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 עיבור על למדים שממנו, שבכותרת הפסוק מלבד. האביב חודש פעמים כמה במקרא מכונה ניסן חודש
 'שמ" (ִמִּמְצָרִים ָיָצאתָ  ָהָאִביב ְּבחֶֹדׁש ִּכי ָהָאִביב חֶֹדׁש ְלמֹוֵעד ...ִּתְׁשמֹר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת: "גם כתוב, השנה

  .ועוד, )יח:לד
 גרגר תולשים אם .השעורה וגרגרי השיבולים של חלקית תבשלּו מצב משמעה "אביב" המילה       

 מתקתקה, לבנה דייסה כעין קטן גוש ממנו יוצא, לאצבע האגודל בין אותו ולוחצים בניסן שעורה
 . החלב כצבע וצבעה ,"ֵחלב הבשלת" אתז. במקצת

 ָקלּוי ָאִביב' ַלה ִּבּכּוִרים ִמְנַחת ַּתְקִריב-ְוִאם: "ויקרא בספר מובאת" אביב" למילה אחרת משמעות       
 : אתר על מפרש י"רשו). יד:ב" (ִּבּכּוֶריךָ  ִמְנַחת ֵאת ַּתְקִריב ַּכְרֶמל ֶּגֶרׂש ָּבֵאׁש

 היא השעורים ומן התבואה בישול בשעת באה שהיא, מדבר הכתוב העומר במנחת: ביכורים מנחת
 אותה שמיבשין: באש קלוי). לא:ט' שמ" (ָאִביב ַהְּשעָֹרה ִּכי: "להלן ונאמר אביב כאן נאמר. באה

 .לחה שהיא לפי בריחים נטחנת אינה כן שאילולי, קלאים של באבוב האּור לע
 שיבולים לקליית נקרים מלא והוא, חליל כמו כלי הוא" קלאים של ובאּב", כלים במסכת המשנה לפי

מצב  – כרמל. חייםברֵ  וטחינה שבירה לשון – גרׂש. לחה בעודה גרוסה חיטההוא  כרמל גרׂש .)גרעינים(
 וכן, "כרמל" המלילות ותנקרא כן ועל ,שלה בקש ומלאה לחה התבואהו, מלאעדיין  כרההתבואה כש

 ְׂשעִֹרים ֶלֶחם-ֶעְׂשִרים ִּבּכּוִרים ֶלֶחם לִֹהים-ָהאֱ  ְלִאיׁש ַוָּיֵבא ָׁשִלָׁשה ִמַּבַעל ָּבא ְוִאיׁש: "ב מלכים בספר כתוב
 את הביא והאיש, אלישע בימי רעב הוא לפסוק הרקע). מב:ד(" ְויֹאֵכלּו ָלָעם ֵּתן ַוּיֹאֶמר ְּבִצְקלֹנֹו ְוַכְרֶמל
 הלחם וזה רגילה בעונה וגם, רעב ימיב מיוחדת חשיבות זה ללחם. השעורים מהבשלת הראשון הלחם

' בר" (ָהָאֶרץ ֵחֶלב-ֶאת ְוִאְכלּו: "וכתוב. שבגרגר הטוב חלקה פירושה, "ֵחלב" המילה. כוחו ובזה ,הראשון
 .סועדה את שמשביעה משובחת חיטה כלומר ,)יד:קמז' תה" (ַיְׂשִּביֵעךְ  ִחִּטים בֵחלֶ : "וכן). יח:מה

 אתוז, המלאות השיבולים את מסמל" אביב"שה סבורים סיני טור הרץ ונפתלי גורדון הרצל כורש
1F.'הל הביכורים מנחת את להקריבו נהג בהש התקופה
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 שקשור דיון יש פעמיים רק. בלבד ריםדבו ויקרא ,שמות בספר פעמים שמונה נזכרת "אביב" המילה
 ראזכּו עניינם הפסוקים ששת שאר. כרמל גרׂש – באש הקלוי האביב הכנת של והתהליך הבוטני לתיאור
 2F2.האביב בחודש מצרים יציאת

                                           
 :כתובתו .מואלגבעת שב לפנים בעליה של מעבדה להדברה ביולוגית, אנטומולוג, עמוס רובין  ∗

frubin@netvision.net.il. 
 .38' עמ, 1965 ירושלים, ג מקראית אנציקלופדיה  1
-ֵעֶׂשב ַהָּשֶדה ִהָּכה ַהָּבָרד ְוֶאת-ָּכל ְוֵאת" :כתוב הברד מכתעל  .נזכרת פעם נוספת אך במשמעות אחרת" אביב"המילה   2

יש  בהמשך אך. שנתיים-רב צמחים גם אלא שנתיים-חד מחיםצ רק לא כנראה – )כה:ט' שמ" (ֵעץ ַהָּשֶדה ִׁשֵּבר-ָּכל
ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת  .ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּשעָֹרה ֻנָּכָתה ִּכי ַהְּשעָֹרה ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבעֹל: "תרבותיים צמחים ארבעה ה שלרשימ

 . )לב-לא( "ָּנהלֹא ֻנּכּו ִּכי ֲאִפילֹת הֵ ) טהיח מין(=
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  בהלכה אביב
 שם על כנראה 'אביב' ונקרא ,מניסן מונים שהיוכ השנה דשיולח ראשון הוא 'האביב חודש' או 'אביב'"

 ולא סדרם לפי ידועים דשיםוהח היו כלל בדרך 3F3."זה בחודש הרגיל) שיבולים שהעלתה השעורה( בהאבי
ציין  התלמוד פתובתק 4F4.החודשים רשא וכן ,השני החדש אייר, הראשון החודש הוא ניסן. בשמותיהם

 מֹורָׁש " הפסוק ואת, וןוסי, אייר, ניסן: חדשים שלושה הכוללת השנה של הראשונה תקופהאת ה אביבה
 כלומר, .)ראש השנה כא" (ניסן בחודש שיהא שלתקופה אביב שמור" :ל"חז דרשו" ָהָאִביב חֶֹדׁש-ֶאת

 .בזמנו, הפסח ממחרת העומר הנפת שתהא כדי, האביב בזמן ניסן חודש שיהאצריך לדאוג לכך  הדין בית
 כותב ,עבריה ללוח ומומחה העברית באוניברסיטה למתמטיקה פרופסור שהיה פרנקל הלוי אברהם

5F:'לוח' בערך
5
  
 ולכן', האביב בחודש' לחול חייב פסח שהרי, העברי הלוח בתיקון צורך יש כאילו דעה נשמעה

 יחול והפסח, והלילה היום שוויון לאחר הרבה ניסן יידחה עיבורה ידי על אם שנה לעבר אסור
 אם כי אסטרונומית אינה 'האביב חודש' משמעות שהרי, יסודו בטעות זה נימוק. חודש תום לאחר

 .חקלאית
. ימינו של העדכני האסטרונומי הלוח את חופף אינו" ָהָאִביב חֶֹדׁש-ֶאת ָׁשמֹור" צוהידוע ש שנים המכ זהמ

 רגע את שלנו בלוח המייצג ,אדא לרב ניסן שתקופת טוען, העברי ללוח מומחה ,לוינגר יעקב' אינג
 גריגוריאניים בתאריכים. ימים 6.8-ב בזמננו רונומיהאסט האביבי השיווי מיום סוטה ,האביבי השוויון

 במחזור תלוי – אפריל חודשב 25לא אחרי ו סמר חודשב 26 לא לפני יחול בזמננו פסח של הראשון היום
6F.העברי הלוח של השנתי
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  Spring ן משמעואי "אביב" המושג
 "אביב"יאות המלה למצ) לבקשתי( מקורות אסף ,העברית ללשון מהאקדמיה ,רובינשטיין דורון

 7F7.טהיולא הבשלת הח' עונת השנה'במשמעות 
 עברים סופרים ידי על ההשכלה בתקופת המודרנית העברית לשפה חדר 'השנה עונות ארבע' המושג

 .שנה עונות ארבע יש שראלירץ בא שגם לתומם ווחשב ,ישראל בארץ ולא באירופה שחיו
 הימים אורך של ההתחלפות זולתו": כתבסופר מתקופת ההשכלה  ,)175901849( לינדא ברוך
כנגד זה  8F8."וחורף קיץ, בציר, אביב: בשמותם הנקראות השנה תקופות 4 זו מתנועה עוד יסובב והלילות

9F,בתוך החורףחולפת מהירה ו היא עונה ישהסת )187801958, ישראל פרס חתן( קלוזנר יוסף כתב
9

משה ו 
10F".הגשמים וימות החמה ימותאו  וחורףקיץ : רק שתי תקופות יש לנו כאן": כתבסתוי 

10  
ְיָלה ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָולַ -ָּכל עֹד: "נאמר לאחר המבול. נשוב למקורות

המשכיר בית לחברו בימות הגשמים " :):קא( והמאירי כותב על בבא מציעא. )כב:ח' בר" (לֹא ִיְׁשּבֹתּו
 ".עד הפסח ובימות החמה רשאי להוציאו משדר בה שלשים יום) סוכות(ציאו מן החג אין יכול להו

 ,באירופה כמו לא אך החורף לפני קצרה עונה אוה ויהסת. בארץ יש שתי עונות עיקריות בלבד, כלומר
: אומר איוב .מהר ,כלומר. "לֹו ָהַלךְ  ָחַלף ַהֶּגֶׁשם ָעָבר ַהְּסָתו ִהֵּנה-ִּכי): "יא:ב( השירים בשיר נאמר ולכן

החורף נזכר כאן ). ד-ב:כט( "ָהִייִתי ִּביֵמי ָחְרִּפי ְּבסֹוד ֱאלֹוַּה ֲעֵלי ָאֳהִלי ַּכֲאֶׁשר... ֶקֶדם-ִיְּתֵנִני ְכַיְרֵחי-ִמי"
 תרדמההו החשוך חורףל ין היא דומהוא ,ישראל-ץארב האינטנסיבית החיהצמ תקופת אתז. לטובה

ָקִציר  ָעַבר: "חקלאי-עונתיבהיבט  קיץה תייחס אלמ ירמיהוגם  .האמריק בצפון או באירופה הממושכת
 .)כ:כ" (ָּכָלה ָקִיץ

אלא , ותהים אריככפי שאנו מ, אינו מתכוון לעונת האביב "ָהָאִביב חֶֹדׁש-ֶאת ָׁשמֹור"הצו : לסיכום
 .למצב של הבשלת התבואה שתהיה ראויה להקרבת העומר

 

                                                                                                                                    
 
3

 .1960רמת גן  ,אנציקלופדיה מאיר נתיב, בספרו של שלמה זלמן אריאל "אביב" הערך  
4

 .מבבל עלווה אצלנו המקובלים דשיםוהח שמות  
 .349' עמ ,ט"אביב תשכ-תל-ירושלים, כרך כא, אנציקלופדיה העבריתה  5
 .18.3.2012, ב"אדר התשעבד "מיום כ ימכתב אישי אלי  6
 .7/1/2010 -ם המיוהוא ציינם במכתב אליי    7
 .א' דף יג עמ, )1788( ט"ברלין תקמ, ראשית לימודים הציטוט מספרו. בגרמניהש Linda בכפר חיברוך לינדא    8
 .ט"תש, 32' עמ, לשון חיה –הלשון העברית   9

10
 .1958 תל אביב , גלויות וסתומות בלשוןבספרו   
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