
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

השועל והעורב 
 

אגדה רוסית 
 



שועל עבר ביער ונפל לבור 
עמוק. הוא ישב בפנים ולא ידע 
איך לצאת. ואז ראה עורב על 

העץ שמעל הבור. 
אמר השועל "אדון עורב, אדון 

עורב, מה אתה עושה?" 
"אני בונה קן לגוזלים שלי" ענה 

העורב. 
"אבל אני אטרוף את הגוזלים 

שלך, כי אני רעב" אמר השועל. 



"אל תטרוף את הגוזלים שלי" 
ענה העורב. "טוב" אמר השועל 

"אבל תביא לי אוכל." 
התחיל העורב לחשוב איך 

להביא אוכל לשועל ובסוף עף 
לכפר, תפס אפרוח שמן והביא 

לו. 
השועל אכל את האפרוח ואמר 

"מר עורב, הבאת לי אוכל, 
נכון?" 

"כן" ענה העורב. 



"אז תביא לי גם לשתות!" 
התחיל העורב לדאוג איך להביא 
לשועל לשתות. בסוף עף למעיין 

והביא כד מים. 
השועל שתה את המים ואמר 
"מר עורב, מר עורב, הבאת לי 
לאכול והבאת לי לשתות, עכשיו 
תעזור לי לצאת מהבור הזה." 

התחיל העורב לדאוג איך 
להוציא את השועל מהבור.  



בסוף התחיל לאסוף זרדים וזרק 
לבור עד שהשועל יכול היה 

לעלות עליהם ולצאת החוצה.  
הוא התיישב תחת העץ וקרא 
"מר עורב, מר עורב, הבאת לי 

אוכל, נכון?" 
"כן" אמר העורב. 

"והבאת לי גם שתייה, נכון?" 
"כן" אמר העורב. 

"ועזרת לי לצאת מהבור, נכון?" 
"כן" אמר העורב. 



"אז עכשיו אוכל לטרוף את 
הגוזלים שלך" אמר השועל. 

"לא! לא! אל תטרוף את 
הגוזלים שלי" אמר העורב "כי 
הם עוד קטנים. אם תרצה, 

אדאג לך להרבה אוכל 
מהחווה." 

"לאיזה אוכל תדאג לי?" שאל 
השועל. 

התחיל העורב לדאוג, איך 
להביא לשועל אוכל מהחווה כפי 

שהבטיח. 



ובסוף אמר "אדאג שיביאו לך 
אווז שמן" אמר העורב "רק רוץ 
אחרי ואני עף ישר אל החווה." 
עף העורב אל החווה והתיישב 
על הפשפש שבגדר ולשועל 
אמר "שכב כאן ואני אקרא 

שיביאו לך אווז." 
השועל נשכב תחת הפשפש 
והעורב התחיל לקרוא "אדוני! 

אדוני! תביא מיד אווז שמן 
לשועל!" 



והשועל אמר "אתה קורא יפה 
אבל עוד אף אחד לא בא!" 

"תכף, תכף!" אמר העורב "הנה 
כבר באים ורק אקרא עוד פעם." 

והוא קרא שוב "אדוני! אדוני! 
תביא מיד אווז שמן לשועל!" 
ומיד נפתח הפשפש ולהקת 
כלבים פרצה ובנביחות רמות 
התנפלה על השועל. קיפל 

השועל את זנבו בין רגליו וברח 
ליער והכלבים אחריו. בקושי 

הצליח לברוח מהם. 
 


