
מי החזק ביותר 
 

איביטי היה ילד קטן שחי לפני הרבה, הרבה 
זמן. הוא היה סקרן גדול ורצה לדעת הכל על 

הדברים השונים. 
יום אחד אמר לאמא שלו "אני סקרן לדעת מה 

הוא הדבר החזק ביותר בעולם." 

אמא לא ידעה לומר לו זאת ולכן איביטי החליט 
למצוא את התשובה בעצמו. הוא הלך והלך עד 

שהגיע לעץ. 
הוא עלה על העץ וחיפש סביב מה יכול להיות 

חזק ביותר. 
והנה באה רוח חזקה, שברה את הענף שעליו 

ישב איביטי, והוא נפל לארץ. 
"הו עץ" אמר איביטי "אתה החזק ביותר 

בעולם. זרקת אותי ארצה." 
"לא" ענה העץ "זו הרוח ששברה את הענף". 

ואז איביטי רץ למקום שממנו נשבה הרוח. 
"רוח, רוח" הוא אמר "העץ זרק אותי ארצה 
אבל את שברת את העץ. את החזקה ביותר 

בעולם." 
"לא" אמרה הרוח "כי הגבעה ששם יכולה 

לעצור אותי ולא אוכל להגיע גם לעץ." 
רץ איביטי שוב, רץ עד הגבעה הגבוהה. 

"גבעה, גבעה" קרא "העץ זרק אותי לארץ  



 

והרוח שברה את העץ. אבל את יכולה לעצור 
את הרוח, אז את החזקה ביותר בעולם." 

"לא אני" ענתה הגבעה "הנה עכבר קטן שחופר  
מאורה בתוכי." 

איביטי ירד מהגבעה וחיפש את העכבר. הוא 
מצא  

אותו בתוך המאורה שלו ודיבר אליו "עכבר, 
העץ זרק אותי ארצה. הרוח שברה את העץ. 
הגבעה עצרה את הרוח. ואתה חופר בתוך 

הגבעה. אז כנראה אתה החזק ביותר בעולם." 
"לא איביטי" ענה העכבר כל חיה גדולה יכולה 
לתפוש אותי. ראה את הנמר שם. הוא יכול 

לטרוף אותי בקלות." 
חיפש  איביטי את הנמר, ניגש אליו ואמר "העץ 
זרק אותי לארץ, הרוח שברה את העץ, הגבעה 

עצרה את הרוח, העכבר חפר בתוך הגבעה 
ואתה יכול לטרוף את העכבר. האם אתה 

החזק ביותר בעולם?" 



אבל את הנמר תפשו פעם וקשרו בחבל חזק 

והוא אמר "לא, איביטי. פעם תפסו אותי ולא 
הצלחתי לקרוע את החבל בו הייתי קשור. 

החבל חזק ממני." 
איביטי חיפש חבל ואמר לו "העץ זרק אותי 

לארץ, הרוח שברה את העץ, הגבעה עצרה את 
הרוח, העכבר חופר בתוך הגבעה והנמר יכול 

לטרוף את העכבר. אבל אתה חזק יותר 
מהנמר ואתה כנראה החזק ביותר בעולם." 

"לא, אמר החבל" אש יכולה לשרוף אותי." 
הלך איביטי והלך עד שמצא אש ואמר לה 

"העץ זרק אותי לארץ, הרוח שברה את העץ, 
הגבעה עצרה את הרוח, העכבר חופר בתוך 
הגבעה והנמר יכול לטרוף את העכבר. אבל 
החבל שקשר את הנמר היה חזק ממנו. ואת 

יכולה לשרוף את החבל, אז את החזקה ביותר 
בעולם." 

"לא" אמרה האש "הבט על השמש. היא חזקה 



ממני בהרבה!" 
הביט איביטי על השמש וקרא "שמש, שמש! 
העץ זרק אותי לארץ, הרוח שברה את העץ, 
הגבעה עצרה את הרוח והעכבר חופר בתוך 
הגבעה. הנמר יכול לטרוף את העכבר, החבל 

מחזיק את הנמר, האש יכולה לשרוף את 
החבל. אבל את, שמש, בוערת יותר חזק 

מהאש. הרי את היא החזקה ביותר בעולם!" 
השמש הביטה על איביטי והוא עצם את עיניו 

והרים את ראשו, אבל למרות שעיניו היו 
עצומות הוא הרגיש את אור השמש ואת החום 
שלה. ואז הוא קרא בשמחה "אני יודע עכשיו! 

מצאתי מי הוא החזק ביותר בעולם! זו השמש!" 
והלך לספר זאת לאמו. 


