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        עצ� הלוזעצ� הלוזעצ� הלוזעצ� הלוז

  ,לכבוד העור	לכבוד העור	לכבוד העור	לכבוד העור	

ברצוני לשאול אתכ� . הנני מורה לטבע ואני מלמדת את נושא השלד
ח "כ(במדרש בראשית רבה . שאלה שלא יכולתי למצוא לה תשובה בספרי�

  . מלוז של שדרה–ישנו מדרש בנושא תחיית המתי� ) 'סימ� ג

� מהיכ: אמר לו, יהושע ב� חנניא' אדריאנוס שחיק עצמות שאל את ר"...
. מלוז של שדרה: אמר לו? הקדוש ברו	 הוא מצי# את האד� לעתיד לבוא

 טחנו ברחי� –איתיתה לידי ואנא מודע ל	 : אמר לה? מני� אתה יודע: אמר לו
�נתנו על הסד� והתחיל , נתנו במי� ולא נמחה, שרפו באש ולא נשר%, ולא נטח

  ."נחלק הסד� ונבקע הפטיש ולא חסר כלו�, מכה עליו בפטיש

איזו היא : שאלתי .שמח א� תוכלו לכוו� אותי במציאת התשובהא
  ".לוז של שדרה"ל מתכווני� במילי� "החוליה בגו% האד� אליה חז

  בברכה  
        רותי הראלרותי הראלרותי הראלרותי הראל  

        ::::הערת העור	הערת העור	הערת העור	הערת העור	

, אברה� שטיינברג' שמואל קוטק ואל פרופ' השאלה הועברה אל פרופ
  .ותשובותיה� מובאות כא� לתועלת המעייני�

�שנאמרו , ל"ז אויערבא	 זצ" ג� לדבריו של הגרשאול� כדאי לציי
" כ כפשוט�"אינ� כ"ל "כי ישנ� מקומות בה� דברי חז, אמנ� בנושא אחר

  ).'סעי% ב' א לפרק ג"ז בהערת הגרשז"י' עמ', חלק ב, לב אברה�: הובא(

        ::::קוטקקוטקקוטקקוטק' ' ' ' תשובת פרופתשובת פרופתשובת פרופתשובת פרופ

רוב החוקרי� חושבי� שמדובר על עצ� הזנב הנקרא בלועזית קוקסיס 
)Coccyx( –של עמוד השדרה �מעטי� חושבי� שמדובר על . בקצה התחתו

א	 אי� הוכחות ברורות  )Cervical) 7 Vertebra חוליית הצוואר הבולטת
  .ל שמאמתות גרסאות אלו"מחז

העיר המוזכרת בספר [כדאי אולי לציי� כי בגמרא מסופר על העיר לוז 
ה לא היו שתושבי] בית אל המוזכרת בספר בראשית=  לא לוז –שופטי� 

וא� אנשי� רצו למות ה� היו צריכי� , מתי� מעול� כל עוד שהו בעיר�
יש כא� הקבלה של שני . לצאת מהעיר ורק אז מלא	 המות היה שולט בה�

א� כי שני ,  בה� מוזכרת המילה לוז)Immortality(מקורות בנושא אלמוות 
  .המקורות הללו לא עוסקי� בנושא זהה אלא דומה אסוציאטיבית
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        ::::שטיינברגשטיינברגשטיינברגשטיינברג' ' ' ' ובת פרופובת פרופובת פרופובת פרופתשתשתשתש

עצ� הלוז מוזכר במספר מדרשי� ונהוג לזהות אותה ע� עצ� העוק# 
ולכ� מבחינה , אבל האזכורי� לא מתאימי� לזיהוי הזה. )Coccyx(קוקסיס 

  .מדעית לא ידועה הכוונה המדויקת

  )1995 (125,126' עמ,  נואסיאאסיאאסיאאסיא: : : : מקורמקורמקורמקור
        ,,,,לכבוד העור	לכבוד העור	לכבוד העור	לכבוד העור	

ממגדל עוז בגליו� הקי# קראתי בעני� את שאלתה של המורה לטבע 
  .קוטק' האחרו� של אסיא ואת תשובתו של פרופ

  ".לוז השדרה"הייתי רוצה להציע זיהוי אחר ל

 שהוא גו% גרמי עגלגל בצורה axis of dens ,כנראה שהכוונה היא ל
 אול� בולטת )axis(בליטת עצ� זו שייכת לחוליה השניה , לוז= של אגוז 

זוהי . )atlas(לה מעבר לחוליה הראשונה ומזדקרת כלפי מעלה ובולטת מע
פירוש זה . ר תוא� לה מאד"עצ� קומפקטית וקשה מאד שהתיאור בב

שהוא כינוי לחוליה העליונה " לוז השדרה"מתאי� לפירוש הנפו# ל
מילו� (ר "י הנאמר בב"שבעמוד השדרה שממנה תתחיל תחיית המתי� עפ

  ).ע לוז"אב� שוש� ע
  ,בברכה
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