
ארנק הכשפים 
 

חיו פעם בכפר שני אחים, אחד עשיר, שני 
אביון. כשנגמר כל המזון אצל משפחת 

העני, יצא הבחור לאסוף אוכמניות 
ופטריות ביער, כדי שיהיה לו במה 

להאכיל את המשפחה, ולא ימותו מרעב. 
והנה, ממקום כלשהו הופיע בפניו איש 

גבוה ומוזר. ניגש לבחור ושואל "בשביל 
מי אתה אוסף את הפטריות? 

"אין לי מה לאכול, ולכן באתי הנה לאסוף 
אותן" ענה הבחור. 

הוציא האיש ארנק מכיס ואמר "קח אותו. 
אם תהיה רעב רק תאמר 'ארנק תן' והוא 

ייתן לך אוכל. וכשתאכל מספיק תגיד 
'ארנק תיסגר' והוא ייסגר מיד." 

הודה הבחור לאיש המוזר וחזר שמח 
הביתה. נכנס לחדר ואומר "ארנק תן". 

נפתח הארנק וממנו יצא אוכל טוב ועשיר. 
כל המשפחה יכלה לאכול עד שובע. שמח 
האיש, שמחה האישה ומאז כבר לא רעבו 
יותר. אבל פעם האח העשיר בא לביתם. 

הראה לו האח את הארנק והעשיר מיד 

רצה אותו. התחיל להציע לאחיו כסף, אך 
האח לא רצה למכור את ארנק הכשפים. 

אבל האח העשיר העלה עוד ועוד את 
ההצעה שלו. בסוף התערבה גם אשתו 



של העני ואמרה "הנה הוא מציע לך מאה 
רובל. עוד מעולם לא היה לנו כל כך 

הרבה כסף. תמכור לו את הארנק."  
מאוד לא רצה הבחור להיפרד מהארנק, 
אבל האישה והאח לחצו עליו ובסוף מכר 

אותו במאה רובל. היה זה אז כסף רב, 
שהספיק למשפחה לשנה שלמה. 

אבל עברה שנה ושוב לא היה למשפחה 
מה לאכול. חזר האח האביון ליער 

והמשיך לאסוף אוכמניות ופטריות. 
שוב פגש שם את האיש המוזר, ששאל 
אותו "מה קרה? מה עשית עם הארנק 

שנתתי לך?" "מכרתי אותו" עונה האביון. 
האיש המוזר הוציא מכיסו ארנק אחר, 

יפה יותר, מקושט ברקמות, ואומר "קח 
את זה. הארנק הזה טוב מאה פעם מזה 

שנתתי לך קודם." 
האביון התחיל לחזור הביתה, אך בדרך 

נעשה רעב והחליט לנסות את הארנק 

החדש. אמר "ארנק תן" וחיכה לאוכל. אז 
נפתח הארנק ויצאו ממנו שני שדונים עם 
מקלות ושוטים והתחילו להרביץ לו, תוך 

קריאה "למה מכרת! למה מכרת!" בקושי 
הצליח המסכן לקרוא "ארנק תיסגר". 

השדונים נכנסו לארנק  והוא צולע וחבול 
חזר הביתה. 

בא הביתה וחושב "טוב, עכשיו אלמד את 
אשתי. למה שכנעה אותי למכור את 

הארנק הקודם?" 
נתן לאשתו את המתנה החדשה ואומר 

"קיבלתי ארנק החדש. ראי, הוא יותר 
יפה, ואפילו מאה פעם טוב מהקודם." 

ובעצמו יצא מהדירה. 
מאוד רצתה האישה לאות את הפלאים 

של הארנק החדש וכשרק לקחה אותו ביד 
אמרה "ארנק תן". ושוב קפצו שני שדונים 

מהארנק והתחילו להרביץ לה כשהם 
קוראים "למה מכרתם את הארנק הקודם. 



כך מגיע לכם!" והכו אותה עד שבקושי 
הצליחה לקרוא "ארנק תיסגר". 

חזר בעלה הביתה ורואה – האישה 

שוכבת במיטה ובוכה מכאבים. ריחם 
עליה, טיפל בה יפה, השקה שיקוי כדי 

להרגיע כאבים ובסוף אומר "אלך עכשיו 
לאחי. אולי ירצה להתחלף אתי ולקבל את 

הארנק החדש." 
וכך גם עשה. הלך לביתו של האח 

והתפאר בארנק החדש, הטוב והיפה יותר 
מהקודם. 

מיד הציע לו האח "ראה אחי, אתן לך עוד 
מאה רובל כדי שנתחלף בארנקים". 

לא" ענה לו האח העני "מאה רובל לא 
מספיק. ראה כמה יפה הארנק הזה והוא 

טוב מהקודם מאה פעם. תן לי שלוש 
מאות." 

התמקחו, התמקחו ובסוף התחלפו 
תמורת מאתיים רובל. 

האח העשיר היה גאה מאוד מהרכישה 
החדשה והחליט להציג את הארנק בפני 

כל עשירי הכפר. הוא הזמין אותם 
לארוחה חגיגית וכשכולם ישבו כבר ליד 

השולחן אמר "ארנק תן". 
וי! איך הרביצו השדונים מהארנק לבעל 

הבית ולכל האורחים העשירים שלו! 
מאז לא השתוקק כבר האח העשיר 

לקחת מאחרים ולרמות עניים. 



והאח השני חי בשלום עם משפחתו, 
אומנם לא בעושר, אבל לפחות אוכל לא 

חסר להם.  


