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שער האריות
בחומת העיר העתיקה של ירושלים יש שבעה שערים :שער יפו ,השער
החדש ,שער שכם ,שער הורדוס או שער הפרחים ,שער האריות ,שער
האשפות ושער ציון .מאחורי כל שם יש סיפור מעניין.
שער האריות נמצא בחומה המזרחית של העיר העתיקה ,ודרכו נכנסים
לעיר מכביש יריחו או מהר הצופים ומהר הזיתים .מדוע נקרא שער זה
''שער האריות''?
הסולטן התורכי סולימן ) (1566-1520אהב מאוד כסף ,ודרש מתושבי
ירושלים העניים לשלם לו מיסים גבוהים מאוד.
האגדה מספרת שלילה אחד הלם הסולטן על ארבעה אריות רעבים
שרצו לטרוף אותו .נבהל הסולטן מאוד ולא נרדם עד הבוקר .הוא
ציווה להזמין לארמונו כל החכמים הידועים ,וביקש מהם להסביר לו
את משמעות החלום הנורא שחלם .הסולטן הקשיב לדבריהם ,אך אף
פתרון לא מצא חן בעיניו .בין החכמים היה יהודי זקן ומכובד .ביקש
הסולטן לשמוע גם את דעתו .שאל אותו החכם היהודי :על מה חשבת,
אדוני הסולטן ,לפני השינה?
ענה הסולטן :כעסתי מאוד על תושבי ירושלים ,כי לא שילמו את
המיסים ,ורציתי לתת להם עונש קשה.
אמר לו החכם היהודי :ירושלים היא עיר ושמה גם ''אריאל'' ,כלומר:
אריה של אל .בגלל מחשבותיך הֶרעות על ירושלים הופיעו האריות
בחלומך .הם באו כדי להזהיר אותך :אם תפגע בתושבי עיר הקודש,
תבוא עליך רעה גדולה .אם תעזור להם ,גם לך יהיה טוב.
הסולטן קיבל את העצה של החכם היהודי .באותה תקופה הייתה
חומת ירושלים הרוסה .מייד נתן הסולטן פקודה לבנות חומה גבוהה
וחזקה מסביב לעיר הקודש .כאשר הסתיימה בניית החומה ,ציווה
הסולטן להוסיף שני זוגות אריות בצידי השער .מאז לא הופיעו
האריות בחלומו.
מ 1967-יש לנו סיבה טובה לקרוא לשער בשם ''שער האריות'' .דרך
השער הזה נכנסו הצנחנים לעיר העתיקה במלחמת ששת הימים.
הנשיא יצחק נבון כתב על כך אגדה מעניינת בשם'' :ששת הימים
ושבעה שערים'' .באגדה זו ביקש שער בירושלים ,שצנחנים ייכנסו לעיר
העתיקה דרכו .הקדוש-ברוך-הוא אמר למלאכים'' .יבואו בני אריות
וייכנסו דרך שער האריות''.
מתוך ''שער למתחיל''
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ַשַׁער ָהֲאָריוֹת
ְבּחוַֹמת ָהִעיר ָהַע ִתּיָקה ֶשׁל ְירוּ ָשַׁל ִים ֵישׁ ִשְׁבָעה ְשָׁעִריםַ :שַׁער ָיפוַּ ,ה ַשַּׁער
ֶהָחָדשַׁ ,שַׁער ֶשֶׁכםַ ,שַׁער הוְֹרדוּס אוֹ ַשַׁער ַה ְפָּרִחיםַ ,שַׁער ָהֲאָריוֹתַ ,שַׁער
ָהַא ְשׁפּוֹת ְו ַשַׁער ִציּוּןֵ .מֲאחוֵֹרי ָכּל ֵשׁם ֵישׁ ִספּוּר ְמַע ְנֵין.
ַשַׁער ָהֲאָריוֹת ִנְמָצא ַבּחוָֹמה ַה ִמְּזָרִחית ֶשׁל ָהִעיר ָהַע ִתּיָקהְ ,וַדְרכּוֹ ִנְכָנִסים
ָלִעיר ִמ ְכִּבישׁ ְיִריחוֹ אוֹ ֵמַהר ַהצּוִֹפים וֵּמַהר ַהֵזּיִתיםַ .מדּוַּע ִנ ְקָרא ַשַׁער ֶזה
'' ַשַׁער ָהֲאָריוֹת''?
ָהסוְּלַטן ַהתּוְּר ִכּי סוִּליַמן )ָ (1566-1520אַהב ְמאוֹד ֶכֶּסףְ ,וָדַרשׁ ִמתּוֹ ָשֵׁבי
ְירוּ ָשַׁל ִים ָהֲע ִנ ִיּים ְל ַשׁ ֵלּם לוֹ ִמ ִסּים ְגּבוִֹהים ְמאוֹד.
ָהַאָגָּדה ְמַס ֶפֶּרת ֶשׁ ַלּ ְיָלה ֶאָחד ָהַלם ָהסוְּלַטן ַעל ַאְר ָבָּעה ֲאָריוֹת ְרֵעִבים
ֶשָׁרצוּ ִלְטֹרף אוֹתוִֹ .נְבַהל ָהסוְּלַטן ְמאוֹד ְולֹא ִנְרַדּם ַעד ַה ֹבֶּקר .הוּא ִצָוּה
ְלַהְזִמין ְלַאְרמוֹנוֹ ָכּל ַהֲחָכִמים ַה ְיּדוִּעים ,וִּבֵקּשׁ ֵמֶהם ְלַהְס ִבּיר לוֹ ֶאת
ַמ ְשָׁמעוּת ַהֲחלוֹם ַהנּוָֹרא ֶשָׁחַלםָ .הסוְּלַטן ִה ְק ִשׁיב ְלִדְבֵריֶהםַ ,אְך ַאף
ִפְּתרוֹן לֹא ָמָצא ֵחן ְבֵּעיָניוֵ .בּין ַהֲחָכִמים ָהָיה ְיהוִּדי ָזֵקן וְּמֻכ ָבּדִ .בֵּקּשׁ
ָהסוְּלַטן ִל ְשׁמַֹע ַגּם ֶאת ַדְּעתּוָֹ .שַׁאל אוֹתוֹ ֶהָחָכם ַה ְיּהוִּדיַ :על ַמה ָח ַשְׁב ָתּ,
ַאדוֹ ִני ָהסוְּלַטןִ ,לְפֵני ַה ֵשָּׁנה?
ָעָנה ָהסוְּלַטןָ :כַּעְס ִתּי ְמאוֹד ַעל תּוֹ ָשֵׁבי ְירוּ ָשַׁל ִיםִ ,כּי לֹא ִשׁ ְלּמוּ ֶאת
ַה ִמּ ִסּיםְ ,וָרִציִתי ָלֵתת ָלֶהם עֶֹנשׁ ָק ֶשׁה.
ָאַמר לוֹ ֶהָחָכם ַה ְיּהוִּדיְ :ירוּ ָשַׁל ִים ִהיא ִעיר וּ ְשָׁמהּ ַגּם ''ֲאִריֵאל''ְ ,כּלוַֹמר:
ַאְרֵיה ֶשׁל ֶאלִ .בּ ְגַלל ַמְח ְשׁבוֶֹתיָך ָהָרעוֹת ַעל ְירוּ ָשַׁל ִים הוִֹפיעוּ ָהֲאָריוֹת
קֶּדשׁ,
ַבֲּחלוְֹמָךֵ .הם ָבּאוּ ְכֵּדי ְלַהְזִהיר אוְֹתָךִ :אם ִתְּפַגּע ְבּתוֹ ָשֵׁבי ִעיר ַה ֹ
ָתּבוֹא ָעֶליָך ָרָעה ְגּדוָֹלהִ .אם ַתֲּעֹזר ָלֶהםַ ,גּם ְלָך ִיְהֶיה טוֹב.
ָהסוְּלַטן ִק ֵבּל ֶאת ָהֵעָצה ֶשׁל ֶהָחָכם ַה ְיּהוִּדיְ .בּאוָֹתהּ ְתּקוָּפה ָה ְיָתה חוַֹמת
ְירוּ ָשַׁל ִים ֲהרוָּסהִ .מָיּד ָנַתן ָהסוְּלַטן ְפֻּקָדּה ִלְבנוֹת חוָֹמה ְגּבוָֹהה ַוֲחָזָקה
קֶּדשַׁ .כֲּא ֶשׁר ִהְס ַתּ ְיָּמה ְבּ ִנַיּת ַהחוָֹמהִ ,צָוּה ָהסוְּלַטן
ִמ ָסִּביב ְלִעיר ַה ֹ
ְלהוִֹסיף ְשֵׁני זוּגוֹת ֲאָריוֹת ְבִּצֵדּי ַה ַשַּׁערֵ .מָאז לֹא הוִֹפיעוּ ָהֲאָריוֹת
ַבֲּחלוֹמוֹ.
מֵ 1967-ישׁ ָלנוּ ִס ָבּה טוָֹבה ִל ְקֹרא ַל ַשַּׁער ְבּ ֵשׁם '' ַשַׁער ָהֲאָריוֹת''ֶ .דֶּרְך
ַה ַשַּׁער ַהֶזּה ִנְכ ְנסוּ ַה ַצּ ְנָח ִנים ָלִעיר ָהַע ִתּיָקה ְבִּמְלֶחֶמת ֶשׁ ֵשּׁת ַהָיִּמים.
ַהָנּ ִשׂיא ִיְצַחק ָנבוֹן ָכַּתב ַעל ָכְּך ַאָגָּדה ְמַע ְנֶיֶנת ְבּ ֵשׁםֶ '' :שׁ ֵשּׁת ַהָיִּמים ְו ִשְׁבָעה
ְשָׁעִרים''ָ .בַּאָגָּדה זוֹ ִבֵּקּשׁ ָכּל ַשַׁער ִבּירוּ ָשַׁל ִיםֶ ,שׁ ַצּ ְנָח ִנים ִי ָכּ ְנסוּ ָלִעיר
ָהַע ִתּיָקה ַדְּרכּוַֹ .הָקּדוֹשָׁ -בּרוְּך-הוּא ָאַמר ַל ַמְּלָאִכיםָ'' .יבוֹאוּ ְבֵּני ֲאָריוֹת
ְו ִי ָכּ ְנסוּ ֶדֶּרְך ַשַׁער ָהֲאָריוֹת''.
ִמתּוְֹך '' ַשַׁער ַל ַמְּתִחיל''
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השלם את הפעלים
Traduction
se trouver

שורש
א.צ.מ

 עבר- הוא
נמצא
נכנס

בניין
נפעל

א.ר.ק
exiger

פעל
נבהל
מ.ד.ר
ordonner

פעל
הזהיר
ע.ג.פ
se terminer
apparaitre

ע.פ.י

הופיע

הפעיל

שם הפועל
ְלִה ָמֵּצא
ְלִה ָכֵּנס
ְלִהָקֵּרא
ִלְדרֹשׁ
ִלְטֹרף
ְלִה ָבֵּהל
ְלֵהָרֵדם
ְלַצוּוֹת
ַלְחלֹם
ְלַהְזִהיר
ִלְפגַֹּע
ְלִהְס ַתֵּיּם
ְלהוִֹפיַע

Cherchez ces mots sans le dictionnaire
muraille

משמעות
avis, opinion

חכם
palais

מכובד
détruit, détruite

פקודה
parachutistes

מסביב
haut, haute

אגדה
période, époque
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שאלות על הטקסט
 .1מהם שמות השערים ?

__________________________________

___________________________________________________________

 .2איפה נמצא שער האריות?

________________________________

 .3על מה חלם הסולטן סולימן ,לפי האגדה ?
___________________________________________________________________________

 .4על מה כדאי לחשוב לפני השינה ?

_______________________

_________________________________________________________

 .5מה החכם היהודי שאל את הסולטן ?
___________________________________________________________

 .6מה הסביר החכם היהודי לסולטן ?
__________________________________________________________

 .7מה הייתה התגובה של הסולטן ?
____________________________________________________________

 .8מה הוא ציווה לבנות משני צידי השער ?
___________________________________________________________

 .9על מה כתב הנשיא יצחק נבון אגדה ?
___________________________________________________________

 .10הסבירו מהן שתי הסיבות לשם'' :שער האריות.

__________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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