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איגרת לתלמידיםוו
בין שני עולמות

בימים אלו מתחילים לקרוא בתורה מבראשית .הפרק הראשון של ספר בראשית מתאר את בריאת העולם,
אלא שהמילה עולם אינה נזכרת בו כלל .למה?
ָשׁבוּ
ָהר י ְ
המילה עולם בתנ"ך משמעה זמן ארוך מאוד או זמן בלתי מוגבל .לעתים הכוונה לעברְ " :בּ ֵע ֶבר ַהנּ ָ
עוֹלם
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים" )יהושע כד ,ב(" ,נָכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך ֵמאָז ֵמ ָ
ַא ִבי נָחוֹר ַויּ ַ
אַב ָר ָהם ו ֲ
עוֹלם ֶתּ ַרח ֲא ִבי ְ
יכם ֵמ ָ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
עוֹלם" )יהושע ד ,ז(;
אָתּה" )תהלים צג ,ב( .לעתים הכוונה לעתיד" :וְ ָהיוּ ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶלּה ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ָ
ָ
אָרץ"
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
וּבין ָכּל נ ֶ
עוֹלם ֵבּין ֱאל ִֹהים ֵ
יה ִל ְזכֹּר ְבּ ִרית ָ
ית ָ
וּר ִא ִ
"וְ ָהיְ ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן ְ
)בראשית ט ,טז(.
בלשון חכמים המילה עולם שינתה את משמעה מזמן למקום ,והיא משמשת כבלשוננו היום .למשל במשנה
אבות" :על שלושה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום" )א ,יח(; "בעשרה מאמרות נברא
העולם) "...ה ,א( .כך גם הצירוף 'ריבונו של עולם' )המופיע כפנייה לקדוש ברוך הוא(.
מן עולם במשמעות של כדור הארץ ,היקום וכדומה משתלשלים שימושים נוספים במילה שבהם היא מקבלת
משמעות מופשטת ,כגון בצירופים' :העולם הבא'' ,העולם התחתון'' ,עולם הצומח'' ,השקפת עולם' )האחרונים
בהשפעת צירופים דומים בלשונות אירופה(.
עם זאת משמעות הזמן שבמילה עולם נשתמרה בלשון שלאחר המקרא ,למשל בצירוף" :לא היו דברים
מעולם" )ירושלמי בבא מציעא א ,א ועוד( ובפתיחת הפיוט "אדון עולם" .בלשוננו היום משמעות הזמן
מתקיימת בעיקר בצירופים ובביטויים' :מעולם' ו'לעולם' מלשון המקרא' ,מאסר עולם'' ,מנוחת עולמים' .כך
גם 'בית ָע ְלמין' ) ָע ְלמין היא הצורה הארמית המקבילה ל'עולמים'(.
אַתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ
רוּך ָ
יש ששתי המשמעויות משמשות זו לצד זו ,כגון בברכת המזוןָ " :בּ ְ
נוֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר
וּב ַר ֲח ִמים .הוּא ֵ
עוֹלם כֻּלּוֹ ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד ְ
עוֹלם ַהזָּן ֶאת ָה ָ
ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ָעד"
עוֹלם ו ֶ
ֶח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
וּבטוּבוֹ ַהגָּדוֹל ָתּ ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ וְ אַל י ֱ
עוֹלם ַח ְסדוְֹ .
ִכּי ְל ָ
)בשני המופעים הראשונים – מקום; בשני המופעים האחרונים – זמן(.
צורת הרבים של 'עולם' במשמעות זמן היא עולמים; צורת הרבים של 'עולם'
במשמעות מקום היא עולמות.
ואיך אומרים 'עולם' במשמעות של מקום בתנ"ך? בפרק א של בראשית האל בורא
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ"
אָרץ ְ
"את השמים ואת הארץ" .ויש גם ֵתּ ֵבל ,כגון " ַלה' ָה ֶ
)תהלים כד ,א(; ו ֶח ֶלד ,כגון " ִשׁ ְמעוּ זֹאת ָכּל ָה ַע ִמּים ַה ֲא ִזינוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָח ֶלד" )תהלים
מט ,ב(.
אַתּה
עוֹלם ָ
עוֹלם ַעד ָ
וּמ ָ
חוֹלל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל ֵ
ַתּ ֵ
ֻלּדוּ ו ְ
ונסיים בפסוק שבו יש גם ארץ ,גם תבל וגם עולםְ " :בּ ֶט ֶרם ָה ִרים י ָ
ֵאל" )תהלים צ ,ב(.
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