
  . / מעשייה.שלח לחמך.
אפייה בו אפה לחם ולחמניות, רקיקים וכל -פעם אחת היה אופה, והיה לו בית

חלות. אשתו של האופה הייתה לשה בצק, והילדים  –מיני דברי מאפה, ולַׁשָּבת 

היו קולעים חלות ומצהיבים בביצה מצלחת. כל העיר כולה התענגה על המגדנות 

ים מן השמים לחטוף פרור הן באו, ניקרו ונהנו ועל הכעכים, ואפילו הציפור

  ובזנביהם נענעו. 

האפייה יהודים עניים לבקש לַׁשָּבת נדבה. נהג - כל יום שישי היו באים אל בית

בצקות, אף אחד לא יצא -האופה לתת לכל נצרך לחמנייה או כעך, רקיק או עוגיות

עיניים טובות וַמביטות  מלפניו בידיים ריקות. אחד מן היהודים העניים היו לו

אור זורחת. היה האופה אוהב -כך טובות היו שהייתה מהן קרן-בטוב ונחת, וכל

קודש -שבת היה נותן לו לכבוד שבת-אותו יותר מכל יתר החבורה הדלה, וכל ערב

  חלה. –

כך התרגל לזה והיה -כך היה הדבר במשך שנים רבות, כל שבוע ושבוע. והאופה כל

בר היה מצפה לו, ליהודי העני, שיבוא ויגיע. והוא נשא את לו הדבר ידוע, שכ

החלה לקראתו ואיחל לו לתיאבון, לבריאות ולשובע! היהודי לא אמר לו תודה, 

- ברוך-אור בעיניים. והשיב: "תאריך ימים ושנים, והקדוש-רק חייך אליו חיוך

  הוא ישיב לך כפליים."

ם שישי, במשך שנים רבות, כך היה הדבר מדי שבוע בשבוע, יום שישי אחר יו

והיהודי הזקין, והלבינו לו זקן ופאות וגבות, וגם האופה הזקין, והלבינו לו זקן 

  ופאות וגבות, כי עברו ימים רבים, ונמשך המנהג שנים רבות.

האופה. -פעם אחת, יום שישי וערב חג היה הדבר, ִהגיעו ובאו קונים רבים אל בית

חלה מתוקה, והיה תפוס האופה והשעה לו זה רצה חלה עם פרג, ההוא רוצה 

  דחוקה.

בדיוק באותה השעה בא גם היהודי בעל העיניים המאירות. הוא ראה שהרעש 

גדול, ולא רצה להפריע לאופה. הוא עמד מעט ויצא, ואפילו מילה אחת לא 

  השמיע.

מאותו יום שישי והלאה היהודי לא הוסיף עוד לבוא. נעלם ואיננו. עבר שבוע, 

ניים ושלושה. האופה לא ֵהסירו מלבו. הוא הזכיר אותו כמה פעמים, שאל עברו ש

  כך לא זכרו עוד וישכחהו.- ואחר –את יתר העניים 
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אפייה גדול. - נורהאפייה הצליח יפה. האופה בנה לו בית חדש, התקין בו ת- בית

אשת האופה תפרה לה אפודת צמר חדשה או מחודשת, והילדים התהלכו בנעליים 

תה עם כפיות חצי תריסר, הודו - של-שלמות ובגופיות של פשתן. אף קנו כוסות

  ל על רוב טובו וחיו חיי קיסר.-לק

אך לא לעולם המזל מאיר לו פנים, לאדם. פעם אחת ביום שישי פרצה דלקה 

ייה של האופה, האש אחזה בשקים המלאים קמח, במדפים ובכל הבית האפ- בבית

  כולו עד למעלה, כל מה שהיה לאופה, עלה בעשן. נשרפה נחלתו ואוכלה.

עומד האופה מודאג, וידיו תלויות לו רפויות. עומד וַמביט על קירותיו השרופים 

פה: אשתו וילדיו, כמו צאן עזובות. מהרהר האו –ידו - של בית המאפה, ועל

כך? להישאר ערב -'אלוקים שבשמים, למה ענשתני עונש כזה? למה ביישתני כל

  שבת בלי קורת גג!'

והשכנים ניגשים בעצב, משתתפים עם האופה בקול יגון: 'באמת, מפני מה ַמגיע 

  כך הגון!'-לו לאופה? יהודי כל

עוד האופה עומד מודאג ומיואש ואינו יודע מה יעשה ואיך צערו יביע, והנה 

הנה בא וַמגיע. עומד האופה  –היהודי העני, שכבר זמן רב, רב מאוד, לא בא 

משתאה ומשתומם: 'מה זה פתאום, בתוך האסון הגדול הזה, בא היהודי היום?' 

והוא רץ לקראתו, והוא אומר לו ברוחו השבורה: "ראה, ר' יהודי, מה קרה לי, 

אין לי עכשיו חלה  איך השברתי שבירה גמורה, הכול נשרף, מטפחות עד מסד!

  אפילו לעצמי לשבת..."

עינו זורחת: "לא באתי הפעם חלה לקחת. אלוקים את מזלי -אומר היהודי, ובבת

הגביה, ולהיות אביון חדלתי; יש לי עכשיו כל מה שדרוש, ואני יכול לשלם את 

  חובותיי, כל מה שמאת אנשים טובים שאלתי."

ותה לאופה. "כאן יש לך," אמר היהודי הוציא מכיסו מטפחת צרורה והגיש א

היהודי, "תשלום תמורת כל החלות שנתת לי מדי שבוע בשבוע, מערב שבת לערב 

שבת, במשך שנים רבות, רבות מאוד. החשבון נכון. צירפתי הכול. חישבתי הכול. 

  חשבון מדויק עשיתי."

אפייה, ואפילו בשביל -זה היה מספיק בשביל בית ובשביל תנור ובשביל בית

ישה אפודה של צמר, חדשה ולא מחודשת, ובשביל הילדים גופיות וכותנות של הא

פשתן. וגדול היה לו, לאופה, הפלא. לחוד ולחוד היה צרור התשלום תמורת כל 

החלות האלה: תמורת כל חלה, מכל שבוע ושבוע, מערב שבת לערב שבת, משנה 

 לא הייתה חסרה שום פרוטה אחת קטנה! –לשנה 
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