
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 (1566-1520) אהב 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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ַ ׁשַער ָהֲאָרי ֹות
ַ  ּׁשַער  ַ ׁשַער ָיפ ּו, ַה ְ ׁשָעִרים:  ִ ׁשְבָעה  ָ ׁשַלִים ֵי ׁש  ֶ ׁשל ְיר ּו ִ ּתיָקה  ְ ּבח ֹוַמת ָהִעיר ָהַע
ַ ׁשַער  ַ ׁשַער ָהֲאָרי ֹות,  ְ ּפָרִחים,  ַ ׁשַער ַה ַ ׁשַער ה ֹוְרד ּוס א ֹו  ֶ ׁשֶכם,  ַ ׁשַער  ֶהָחָד ׁש, 

ֵ ׁשם ֵי ׁש ִס ּפ ּור ְמַעְנֵין. ָ ּכל  ַ ׁשַער ִצ ּי ּון. ֵמֲאח ֹוֵרי  ְ ׁש ּפ ֹות ְו ָהַא
ִ ּתיָקה, ְוַדְר ּכ ֹו ִנְכָנִסים  ֶ ׁשל ָהִעיר ָהַע ִ ּמְזָרִחית  ַ ּבח ֹוָמה ַה ַ ׁשַער ָהֲאָרי ֹות ִנְמָצא 
ַ ׁשַער ֶזה  ֵ ּזיִתים. ַמ ּד ּוַע ִנְקָרא  ְ ּכִבי ׁש ְיִריח ֹו א ֹו ֵמַהר ַה ּצ ֹוִפים  ּוֵמַהר ַה ָלִעיר ִמ

ַ ׁשַער ָהֲאָרי ֹות''? ''
ָ ׁשֵבי  ֶ ּכֶסף, ְוָדַר ׁש ִמ ּת ֹו ִ ּכי ס ּוִליַמן (1566-1520) ָאַהב ְמא ֹוד  ָהס ּוְלַטן ַה ּת ּוְר

ְ ּגב ֹוִהים ְמא ֹוד. ִ ּסים  ֵ ּלם ל ֹו ִמ ַ ׁש ִ ּיים ְל ָ ׁשַלִים ָהֲעִנ ְיר ּו
ָ ּבָעה ֲאָרי ֹות ְרֵעִבים  ַ ּלְיָלה ֶאָחד ָהַלם ָהס ּוְלַטן ַעל ַאְר ֶ ׁש ֶ ּפֶרת  ָהַאָ ּגָדה ְמַס
ֹ ּבֶקר. ה ּוא ִצָ ּוה  ֹרף א ֹות ֹו. ִנְבַהל ָהס ּוְלַטן ְמא ֹוד ְולֹא ִנְרַ ּדם ַעד ַה ֶ ׁשָרצ ּו ִלְט
ִ ּביר ל ֹו ֶאת  ְ ּיד ּוִעים,  ּוִבֵ ּק ׁש ֵמֶהם ְלַהְס ָ ּכל ַהֲחָכִמים ַה ְלַהְזִמין ְלַאְרמ ֹונ ֹו 
ִ ׁשיב ְלִדְבֵריֶהם, ַאְך ַאף  ֶ ׁשָחַלם. ָהס ּוְלַטן ִהְק ְ ׁשָמע ּות ַהֲחל ֹום ַה ּנ ֹוָרא  ַמ
ִ ּבֵ ּק ׁש  ָ ּבד.  ֵ ּבין ַהֲחָכִמים ָהָיה ְיה ּוִדי ָזֵקן  ּוְמֻכ ְ ּבֵעיָניו.  ִ ּפְתר ֹון לֹא ָמָצא ֵחן 
ָ ּת,  ַ ׁשְב ְ ּיה ּוִדי: ַעל ַמה ָח ָ ׁשַאל א ֹות ֹו ֶהָחָכם ַה ֹמַע ַ ּגם ֶאת ַ ּדְע ּת ֹו.  ְ ׁש ָהס ּוְלַטן ִל

ֵ  ּׁשָנה?  ַאד ֹוִני ָהס ּוְלַטן, ִלְפֵני ַה
ְ ּלמ ּו ֶאת  ִ ׁש ִ ּכי לֹא  ָ ׁשַלִים,  ָ ׁשֵבי ְיר ּו ִ ּתי ְמא ֹוד ַעל  ּת ֹו ָ ּכַעְס ָעָנה ָהס ּוְלַטן: 

ֶ ׁשה. ֹעֶנ ׁש ָק ִ ּסים, ְוָרִציִתי ָלֵתת ָלֶהם  ִ ּמ ַה
ְ ּכל ֹוַמר:  ְ ׁשָמ ּה ַ ּגם ''ֲאִריֵאל'',  ָ ׁשַלִים ִהיא ִעיר  ּו ְ ּיה ּוִדי: ְיר ּו ָאַמר ל ֹו ֶהָחָכם ַה
ָ ׁשַלִים ה ֹוִפיע ּו ָהֲאָרי ֹות  ְ ׁשב ֹוֶתיָך ָהָרע ֹות ַעל ְיר ּו ִ ּבְגַלל ַמְח ֶ ׁשל ֶאל.  ַאְרֵיה 
ֹ ּקֶד ׁש,  ָ ׁשֵבי ִעיר ַה ְ ּבת ֹו ִ ּתְפַ ּגע  ְ ּכֵדי ְלַהְזִהיר א ֹוְתָך: ִאם  ָ ּבא ּו  ַ ּבֲחל ֹוְמָך. ֵהם 

ַ ּתֲעֹזר ָלֶהם, ַ ּגם ְלָך ִיְהֶיה ט ֹוב. ְ ּגד ֹוָלה. ִאם  ָ ּתב ֹוא ָעֶליָך ָרָעה 
ְ ּתק ּוָפה ָהְיָתה ח ֹוַמת  ְ ּבא ֹוָת ּה  ְ ּיה ּוִדי.  ֶ ׁשל ֶהָחָכם ַה ֵ ּבל ֶאת ָהֵעָצה  ָהס ּוְלַטן ִק
ְ ּגב ֹוָהה ַוֲחָזָקה  ְ ּפֻקָ ּדה ִלְבנ ֹות ח ֹוָמה  ָ ׁשַלִים ֲהר ּוָסה. ִמָ ּיד ָנַתן ָהס ּוְלַטן  ְיר ּו
ְ ּבִנַ ּית ַהח ֹוָמה, ִצָ ּוה ָהס ּוְלַטן  ְ ּיָמה  ַ ּת ֶ ׁשר ִהְס ַ ּכֲא ֹ ּקֶד ׁש.  ָ ּסִביב ְלִעיר ַה ִמ
ַ  ּׁשַער. ֵמָאז לֹא ה ֹוִפיע ּו ָהֲאָרי ֹות  ְ ּבִצֵ ּדי ַה ְ ׁשֵני ז ּוג ֹות ֲאָרי ֹות  ְלה ֹוִסיף 

ַ ּבֲחל ֹומ ֹו.
ַ ׁשַער ָהֲאָרי ֹות''. ֶ ּדֶרְך  ֵ ׁשם '' ְ ּב ַ  ּׁשַער  ֹרא ַל ָ ּבה ט ֹוָבה ִלְק מ-1967 ֵי ׁש ָלנ ּו ִס

ֵ  ּׁשת ַהָ ּיִמים. ֶ ׁש ְ ּבִמְלֶחֶמת  ִ ּתיָקה  ַ ּצְנָחִנים ָלִעיר ָהַע ֶ ּזה ִנְכְנס ּו ַה ַ  ּׁשַער ַה ַה
ִ ׁשְבָעה  ֵ  ּׁשת ַהָ ּיִמים ְו ֶ ׁש ֵ ׁשם: '' ְ ּב ָ ּכְך ַאָ ּגָדה ְמַעְנֶיֶנת  ָ ּכַתב ַעל  ִ ׂשיא ִיְצַחק ָנב ֹון  ַהָ ּנ
ָ ּכְנס ּו ָלִעיר  ַ ּצְנָחִנים ִי ֶ ׁש ָ ׁשַלִים,  ִ ּביר ּו ַ ׁשַער  ָ ּכל  ִ ּבֵ ּק ׁש  ָ ּבַאָ ּגָדה ז ֹו  ְ ׁשָעִרים''. 
ְ ּבֵני ֲאָרי ֹות  ַ ּמְלָאִכים. ''ָיב ֹוא ּו  ָ ּבר ּוְך-ה ּוא ָאַמר ַל ִ ּתיָקה ַ ּדְר ּכ ֹו. ַהָ ּקד ֹו ׁש- ָהַע

ַ ׁשַער ָהֲאָרי ֹות''. ָ ּכְנס ּו ֶ ּדֶרְך  ְוִי

ַ ּמְתִחיל'' ַ ׁשַער ַל ִמ ּת ֹוְך ''
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 השלם את הפעלים

Traductionשורשהוא - עברבנייןשם הפועל

ָ ּמֵצא se trouverמ.צ.אנמצאנפעלְלִה

ָ ּכֵנס נכנסְלִה

ק.ר.אְלִהָ ּקֵרא

ֹר ׁש exigerִלְד

ֹרף פעלִלְט

ָ ּבֵהל נבהלְלִה

ר.ד.מְלֵהָרֵדם

ordonnerְלַצ ּו ֹות

פעלַלְחלֹם

הזהירְלַהְזִהיר

ֹ ּגַע פ.ג.עִלְפ

ַ ּתֵ ּים se terminerְלִהְס

apparaitreי.פ.עהופיעהפעילְלה ֹוִפיַע

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

1.  מהם שמות השערים ? __________________________________

___________________________________________________________

2. איפה נמצא שער האריות?  ________________________________

3. על מה חלם הסולטן סולימן, לפי האגדה ?

___________________________________________________________________________

4. על מה כדאי לחשוב לפני השינה ? _______________________

_________________________________________________________

5. מה  החכם היהודי שאל את הסולטן ?

___________________________________________________________

6. מה הסביר החכם היהודי לסולטן ?

__________________________________________________________

7. מה הייתה התגובה של הסולטן ?

____________________________________________________________

8. מה הוא ציווה לבנות משני צידי השער ?

___________________________________________________________

9. על מה כתב הנשיא יצחק נבון אגדה ?

___________________________________________________________

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

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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