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 בין שני עולמות
 

, הפרק הראשון של ספר בראשית מתאר את בריאת העולם. בימים אלו מתחילים לקרוא בתורה מבראשית

 ?למה. אינה נזכרת בו כלל עולםאלא שהמילה 

 ָיְׁשבּו ַהָּנָהר ְּבֵעֶבר: "לעתים הכוונה לעבר. ך משמעה זמן ארוך מאוד או זמן בלתי מוגבל"המילה עולם בתנ

 ֵמעֹוָלם ֵמָאז ִּכְסֲאךָ  ָנכֹון", )ב, יהושע כד" (ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ַוַּיַעְבדּו ָנחֹור ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי ֶּתַרח ֵמעֹוָלם ֲאבֹוֵתיֶכם

; )ז ,ד יהושע" (עֹוָלם ַעד ִיְׂשָרֵאל ֵניִלְב  ְלִזָּכרֹון ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ְוָהיּו: "לעתים הכוונה לעתיד). ב, צג תהלים" (ָאָּתה

" ָהָאֶרץ ַעל ֲאֶׁשר ָּבָׂשר ְּבָכל ַחָּיה ֶנֶפׁש ָּכל ּוֵבין ֱאלִֹהים ֵּבין עֹוָלם ְּבִרית ִלְזּכֹר ּוְרִאיִתיהָ  ֶּבָעָנן ַהֶּקֶׁשת ְוָהְיָתה"

 ).טז, ט בראשית(

למשל במשנה . משמשת כבלשוננו היוםוהיא , שינתה את משמעה מזמן למקום עולםבלשון חכמים המילה 

בעשרה מאמרות נברא "; )יח, א" (קיים על הדין ועל האמת ועל השלום העולםעל שלושה דברים : "אבות

 ).המופיע כפנייה לקדוש ברוך הוא(' ריבונו של עולם'כך גם הצירוף ). א, ה..." (העולם

ושים נוספים במילה שבהם היא מקבלת היקום וכדומה משתלשלים שימ, במשמעות של כדור הארץ עולםמן 

האחרונים (' השקפת עולם', 'עולם הצומח', 'העולם התחתון', 'העולם הבא': כגון בצירופים, משמעות מופשטת

 ).בהשפעת צירופים דומים בלשונות אירופה

לא היו דברים : "למשל בצירוף, נשתמרה בלשון שלאחר המקרא עולםעם זאת משמעות הזמן שבמילה 

בלשוננו היום משמעות הזמן ". אדון עולם"ובפתיחת הפיוט ) א ועוד, ירושלמי בבא מציעא א" (מעולם

כך . 'מנוחת עולמים', 'מאסר עולם, 'מלשון המקרא' לעולם'ו' מעולם': מתקיימת בעיקר בצירופים ובביטויים

 ).'עולמים'ָעְלמין היא הצורה הארמית המקבילה ל(' בית ָעְלמין'גם 

ֱאלֵֹהינּו  'הָּברּוְך ַאָּתה : "כגון בברכת המזון, יש ששתי המשמעויות משמשות זו לצד זו

 הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ָהעֹוָלםַהָּזן ֶאת  ָהעֹוָלםֶמֶלְך 

" ָוֶעד ְלעֹוָלםָמזֹון  ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיֱחַסר ָלנּו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא. ַחְסדֹו ְלעֹוָלםִּכי 

 ).זמן –בשני המופעים האחרונים ; מקום –בשני המופעים הראשונים (

' עולם'צורת הרבים של ; עולמיםבמשמעות זמן היא ' עולם'צורת הרבים של 

 .עולמותבמשמעות מקום היא 

של בראשית האל בורא  בפרק א? ך"במשמעות של מקום בתנ' עולם'ואיך אומרים 

" ָבּה ְויְֹׁשֵבי ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ 'ַלה"כגון , ֵּתֵבלויש גם ". הארץואת  השמיםאת "

 תהלים( "ָחֶלד יְֹׁשֵבי ָּכל ַהֲאִזינּו ָהַעִּמים ָּכל זֹאת ִׁשְמעּו" כגון, ֶחֶלדו; )א, תהלים כד(

 ).ב, מט

 ַאָּתה עֹוָלם ַעד ּוֵמעֹוָלם ְוֵתֵבל ֶאֶרץ ַוְּתחֹוֵלל ֻיָּלדּו ָהִרים ְּבֶטֶרם: "ולםגם תבל וגם ע, ונסיים בפסוק שבו יש גם ארץ

 ).ב ,צ תהלים" (ֵאל
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