחלה והטפל אח"כ וכדלקמיה:

 ס"ק דמשנה ברורה סימן ריב  .ד

ואפילו כשלא היה הטפל לפניו בשעת  -כיון שהוא טפל 

אכילת העיקר אם היה דעתו בשעת ברכה לאכול גם הטפל 

או שדרכו בכך לאכול הטפל אחריו פוטר הטפל ]גם בעינן 

דוקא שיאכל הטפל באותו מקום לאפוקי כששינה מקומו 

בינתים[ אבל אם אינו רגיל בכך וגם לא היה דעתו בפירוש 

 הברכה לאכול הטפל צריך לברך גם על הטפלבשעת 

 ביאור הלכה סימן ריב סעיף א .ה

אות י"ח ]בדין  ייםחהרך עיין במ"ב ובד -אם העיקר מעורב 

דברים המטוגנים[ כתב וז"ל אם אוכל שני מאכלים שהן 

מעורבין בקערה אחת אם עיקר כונתו על האחד מברך עליו 

הוא  ופוטר השני אפילו הוא המועט ובסתם מה שהוא הרוב

העיקר עי"ש אבל אם יש בתערובות אפילו מעט מה' מינים 

שעירב בתוכו כדי לאכול מברך במ"מ ופוטר השני עכ"ל 

מצדד דהיכא דמינכר ומובדל כל מין בפני  דםאיי אכן בח

עצמו מברך על כל מין ומין ולא אזלינן בתר רובא ולא בתר 

פק ברכות להקל ולא יברך ה' מיני דגן ולמעשה נראה דס

אלא כברכת הרוב וכן בתבשיל שמעורב בו מה' מיני דגן 

יברך רק במ"מ ]וגם על המחיה בסוף אם יש בו כזית דגן 

 . ..בכדי אכילת פרס[ 

והרוצה לחוש לדעת הח"א ימעך הפרי אדמה ויהיה מעורב 

עם פתיתי העיסה או הגרויפין על ה' מיני דגן ויאכלם ביחד 

ויברך בורא מיני מזונות על שני המינים ביחד. וכן לענין 

הרוב ממין אחד  שארי מינים שאינם מחמשה מיני דגן אם

והמין השני שהוא המועט מובדל בפ"ע כגון שבישל ביחד 

תפוחים עם מעט תפוחי אדמה וכה"ג ימעך המיעוט ויברך 

 כברכת הרוב:

 סימן קעד סעיף בשולחן ערוך אורח חיים  .ו

 .יין פוטר כל מיני משקין. הגה: אפילו מברכה ראשונה
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ובלבד שיהיו לפניו על השלחן בשעה  -כל מיני משקים 

שבירך על היין ]דאלו לא היו לפניו בשעת ברכה אף שהביאו 

המשקין לפניו בשעה שעמד עדיין היין לפניו לא מהני וצריך 

ק שהיה לברך עליהם[ ויש מקילין אפילו לא היו לפניו ור

דעתו עליהם וכ"ז בשלא קבע עצמו לשתות יין ורק כוס זה 

בלבד אבל אם קבע לשתות יין הסכימו כמה אחרונים 

דפוטר אפילו המשקין שלא היו לפניו בשעת ברכה כיון 

ולכתחלה טוב יותר  ,באו לפניו עכ"פ בעוד שהיין לפניוש

לעולם שיהיו שאר המשקין לפניו בעת ברכתו על היין. ודע 

שאם קידש על היין והוציא אחרים בברכתו אם לא טעמו 

מכוס של קידוש ורוצים לשתות שארי משקין אף שהיו 

ן כי לפניהם בשעה שבירך על היין צריכים לברך על המשקי

הטעם שיין פוטר הוא משום שכל המשקים טפלים לו 

 .וכשאינו שותה לא שייך טעם זה
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אבל העושה תבשיל ממיני גרויפי"ן שנעשה מה' מיני דגן 

]כגון הנעשים במדינתנו משעורים ושבולת שועל שנחלק כל 

גרעין לשנים[ ונתן בהם מים הרבה עד שאינו ראוי רק 

ו שקורין זופ"א אין הגרויפ"ן בטילין לגבי המים כיון לשרפ



שהם בעין ומיני דגן לא בטלי וצריך לברך על הגרויפי"ן 

במ"מ ומ"מ אפשר שגם המים לא בטלי לגבייהו כיון 

שעיקרן נעשה רק לשתיה ולא לאכילה וצריך לברך גם על 

המים שהכל וע"כ יברך תחלה על המים ואח"כ על 

מדברי המ"א בסימן זה ובסימן ר"ה[  הגרויפי"ן ]כן מתבאר

ובח"א כתב שיותר טוב בזה לברך שהכל על דבר אחר 

ויוציא את הרוטב. וכ"ז דוקא בה' מיני דגן דלא בטלי אבל 

בשאר מינים כגון רעצק"ע גרויפי"ן שנעשים בריבוי מים 

שאינם ראוין לאכילה ורק לזופ"א מברך ברכה אחת שהכל 

 םדהגרויפי"ן נתבטלו לגבי המי

 סימן רה סעיף בשולחן ערוך אורח חיים  .ט

על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך 

על הירקות עצמן, אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק; 

וה"מ כשבשלם בלא בשר, אבל בישלם עם בשר, מברך עליו 

 שהכל.
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ודוקא כשבישל הירק במים  -אף על פי שאין בהם וכו' 

בעלמא שאין בהם טעם בעצמו ונרגש בו רק טעם הירק אבל 

אם בישל הירק בחומץ או במשקה העשויה ממי סובין 

וקמח ]שקורין קוואס[ שיש בהן טעם בפני עצמן אין נגרר 

המשקה אחר הירק ומברך עליו שהכל כששותה אותם בפני 

 עצמו

 משנה ברורה סימן רה ס"ק יג .יא

דהירקות נותנין טעם בהמרק והבשר נותן  -וכו' עם בשר 

טעם בהמרק וטעם הבשר הוא חשוב יותר הלכך הוא עיקר 

וע"כ אפילו הוא אוכל המרק לבד מברך שהכל. ומ"מ אם 

אוכל הירק עם המרק ביחד אין צריך לברך כ"א על הירק 

דהמרק נעשה טפל גם להירק ודע עוד דהירק גופא בודאי 

 יון שבא למזון ולשובעלא נעשה טפל להבשר כ

 


