י

,ל

1

י

* -

(

גי

"

חדרה

אלי

20

( טל רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

סלע אדום
מבוא
בשער

המאמר :

תבליט נבונאיד
בקלעה  -סלע  .מלאכה
תיעוד התבליט

.

יפיפה ומבודדים אותו מסביבתו הביצור הטבעי והציבה ובנייה בידי אדם הפכו אותו למצודה נשגבת

.

ומרשימה מאוד  ,הנקראת קלעת ( מצודת )  -סלע המקום נמצא

נעשתה מעל במה

ק " מ מזרחית לחצבה שבערבה ,

ו5-

17

ק " מ מדרום מזרה לעיירה טפילה ,

ק " מ מצפון  -מזרח לכפר בוצירה  ,המשמר את שמה של בירת

הלויה שהשינוע שלה

19

על פני המצוק היה

אדום המקראית  ,בצרה כפר בשם סלע ( '  , ) 5 " 18נטוש בחלקו  ,משקיף אל האתר מגובה של למעלה

ידני  ,באמצעות
גלגילות

.

מ-

1 , 000

מ ' מעל פני הים וממרחק של

.

כ1 5-

.

ק " מ בקו אוויר מדרום  -מזרח לו מתהת לכפר  ,במדרון

הפונה לקלעת  -סלע  ,מספר מעיינות משקים שטח גדול של בוסתנים ,

בעיקר מטעי זיתים .

הצוקים המקנים למצודה את הביצור הטבעי שלה עשויים אבן חול אדומה ( תצורת אום עשרין  ,מגיל

קמבריום )  ,ומעליה מונחת אבן הול לבנה ורכה יותר ( תצורת דיסי  ,מגיל אורדוביק )  ,היוצרת נוף

ציורי מרשים של כיפות לבנות על פני במת הסלע .

קטע חצוב גמעלה
היחיד העולה

לקלעת  -סלע

תודותינו למלינדה ולאקי פרירמן  ,לאלישבע ולמיקי שקד ולמשה מזר  ,שסייעו להוציא לפועל את מבצע

התיעוד ;

למשתתפים  :אילנה אחיטוב  ,אברהם אזדרכת  ,חנוך ויזר  ,אורי חופש  ,גדי כפיר ומיכל רז ; לד " ר זאב משל ולפרת '
עמיחי מזר  ,שהעירו הערות חשובות .
קתדרה

, 101

מרושח  -חשוון
ןו
-

תשס ' יב ,

עם ,

19ו38

סלע אדום

חדרה

21

אף על פי שהאתר זכה לתשומת לבם של גדולי חוקרי עברה של ירדן ההל מראשית המאה העשרים ,

-

.

ונסקר כמה וכמה פעמים  ,עדיין לא נערכה בו חפירה ארכאולוגית מסודרת ממצאים חדשים שנתגלו
בשנים האחרונות עשויים לתרום לזיהויו ההיסטורי ולבירור חשיבותו הסגולית  ,אשר אף כי נדונה

על ידי החוקרים  ,לא הוכרעה עד כה .
קלעת  -שלע  -נוף
טיפוסי של כיפות אבן
חול לבנה מתצורת

תקציר תולדות חקלרת האתר

בימין
ייסי '

אולריך ג ' זטצן  ,מחלוצי הנוסעים בראשית המאה התשע  -עשרה  ,הוא ככל הנראה הראשון שהזכיר

לבמה
קטנה ;
העילית
פולחנית ( ? )
חציבית

את האתר ונגע בשאלת

זיהויו .

ן

הצ ' כי אברהם מוסיל  ,מחשובי המתעדים של אדום בפתח המאה

העשרים  ,ביקר בסביבה  ,שמע על המצודה  ,דימה לזהותה מרחוק ואף ציין את סגולותיה

.

האסטרטגיות  2גוסטב ה ' דלמן  ,תאולוג  ,הוקר ארץ  -ישראל ומנהל המכון האוונגלי הגרמני לחקר
קדמוניות ארץ הקודש בירושלים בשנים  , 1917 - 1902ביקר כאן כמה שנים אחרי מוסיל הוא טען

..

!

כי מוסיל לא ראה את האתר אלא את

הכפר .

3

נלסון גליק התוודע אל האתר בשנת

1937

.ק

, 111 1855 ,

1

19

2

318 - 319

3

169

.ק

 .קק

.

ש

"י

; 425

.ק

Seetzen , Reisen , 1 , Berlin 1854 ,

Musil , Araba Petraea ] 1 : Edom , Wien 1907 ,

.ג

G . H . Dalman , Petra und Seine Selsheiligtunir, Leipzig 1908 ,

משמאל בור ללא

::

:

דירינניקיזל ללחא 11

מיצקים .

נרקע  ,מעבר

לצוקים המבודדים את
האתר  ,מדרון מדורג

בזכותו

של מפקד הלגיון הערבי של ירדן דאז  ,הקולונל פיק  ,שאף ארגן עבורו ליווי וסיוע בבדיקת

 .[ .ט

מדרגות
התמונהלחציבה .
צניחה

ינטיעהכפרבע ' קי '
של
(

יתים )
א  -סלע

שקדרה

22

'

אלי וטל רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

האתר .

4

והוא הארכאולוג הראשון שבדק את האתר

ופרסמו .

5

בשנים

ועוזרים ירדנים ערכו ארבעה סקרים ארכאולוגיים במקום  6 ,ובשנת

969ו 1980 -

1984

סקר את האתר סטפן

החרסים שנלקטו בסקרים אלה מייצגים רצף מרשים  ,ההל מתקופת הברונזה המוקדמת

.

מנפרד לינדנר

הממלוכית פרט ראוי לציון הוא שבכל ליקוט הייתה מיוצגת תקופת הברזל

11

(

1

הרט  .י

ועד לתקופה

אדומית .
)

למעלה  :אמה מים
המובילה לבור
מים מטויח
למטה  :מגדל בנוי
על צוק טבעי מעל
המבוא התצע

ה

למצ
-

1ן

 the Greater Petra Area ' , ? .תו . Lindner, 'Edom outside the Famous Excavations : Evidence from Suweys
מחש ן 4 . ( , Earlyט ) Bienkowsky
: The:
ג o( lron
'and
.
 . 143ק  Southern hrdan , Shefaeld 1992 ,ש ש
 Eastern Palestine , 111תן  . Glueck ' Explorafionא
 Easternתן  . 28 ; idem , ' Explorationק BASOR , 65 ) 1937 ( ,

"

26 - 32
6

 .קק

Palestine , 111 ' MSOR , 18 - 19 ) 1939 ( ,

לינדנר ( לעיל  ,הערה
91 - 95

 .קק

.)4

118 ) 1986 ( ,
~

, PE

'

?

of

.

"

וש0א Hart, ' Sela : The

"

.

סלע אדום

בשנת

1994

תהום של

23

קתדרה

נתגלה תבליט מונומנטלי הקוק בראש אחד הצוקים הנישאים המקיפים את האתר  ,אשר

.

מ ' פעורה מתחתיו את התבליט גילה ד " ר האמד קטמין מאוניברסיטת מו ' תה בירדן

כ 90 -

בשעה שעסק בחקר

בורות נבטיים בקלעת  -סלע.

8

בסתיו

% 996

ארגנה אן גוז ' ל  ,ארכיטקטית צרפתייה

.

שעבדה בעמאן  ,מבצע לתיעוד התבליט בסיוע מטפסי צוקים סטפני ראלי מאוקספורד בחנה את החומר

שהובא  ,ובמאמר שפורסם בשנת

מלך בבל

( 539 - 555

לפה " ס .

1997

הציעה לשייך אותו  ,על סמך מאפיינים איקונוגרפיים  ,לנבונאיד

מבצע תיעוד נוסף ארגן בסתיו

) 9

1997

אלי רז מהמדור לידיעת הארץ

.

בתנועה הקיבוצית  ,ואת הממצא האפיגרפי בחן אלכסנדר אוצ ' יטל מאוניברסיטת חיפה והוא אשר

הצליח לפענח קטע בכתב יתדות המאשר את הצעתה של דאלי ; קטע זה מתפרסם לראשונה במאמר זה.

תבליט נבונאיד
בקלעת  -תלע ;
ממדי התגליט
 3 xZמ ' ותוא
נחקק בראש צוק
שגובתו

כ 90 -

מ'

( צילום  ,אברהם אזדרכת :

8
9

ד ר האמד קטמין הוא יליד הכפר סלע  .על דבר הגילוי מסר לנו בעת שעסקנו בתיעוד התבליט .
"

172 - 174

 .קק

Rock Relief , ADAI , 41 ) 1997 ( ,

Neo-Babylonian

ג

~ The Sela' Sculpture :

 71. Gouguel ,ש . 5 . Dally

נבונאיד היה המלך הכשדי האהרון של בבל  ,בן האציל נבובלטסו אקבי ואדא  -גופי  ,ששימשה עוד בימי אשורבניפל
ככוהנת במקדש סין שבחרן  .הוא שירת בצעירותו כשר בחצרות נבוכדנצר ונרגלשרצר  .עלה לשלטון כתוצאה מקשר

.

נגד מר היה אישיות חריגה בכך שבניגוד לקודמיו קרא כתב יתדות ואולי חיבר בעצמו את כתובותיו  ,היה
משכיל והוגה  ,החיה פולחנים עתיקים  ,ובמיוהד את פולחן סין ( בהשפעת

אמו ? )

 ,שעלה לראש הפנתאון במקום מרדוך .

הוא עזב את בבל וישב עשר שנים בנווה תימא שבצפון ערב לצורך הגיגיו הדתיים וגרם בכך לפגיעה בפולחני מרדוך

.

ונבו  ,שחייבו את נוכחות המלך בהיעדרו משל בנו בלשאצר כעוצר  ,ובמשתה שלו ניבא דניאל את הכיבוש הפרסי
( דניאל ה  ,כו  -כה ) ייתכן שהכוהנים שהיו פגועים מירידת מעמדם סייעו לכורש להשתלט על בבל על ידי פתיחת

.

שעריה  ,ואולי לכך רמז ישעיהו השני :

' כה

אמר ה ' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים

אפתח לפוקן לפניו דלתים ושערים לא יפגרו '

(

מה  ,א .
)

ראו  :ח ' תדמור  ' ,נבונאיד '  ,א " ע  ,כד  ,טורים

.817 - 816

חדרה

4

אלי

וטל רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

~

ה אתו
במת האתר מגיעה לרום של

880

מ ' מעל פני הים ושטחה

כ 82 -

דונם  .לרגלי המתלול המזרחי של

ההר נמצא אוכף טופוגרפי המהווה פרשת מים בין היובלים ואדי אלהירש וואדי האבס  ,החובקים את
ההר מדרום ומצפון  ,כאן מצטמצם הפרש הגבהים בין פסגת ההר
למרגלותיו

לכ 150 -

מ '  ,ולכן זוהי הכניסה הטבעית וההיסטורית

.

לתהום האתר את הגישה לאוכף חוסם רכס קטן שהיווה כנראה
קו הגנה ראשון של המצודה  ,ובו מעבר חצוב ואמת מים שהובילה
את עודפי מי המעיינות שבמדרון ממול אל ברכת אגירה מפנים

לרכס  .עודפי המים ואולי גם מי שיטפונות  ,הוטו אל מאגר גדול
יותר  ,שתפס את מרבית שטח האוכף  ,ושאולי היה לו תפקיד
בהגנת המצודה ( בדומה למוכר לנו ממצודת הורקניה שבמדבר

יהודה .

מעבר למאגר מצוי נקיק טבעי שדרכו עולה מעלה אל

)

פסגת

המצודה .

המעלה עשוי גרמי מדרגות הצובים ובנויים ,

ובתחתיתו אפשר להבהין בשרידי מזוזות גדולות של השער

.

התחתון המעלה מסתיים מול קיר סלע טבעי שעוצב  ,בהציבה ,
למערכת הגנה של קירות  ,שער כניסה והדרי משמר  ,ועליהם
נוסף מעין משלט ובו מגדל בנוי על כיפה טבעית החולש על כל

.

אזור הכניסה מערכת זו מחייבת את העולה לפנות בסיום העלייה
שמאלה אל השער ולעבור כברת דרך לאורך קיר הסלע המתנשא

.

מימינו תכנון כזה ידוע חשוון ערים ומצודות רבות ותכליתו
להקשות על אויב פוטנציאלי להפעיל נשק האחוז ביד ימינו ,
הצמודה להומה  ,ולהתגונן מפני העומדים עליה במגן  ,האחוז

בשמאלו  .הפנייה ימינה בסוף המעלה נחסמה על ידי קיר שהיווה
הקטע היחיד מן
התבליט שפוענח עד
כה  ,עו מופיעים שמו
ותוארו של בעל
תתגליט  .משטח
ההבליט טית מכוסה

גם סב  ,קמיגגן מ  .ם טבכתכא ע" א , " ,
/

.

1

בשטה האתר מפתרים מאגרי מים בנעים  ,בורות חצובים ואלמנטים בעלי אופי פולהנק כגון גועה
סלע מבודדים שמדרגות הצובות עולות בהם ' לשום מקום ' ומערה פתוחה למזרח שבה חצוב מעין

.

מושב כבוד מערכת חצובה בשוליים הצפוניים  -מערביים של הפסגה  ,מערכת הכוללת משטחים ,

.

כולו בסימני כתב

מדרגות וסידורי ניקוז  ,מזכירה אלמנטים מג ' בל אלתובת ' ה  ,שבתחום פטרה כמו כן מצויים  ,בעיקר

טושטשו או גשרו עם

באזור השער  ,שרידי בתים שחלקם התחתון חצוב  ,ושחלקם העליון  ,הבנוי  ,לא נשתמר היטב  ,ובהם

יהדות ,אד
קליפות של

רובם

בליה ,

וקשת למצוא רצף בר
פיענוח

שרידים רבים של טיח ופרסקו צבעוני ,

כנראה מאוחר .

כל הסוקרים והמבקרים באתר התרשמו מאוד מכמות מאגרי המים  ,הכוללים ברכות ( שלפחות קיר

.

אחד בהן בנוי ) ובורות חצובים אולם בעוד שעל פי הטיה והתעלות נועדו הברכות לאגירת מים  ,חלק
מהבורות חסרים מאפיינים אלה ונחצבו במקומות לא נוהים לניקוז ( כגון בור בפסגת כיפת המשלט

שמעל לשער הכניסה  ,וייתכן שבורות אלה שימשו לאחסון מוצקים .
)

סלע אדום

מ

זיהוי האתר

25

עתדרה

יש המזהים בקלעת  -סלע את הסלע האדומי שתפס אמציהו  ' :הוא הכה את אדום בגי המלח [ קרי  :מלח ]

עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה ' ( מלכים ב יד  ,ז )  ,ויש

את השלב הנבטי של מעוז סלע זה עם הסלע הנבטי  -פטרה .

13

)
11
(

"

גליק הגיע לקלעת  -סלע לאתר שהכיר

את אם אלביארה והתרשם עמוקות ממפעלי הנבטים  ,הוא ייחס להם את האלמנטים הארכיטקטוניים ,

הפולחניים ומפעלי ההציבה בקלעת סלע  ,וסיכם את התרשמותו בכך שהאתר הוא מיניאטורה של

פטרה .

14

הוא לא התעלם משפע הקרמיקה האדומית  ,אך שלל את אפשרות זיהוי המקום עם הסלע

האדומי :

להוכיח כי המקום היה אדומי לפני שנעשה נבטי  ,אין לערבבו עם סלע שבמקרא ,

10

' אפשר

(Akkadica

of

45 . ( ,ט )  7 . Hennssyש

Archaeolo ]f

 . 557-559קק .Supplementums , 8 ( , Leuven 1989 ,
האדומי  ,ראו  :זטצן  ,לעיל  ,הערה .

זט ? ן הוא כנראה הראשון שהציע לזהות את סלע עם הסלע

~

)1

(

11

Home-Fredericq

0.

('8

" "

4 . Lindner, ' Sela' (EUEs - 5ן

א ' נגב  ,אדוני המדבר  ,ירושלים  , 1983עמ '

30 - 28

.

השוב במיוהד המידע המיוחס להיירונימוס מקרריה  ,שכן הוא

לקח הלק בהתנגשויות בין צבאות היוונים של אנטיגונוס מונופתלמוס לנבטים בשנת
המוקדם
12
13

ביותר המזכיר את פטרה .

' ביארה  ,אם אל  , ' -אחא " ח ,
; ( 9 ) 1941

 . ,שש

886 - 892 ; C .M .

; ( 8 ) 1938

cols .

עמ '  . 82 ; 152ק AASOR , 15 ) 1935 ( ,

 . ,שש

; ( and Nabatene, ' QDAP , 7 ) 1937

Bible, Paris 1966 ,

'

 . 209 - 212קק -Biyara , ADAI , 24 , ) 1980 ( ,
4נ
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לפה " ס  ,והוא המקור

גליק ( לעיל ,

הערה . ) 5

פ"

"

 Eastem Palestine , 11תן Glueck, 'Exploration
Horesfield, 'Sela- Peta, the Rock

,

.א

ש .ם

 18 Nabatene ' , Supplement au Dictionnaire deוט 7 . Starky, 'Peta
Sanchlary 81 L[m

 Graeco-Nabateanג ' Bennet ,

קלעה  -סלע  /מפה

טיפיגרפית

קתדרה

26

אלי

וטל רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

פטרה ' .

שזיהינוה עם אם אלביארה בתהום

לימים נתערערה קביעה זו בעקבות הפירותיה של

15

קריסטל מ ' בנט באם אלביארה  ,משום שהתאריך הקדום ביותר שניתן לייחס לממצא האדומי שם
מקדים

בכמאה שנה את אמציהו .

16

עם זאת הדבר לא העניק יתרון להצעת זיהויו של סלע אדום

בקלעת  -סלע  ,הואיל והקרמיקה האדומית בשני האתרים דומה .
נוכח הזיהוי הנבטי של קלעת  -סלע בידי גליק  ,יצוין כי בולטים בה בהיעדרם מאפיינים של אתרים
נבטיים שהיו בעלי השיבות לאורך זמן  ,כגון קרמיקה נבטית עדינה ומצוירת  ,הריצי סיתות והציבה
אלכסוניים  ,גומחות ומצבות פולחן הצובות באבן חול בסגנון הרווה בפטרה  ,בורות טיפוסיים שהיו

.

מקורים בגגות תמוכי קשתות  ,הללים גדולים שהחוצבים השאירו בהם עמודי תמך ועוד לעומת זאת
נפוצים בקלעת  -סלע בורות דמויי פעמון שאינם עמוקים ורהבים ממטרים אחדים בדרך כלל ,
ושכדוגמתם מצויים בירדן באתרים

אדומיים .

לינדנר בדק יותר משלושים בורות ומאגרי מים

בקלעת  -סלע ובקושי מצא בהם אחד נבטי  .הוא הדגיש במיוהד טיפוס בעל פתה מרובע שנמצא
באתרים אדומיים שאינם מכילים כל שרידי תרבות אחרת  ,ודהה את סיכומו של גליק שלפיו קלעת -

.

סלע היא מיניאטורה של פטרה י1

הרס סיכם את דיונו בשאלת זיהוי סלע אדום באפשרויות הבאות  ( :א ) אין לזהות את

' הסלע ' בקלעת -

.

סלע ולא באם אלביארה ויש לחפשו במקום אחר ( ב ) לא הייתה מצודת סלע באדום קודם למאה
השביעית לפה " ס  ,והכנסת ' הסלע ' לסיפור על מלחמת אמציהו באדומים נעשתה לאחר מכן  ,כאשר

.

מצודת סלע באדום הייתה מקום גאוגרפי מוכר ( ג ) הסלע  ,בין שהוא קלעת  -סלע ובין שהוא אם
אלביארה  ,שימש מקלט זמני ולא היה מיושב לפני המאה השביעית לפה " ס  ,ולכן הוא נעדר חרסים

.

מוקדמים עוד קבע הרט כי הדמיון בקרמיקה האדומית של קלעת סלע ושל אם אלביארה  ,קרמיקה ,

שאינה מוקדמת למאה השביעית לפה " ס  ,אינו מאפשר להעדיף זיהוי של סלע אדום על בסיס

.

ארכאולוגי באחד משני האתרים הללו ייתכן שמשיקולים אחרים  ,שלא פירט  ,עשויה קלעת  -סלע

להיות מועדפת  ,אך שאלת הזיהוי נותרה פתוחה .

18

המלהמה שבה גבר אמציהו על האדומים מתוארת כמערכה דו  -שלבית  :בשלב הראשון הכה את אדום

.

בגי המלה  ,ובשלב השני תפס את הסלע במלחמה נראה כי הסלע היה מעוז שאליו נסוגו פליטי גי
המלה 19או ההנהגה האדומית  ,בתקווה שסגולותיו הטבעיות יאפשרו להם להתגונן מפני אמציהו  ,תקווה

.

שלפי הסיפור המקראי נכזבה בנימין מזר זיהה את קלעת  -סלע עם הסלע דנן על בסיס שני טיעונים :
15
16

נ ' גליק  ,עבר הירדן המזרתי  ,תרגמו א ' יערי וע ' ייבין  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '
399 - 400

 .קק

. 158
.

1 -Biyara: Rapport prEliminaire ' RB , 73 ) 1966 ( ,ט 1 Bennett, ' Fouilles d' Ummן

.

].

.

.

בחפירה נמצאה

טביעת חותם מלכותי הנושא שם תאופורי  ' :קוס ג  ( ' . .קוס הוא האל הלאומי של אדום ) בנט שיערה שזהו חותמו

של קוסגבר  ,הנזכר במקורות אשוריים  ,ושמלך באדום בתקופתם של אסרחדון ואשורבניפל ברבע השני של המאה
.

_

השביעית לפה " ס .
17

לינדנר ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ ' 143

; 144 -

גליק תיאר אתר נוסף באזור דנא בשם שאג א  -ריש ( במקור שייח ' א -

ריש )  ' :מקום דומה במקצת לסלע במצבו ובסידורי שמירת

הביזנטים ' ( גליק [ לעיל  ,הערה , ] 12

עמ '

. 159
)

המים . . .

מקום ישוב מימי הנבטים ועד אחרית ימי

של אתר זה ראה במאמרו של ח ' בן  -דוד ' מצודות סלע הדשות באדום '
18

הרט ( לעיל  ,הערה , ) 7

19

שם .

עמ '

. 95

.
בגיליון זה עמ ' . ) 18 - 7

חיים בן  -דוד מצא בו קרמיקה אדומית בלבד על ' גילויו מהדש '
(

27

ובמצודה  ,קרבה גאוגרפית שמתבקשת בין גי המלח  ,שבו הוכו האדומים ,

השתמרות השם סלע בכפר

לבין הסלע  ,שאליו נסוגו  ,ושתפיסתו חתמה את הניצתון .

בגי המלח ( או גיא המלה)  ,היו התנגשויות

20

עם אדום עוד בתקופת הממלכה המאוהדת .
היינו עם ערבת  . 0170אכן מיקומה של ערבת מדום בין ארץ  -ישראל לצפון אדום מתאים להיותה זירת
21

מזר זיהה את גי המלח עם צפון הערבה הגובל בים המלה ,

22

התנגשויות בין שני העמים  ,ואילו המרחק ממנה לקלעת  -סלע קטן לאין שיעור מאשר לאם אלביארה .
מעוזי סלע במרחב ובזוזן
כחמישים שנה לאחר שנחשפו למחקר ניצבו שני מעוזי הסלע הללו בודדים וחריגים כביכול במרהב

.

הגאוגרפי והתרבותי הנחקר של אדום הודות לפועלם של לינדנר ושותפים נוספו עליהם בחמש -
עשרה השנים האחרונות עוד ארבעה  ,כולם במדבר סלעי אבן החול שבמרחב פטרה ולא בתחום יישוב

אד. 01

הקבע הידוע והנחקר של רמת

23

בכולם הפיזיוגרפיה והממצאים דומים  :טופוגרפיה הריפה

וגישה מוגבלת וקשה  ,המקשים על חיי קבע אך מקנים יתרונות הגנתיים ; הקרמיקה בהם מוגבלת

למאה השביעית והשישית לפה " ס ( תקופת הברזל  , 11התקופה האדומית ) ועיקרה כלי אחסון גסים
וגדולים וכלי בישול  ,המעידים על תלות במקורות חיצוניים  ,על צורך באגירה ועל הסתפקות בקיום

.

הפונקציות הבסיסיות של ההיים ללא מותרות במהלך גילוי מעוזי הסלע החדשים עלו שאלות

והשערות באשר למקורם  ,למהותם ולקשריהם ליישובי הקבע של רמת אדום ולממסד האדומי .
20

ב ' מזר ( מייזלר )  ' ,זיהוי הסלע '  ,תרביץ  ,כ ( תש " י )  ,עמ '

21

ראו  :שמואל ב ח  ,יג ; דברי הימים א יה  ,יב ; תהלים ס ,

22

מזר ( לעיל  ,הערה

) 20

.

; 316

הנ " ל  ' ,סלע  ,הסלע '  ,א " מ  ,ה  ,טורים

24

. 1051 - 1050

ב.

השם מלח בתנ " ך בתחום ארץ  -ישראל מופיע תמיד בזיקה לאזור ים המלח  ' :גפרית ומלה

ודיים

שרפה כל ארצה  . . .כמהפכת סדם ועמרה . . .
בצאתו וגיאיו ולא ירפאו למלה נתנו  ( ' . . .יחזקאל מז  ,י  -יא ; ' כי מואב כסוגם תהיה ובני עתון כעמרה ממשק חרול
ומכרה מלח  ' . . .צפניה ב  ,ט ; ד ' ניב וק " א אמרי סבורים שגי המלח הוא האגן הדרומי של ים המלה שיבש  ,ושאין
ס " מ נמצאת שכבת מלח  ,וייתכן
כל מקום אחר לאורך הערבה שראוי להיקרא כך  .מתחת לשכבת בוץ בעובי
' ( דברים כס  ,כב ) ; ' והיה יעמדו [ קרי  :עמדו ] עליו

גדי . . .

מעין

)

(

)

40

ששכבה זו הייתה חשופה בעבר בגלל התיייבשות האגן הדרומי  ,ראו :
41 ( , Ierusalem 1967
31

Israel Geological

 K. O . Emery ,ש

Neev

.ם

Survey, Bulletin (The Dead Sea: Depositional Processes and Environment of

.

 .ק  ; ,עליות וירידות במפלס ים המלח ההיסטורי היו שכיחות הואיל ושיפוע קרקעית האגן הדרומי הוא מתון ,

והתגבש מלח .

23

חשפה כל ירידת מפלס שטחים נרחבים שבהם התאדו גופי מים רדודים
אתר בגק  111נתגלה בשנת  1984כ  10 -ק " מ מצפון לפטרה  ,בנ " צ  7360 / 3674ברשת
 .קק

ADAI , 31 ) 1987 ( ,

- [ 85

. 175

"

"

(  Stronghold North of Petra (Baja 111תשזת 0א Edomite

אתר אום אל  -עלא  /סדה נתגלה בשנת

.
"

1987

Site

139 - 237

 .קק

, 34 ) 1990 ( ,

נחן

ג ' בל אלקסיר נתגלה בשנת

Lindner

כ  5 -ק " מ צפונית  -מערבית לכפר רג ' ף  ,בנ " צ , 7305 / 3449

ראו  Southem lordan ' , :חImportant Edomite- Nabatean Site 1
 11 ( Edomite) -Nabateanת0זBronze - 1

 ( UTMנ " נ  , ) 1230ראו :
תן '  5 . Faragat ,ש

71 Lithic-Early

.

תן ES Sade :

8[ . , ' ] 5 -Sade :

~.

Zeitler

 .ע  [.ש

,.

זט 1 Lindner

Faragat

; 75 - 99

 .עק

5.

Lindner ,

כ  3 -ק " מ דרומית  -מערבית לכפר טייבה  ,בנ " צ , 7351 / 3481

, 32 ) 1988 ( ,
.

אתר

137 - 166

 .קק

40 ) [ 996 ( ,

התיירות של פטרה  ,ראו :
177 - 188

24

 .קק

 . ,שש

Context ' ,

( Petra) and

,

81 -Khubta

.

5

ראו 4 . Lindner :ג

 Southern lordan , 115 Pottery and 115תן  1 Fortified I. ron 11 ( Edomite) Mountain Strongholdהוטרף ' Iabal 1 -

. Historical

.א

, ,4.

(  the Second Explortory Campaign 1988ת Southern Tordan' (Report 0תן

1992

4 .נ

.,ע ם

אתר ג ' בל אלחובת ' ה נתגלה בשנת  1994בתחום אתר
 Iron age ( Edomite ) Occupation 01:תוס '  81 . ,זט  . Lindnerזן

5 ) , 41 ) 1997 ( ,ן  the Mountain Of Treasury and Deciet ' ,תOther Discoveries 0

האם פיתוח מעוזי הסלע היה יזמה של שלטון מרכזי  ,למשל לשם פיקוח על דרכי סחר או כמערכת הגנה בפני
פלישות או הטרדות

נוודים ?

או שמא היו אלה מעוזי חבורות שודדים  ,ואולי מקומות מקלט של אוכלוסייה

ץתדרה

ץתדרה

28

אלי

וטל רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

לינדנר וקנאוף צירפו את ארבעת מעוזי הסלע ה ' חדשים ' לאם אלביארה הוותיק  ,והוסיפו על

ההמישה  ,בהיסוס מה  ,גם את קלעת  -סלע .

25

על אף קווי הדמיון הברורים שנמנו למעלה יש הבדלים

מסוימים בתוך קבוצת הארבעה ובינם לבין אם אלביארה  ,בעיקר בגודל האתרים  ,בכמות ובנפה

.

הכולל של בורות המים וכן באופי ובכמות של המבנים  ,של הביצורים ושל החציבות רק באם

.

אלביארה נמצאו חומר אפיגרפי ומקבץ מבנים שניתן להגדירו כשכונת מגורים בניגוד לקבוצת
החמישה  ,קלעת  -סלע הוא אתר רב  -תקופתי  ,הנמצא סמוך למרכז הכלכלי

והפוליטי של אדום .

לינדנר וקנאוף הציעו דגם גאוגרפי  -הברתי  -כלכלי שלפיו ייתכן שמעוזי הסלע היו מלכתחילה

.

מרכזים מוגנים של אוכלוסיות בלתי מקובעות בעלות אופי שבטי אוכלוסיות אלה חיפשו מהסה

.

מפני כוח השלטון  ,ואולי גם זו מפני זו  ,במדבר סלעי אבן החול שממערב לרמת אדום שילוב אדום
בכלכלה של האימפריה האשורית במאה השביעית לפה " ס הגביר את הביקוש למזון ויצר תמריץ

לניצול פוטנציאל החקלאות והמרעה הכולל של אדום .
מימוש פוטנציאל זה חייב שיתוף פעולה בין המרכזים השבטיים במדבר הסלעים לבין הממסד ויישובי

.

הקבע הסמוכים אליהם  ,בשולי רמת אדום  ,חרף ניגודים תרבותיים ופוליטיים אנשי מדבר הסלעים
השתלבו במרקם הכלכלי האדומי בכך שאפשרו לתושבי הרמה להתמקד בגידול תבואות והשלימו

את יבוליהם בתוצרת העדר ובחקלאות מטעים מוגבלת ליד מקורות מים .

26

בתמורה קיבלו גרעינים ,

.

כפי שמעידים כלי הקיבול הרבים שנמצאו  ,ואפשרויות מסתר בתוצרתם ייתכן שמערכת יחסים זו
אפשרה לפליטים מהרמה למצוא מקלט במעוזי הסלע  ,ששרדו את נפילת הממלכה  ,ואולי גם
בתקופות משבר קודמות  ,כאשר שלטון מרכזי לא היה או לא יכול היה להגן

עליהם .

27

ככלל מציג

הדגם את אנשי מעוזי הסלע ואת יושבי הרמה כישויות חברתיות נבדלות בנות אותה תקופה  ,שבגלל

נסיבות היסטוריות עברו ממצב של ניגוד אינטרסים לשותפות במארג הכלכלי של האומה האדומית .
בנבואות הזעם על אדום ירמיהו ועובדיה מתנבאים על הוסר התוחלת של המקלטים השגיאים של

האדומים  ' :תוכני בחגוי הסלע תששי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך ' ( ירמיה מט ,

טז ) ;

' שוכני בחגוי סלע מרום שבתו אטר בלבו מי יורידני ארץ  :אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך
משם אורידך ' ( עובדיה א ,

ג-ד .
)

הסגנון הספרותי הנמלץ נתפס כאלגוריה  ,אולם ההתאמה בין זמנן

המשוער של הנבואות לקרמיקה של המעוזים וכן הטופוגרפיה של חבל ארץ זה מלמדים כי בכתובים
משתקפת אסטרטגיית הישרדות כלל אדומית  ,שהייתה מוכרת היטב לנביאים  ,ושהתבססה על

היתרונות שבמציאות הטופוגרפית הקשה .
ההשתפלות המהירה של הערבה בתקופה הגאולוגית הנוכחית גרמה להתפתחות הפרש גבהים ניכר בינה
לבין רמת אדום ולביתורם המואץ של מדרונות רמת אדום הבנויים שלוש סדרות עיקריות של סלעים :
שפותחו ביזמה
של משבר
25

של הנהגה מקומית בגלל הטרדות של שודדים  ,או מקומות מפלט של יחידות צבאיות בתקופות

שלטוני ?

ראו  :לינדנר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

4 . Lindner 8] E . M. Knauf, ' Bet~ een the Plateau and the Rocks: Edomite Economic and Struchue ' , Studiesג
 . 261ק  , Amman 1997 ,דן ]l oflordan ,

26
27

145

.

שם  ,עמ '
שם ,

263 - 262

עמ ' . 264

.

'the Nistory and

"

29

סלע אדום

סלעים מגמתיים ( העתיקים שבסלעי האזור  ,ושגילם
מ ' ויותר במקומות מסוימים

)

מיליון שנה ומעלה )  ,מעליהם סדרה עבה

570

של אבני הול מתצורות שונות  ,ולמעלה סלעי משקע ימיים .

( 700

מערך של

28

שברים וגושים עלויים וירודים טקטונית כתוצאה מהתפתחות בקע הערבה 29בצירוף ארוזיה חריפה של
סלעים שכנים בעלי תכונות שונות הביאו ליצירות גאומורפולוגיות יוצאות דופן של במות סלעים

נישאות ומבודדות  .אהדות מהן  ,בעיקר בסדרה האמצעית של אבני החול היו למעוזי סלע אדומיים .
כשם שהתברר שאם אלביארה אינה מעוז סלע אדומי בודד במרהב פטרה  ,כך נתברר לאחרונה

.

שקלעת  -סלע אינה מעוז סלע אדומי בודד מחוץ למרחב פטרה חיים בן  -דוד הוסיף לרשימה את שאג
א  -ריש  ,שמדרום לקניון דנא  ,כפסע מדרך המלך ההיסטורית  ,את קריית מנצור  ,הנמצאת

מערבית דרומית  -מערבית לעיירה שובק  ,ולאחרונה גם את אלקוסה אלחמרא ,

מערבית לטפילה .

30

כ 9-

כ  10 -ק " מ

ק " מ צפונית -

די בכך להשתכנע שתופעת מעוזי הסלע היא כללית  ,ולא הייתה מוגבלת לאזור

מסוים או להברה מסוימת באדום .
לדעת קנאוף היכרותו של הנביא עובדיה את התופעה מלמדת כי אורה חיים זה היה ידוע ומקובל
באדום במאה השישית לפה " ס ,

1

'

אולם ירמיהו תיאר מגורים בסלע כהמשך לנטישת העיר  ' :עזבו

.

ערים ושכנו בסלע ישבי מואב והיו כיונה תקנן בעברי פי פחת ' ( ירמיה מח  ,כה ) אף שנבואה זו נסבה
על מואב  ,יש להניח כי הצגת המגורים בסלע כחלופת מצוקה לחיים ביישוב הקבע משקפת היטב גם

את המציאות באדום .
אפשר שמעוזי מדבר הסלעים או חלקם היו שייכים לארגונים שבטיים מקומיים וקלטו אוכלוסייה

.

עירונית בעתות מצוקה ייתכן גם שהם או חלקם הוכנו למטרות הישרדות על ידי התארגנות
חמולתית  ,עירונית  ,אזורית או ממלכתית  ,ושמקומו של המעוז  ,גודלו והסידורים שבו הלמו את
המקום  ,את האמצעים ואת המעמד של מי שהכינו אותו  ,קלעת  -סלע ושאג א  -ריש אינם נמצאים
במדבר הסלעים ובוודאי לא שירתו אוכלוסייה בלתי מקובעת שחיפשה מחסה מפני כוח
הקשר המתבקש של קלעת  -סלע הוא לבצרה  ,הבירה הסמוכה ,

השלטון ;

ולצמרת ההברה האדומית .

הנבטים ירשו את ארץ אדום על תכונותיה ומעוזיה הטבעיים ועשו בהם שימוש דומה לזה של קודמיהם .
זאב משל הציע לראות בסלע הנבטי את מקורן של מצודות המדבר החשמונאיות ,

32

ואנו מציעים

.

לראות במעוז הסלע האדומי את מקורו של מעוז הסלע הנבטי הסלע הנבטי  ,המיתולוגי  ,שצבאות
היוונים 33והרומאים ' 4ניסו ולא יכלו לו  ,זכה לתהודה גדולה הודות להתפתחות ההיסטוריוגרפיה

28

"

Aiava , 1 : 250 , 000

.

8:ת0ע

"

ש

,

,

.
ap ofthe Dead Sea
1 Israeli-Iordanian team) , 'Geological Mתן) 0

 1998ת8ת1נתןEarth Science Data: Dead Sea - Wadi Araba, Terusalem -

 .ע וט

Sneh

.ג

Compilation 0

29

שם .

30

אנן מודים להיים בן  -דוד על הסכמתו לשימוש בחומר  ,המיועד להתפרסם במאמרן ( לעיל ,

הערה . ) 17

לא כללנו

אתרים אדומיים נוספים במרחב דנא הנופלים ברמת השגיאות שלהם מהאתרים הנזכרים  ,ואולי יאה לכנותם כפרי
סלע ולא מעוזי
31
32

סלע.

ראו מאמרם של לינדנר ואחרים על ג ' בל אלקסיר ( לעיל  ,הערה
ז ' משל  ' ,הסלע של הנבטים ומבצרי מדבר יהודה '  ,קתדרה ,
עמ '

76

) 23

 ,עמ ' . 161

( תמוז תשנ " ה ) ,

. 30 - 29

33

נגב ( לעיל  ,הערה , ) 11

34

יוסף בן מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,א  ,ח  ,א ( תרגום שמחוני ,

עמ '

. ) 55

עמ ' . 47

ןתדרה

שקדרה

30
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וטל רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

.

בתקופה הקלסית והסקרנות שעוררו תיאורי העושר המופלג הנובע מסחר הבשמים בתרגום השבעים ,

.

שנעשה בתקופה ההלניסטית  ,הסלע האדומי הוא פטרה ייתכן שזהו תרגום שם העצם גרידא  ,אך נראה
שבעקבותיו איחדו המקורות ההיסטוריים את הסלע האדומי עם הסלע הנבטי  ,גם אם לא ברור שלכך

.

התכוון התרגום  ,ואם אכן התכוון  ,אין הדבר מלמד על מקומו הגאוגרפי של הסלע האדומי לפי יוסף
בן מתתיהו פטרה נמצאת בקרבת קבר אהרון ,

35

ושמה המקומי רקם  ' :והיא נקראת עד היום הזה בפי

פטרה ' .

כל העם הערבי על שמו של המלך המייסד רקם  ,ובפי ההלנים

36

אם המסורת המוכרת כיום

של קבר אהרון בג ' בל הרון נשמרת מאז  ,אזי בירת הנבטים  ,שאליה מילט אנטיפטרוס את הורקנוס ,

37

נמצאת במקום הידוע לנו לפחות מהמאה הראשונה לפה " ס  .איחוד הסלע האדומי עם הסלע הנבטי
המוקדם וזיהויו בתחום הבירה הנבטית הוא פתרון פשוט ונוח  ,והמשוואה שהסלע האדומי  ,יקתאל ,
הוא פטרה  -רקם שבקרבת ג ' בל הרון מצאה את דרכה ל 'אונומסטיקון ' של אוסביוס במאה הרביעית
לספירה 38ולמחקר במאה העשרים  39המחקר משתמש במונח סלע אדום )  ( the Rock 0 Edomלציון

,

.

הסלע האדומי שתפס אמציהו ובשם פטרה לציון מעוז הסלע הנבטי 40והבירה הנבטית  .זיהוי שני
המעוזים במקום אהד גרם בלבול אצל מי שאינם יודעים כי להבדל הסמנטי יש משמעות היסטורית

.

וטועים לחשוב כי אלה שמות נרדפים לאותו עניין  ,מקום וזמן ב ' אנציקלופדיה העברית ' ובמוסדות

המיפוי הרשמיים של ישראל 41וכמובן בתודעת הציבור פטרה רבתי וסלע אדום הם היינו הך .
זיהוי הסלע הנבטי באם אלביארה או במעוז סלע אחר בתחום

פטרה42

אינו עולה בקנה אהד עם נתיבו
הנבטים ; הוא

של יוחנן המקבי  ,שנשדד ליד מידבא שבצפון מואב בעת שהיה בדרך ממדבר יהודה אל

נשלה אליהם בידי אחיו יונתן כדי להפקיד בידיהם את אוצר ההשמונאים  -מן הסתם על הסלע בעל
המוניטין בכל הקשור להפקדת אוצרות
35
36

37

38

39

40

43 ,

מבוכה נוספת עולה מתוך נתונים סותרים אצל דיודורוס על

יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות היהודים  ,ד  ,ד  ,ז ,

83 - 82

( תרגום שליט ,

עמ '

. ) 117

שם  ,ד  ,ז  ,א  ( 161 ,שם  ,עמ '  . ) 125נראה שגם היהודים קראו לפטרה רקם  ,לפחות בתקופת המשנה ; ראו  :ב ' מזר ,
' הרקם והתגר '  ,ערים וגלילות בארץ  -ישראל  :מחקרים טופוגרפיים  -היסטוריים  ,ירושלים וכשל " ו  ,עמ '  ; 132ד ' בו -
גד הכהן  ' ,גבולה הדרומי של ארץ  -ישראל בספרות התנאית ובמקרא '  ,קתדרה  ( 88 ,תמוז תשנ " ח )  ,עמ ' . 27 - 26
יוסף בן מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,א  ,ו  ,ב ( תרגום שמחוני ,

עמ '

. ) 90

אוסביוס  ,אונומסטיקון  ' ,הרקם ' ( מהדורת קלוסטרמן  ,עמ '  , 36שורות
 ' ; ) 8רקם ' ( שם  ,עמ '  , 144שורות . ) 9 - 7
לעיל  ,הערות . 15 , 13 , 12
ראו למשל כותרות מאמריהם של הורספילד והורספילד ( לעיל  ,הערה

; ) 14 - 13

) 13

' סלע '

( שם  ,עמ '  , 142שורות

והרס ( לעיל  ,הערה

המשרת בעיקר את המגזר העסקי התיירותי הוא הסלע האדום '  ,במשמעות של

צבע .

. ) 18

-7

מונה נוסף ,

זו כנראה התפתחות

אטימולוגית שהושפעה מהמונומנט המפואר ביותר בפטרה  ,החזנה  ,החצוב באבן חול אדומה  ,והמתגלה במפתיע

.

לעין ההולך לאחר מעבר בנקיק צר ומרשים כשלעצמו שם זה מקובל בתיירות דוברת העברית בצד השם פטרה ,
כשם שבאנגלית רווח השם

city

Rose- Red

)

. 11
.

כזכור הסלע האדום עמד במרכז מיתוס פטרה הישראלי  ,שהשיר

המפורסם ' אל הסלע האדום ' הביאו לכל בית גם תרגום השם לאנגלית ,

בארץ ובירדן .
41
42

מפת ישראל  -ירדן  ,קנה  -מידה
הצעה לזהות את הסלע הנבטי בג ' בל אלחובת ' ה שבתחום אתר פטרה ראו :
Norm (Antike Welt
168

43

 . 14 - 24 ,קק

מקבים א ט ,
שליט  ,עמ ' ) 75

.

,

1 : 400 000

מרכז המיפוי ישראל  ,תל  -אביב

Sonderheft) , Mainz 1997 ,

.

; 1996

' פטרה '  ,א " ע  ,כז  ,טור
sein Volk Liebt

 . Weberז ' ,
Petra: Antike Felsstadt

!arabischer Tradition und

לג  -לה ( תרגום כהנא  ,עמ ' קם  -קמא ) ; יוסף בן

rthe Red Rock

:

משמש כמותג תיירות

. 587

E.A . Knauf, 'Der

.

Wenning ) ) 45 ( ,

.א ש

-

מתתיהו  ,קדמוניות היהודים  ,יג  ,א  ,ב ,

11 - 10

( תרגום

 y > Dאדום

31

וקתדרה

מרחקו של הסלע הנבטי  -נתונים אלו אפשרו לאברהם נגב להציע את זיהויו במערב ים המלה  ,מעל

עין  -בוקק ולאחר מכן

במצדה .

44

קטמין סבור שהסלע הנבטי הוא

קלעת  -סלע .

45

היירונימוס מקרדיה

תיאר את הסלע הנבטי כמעוז של עם שאינו בונה בתים וערים  ,ונגב סבר שהבירה נבנתה במקום קבוע

בשלב מאוחר יותר בהיסטוריה הנבטית.

46

מעוז הסלע האולטימטיווי ייצג עבור דוברי
היוונית את תמצית ההוויה הנבטית  ,וכאשר
לימים כוננה בירת הנבטים והיה לה מעוז סלע
נשגב  ,הם קראו לה כאותו שם עצם מיודע
בשפתם וללא קשר לשם המקומי  ,בין שהוא

.

קדם לה כמעוז נבטי ובין שלא משום כך אם
אלביארה או כל מעוז אחר בתהום הבירה
הנבטית אפשר שהוא הסלע הנבטי המוקדם

.

ואפשר שלא אף ייתכן שהיה יותר מסלע אחד
והוא  ,או הם  ,מלאו את ייעודם בהתאם לנסיבות

משתנות במרחב הנבטי ובזמן הנבטי .
תבליט בבובאיד נקלעת  -סלע
בסתיו

1995

( בטרם פורסם התבליט

)

הגענו

לקלעת  -סלע במסגרת סיורי שטח שערכנו
להכרת צפון

אדום .

היופי של המקום ושל

סביבתו ושאלת זיהויו היו עד מהרה ממוקדי

.

תשומת הלב שלנו קלטנו שמועות ממקומיים
על משהו שניתן היה לפרש אותו כמונומנט
כלשהו חקוק בסלע  ,ולאתר שני ניסיונות

כושלים ' גילינו ' ממרחק תבליט מונומנטלי
בראש צוק רם  ,שהכיל דמות מלכותית המחווה
בידה לעבר שלושה סמלים שמימיים המייצגים
אלוהויות מסופוטמיות

(

ראה תמונה בעמ ' . 23
)

התבליט  ,ייהודו  ,השאלה אם הוא מוכר למדע והתקווה שהוא מכיל גם כתובת שתשפוך אור על

איטלות

הקשרו ההיסטורי הניעו אותנו לארגן משלחת שתוכל להגיע אל התבליט ולתעד אותו בעודנו

מחיו

.

א ' נגב ,

' זיהוי

הסלע '  ,קתדרה ,

80

( תמוז תשנ " ו )  ,עמ '

. 230 - 228

בדיון שערכנו במסגרת תיעוד התבליט בקלוית  -סלע  ,מסר קטמין כי ערך מהקר משווה של תעודות היסטוריות
המתייחסות לפטרה ועדויות ארכאולוגיות

נגב ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' , 26

32

.

נבטיות בקלעת  -סלע .

נבונאיד

קתדרה

32
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עוסקים בהכנות התברר לנו הקשר של קטמין לתבליט  ,ולכן העדפנו להמתין זמן רב  ,עד שהבשילו

.

התנאים להסכמתו לתיעוד התבליט המבצע יצא לפועל לבסוף

ב 22 - 21 -

בספטמבר

. 1997

לאחר מכן התברר כי השמועה על התבליט הגיעה גם אל אן גוז ' ל  ,ושהיא ארגנה בסתיו

זמן מה

1996

מבצע

שלושה מטפסי צוקים מקצועיים  -והם תיעדו את

.

ך יום שלם כשהם תלויים על פני המצוק

בחבלים !

 פיה הועתקה על גבי יריעת ניילון שנפרשה עליט  ,וחומר אפיגרפי  -כתב יתדות  -הועתק

מצעות לחיצת נייר

העתקה .

כל תומר התיעוד

נבצע זה נמסר לסטפני דאלי ופורסם בשנת
47 , 199

מצב השתמרות הכתב לא אפשר לדאלי

ופענח רצף סימנים בעל משמעות ואף לא לקבוע

.

אם התבליט הוא בבלי או אשורי אולם היא קבעה
שיש לתבליט מאפיינים המאפשרים לזהות את
הדמות המלכותית עם נבונאיד מלך בבל
539

( - 555

לפה " ס )  ,על סמך הדמיון האיקונוגרפי

לאסטלות שלו מחרן ובבל

48 ,

תיעוד התבליט
; הילה ביקשנו לערוך בחינה מפורטת של התבליט
כצלום תקריב שצילם ממרחק אברהם

אזדרכת .

י הצלם  ,כגון זווית הצילום  ,תאורה מתאימה  ,הציוד

.

האופטי וכדומה  ,הניבו תצלום באיכות טובה תצלום זה אפשר לטלי אורנן
איטליז

2נ

נבונאיד

ת

ז

הבריטי

(  90837א) 5

~

מ ' מוזיאון ישראל '  ,לזהות את הדמיון הרב של התבליט לאסטלה שנרכשה בבבל  ,ושנמצאת ברשות
ה'

.

מוזאו 7הבריטי ' אסטלת בבל יוחסה לנבונאיד על סמך הדמיון האיקונוגרפי לאסטלות מהרן הנושאות
כתובות שמייחסות אותן לנבונאיד  49ככל הידוע עד כה לא נמצאו בארץ  -ישראל ובעבר הירדן אסטלות

.

.

נאו  -בבליות  ,ולא נמצא בשום מקום אחר תבליט של נבונאיד על פני צוק טבעי מכאן עולה החשיבות

המיוחדת שייחס בעל התבליט לקלעת  -סלע  ,גודל התבליט  ,השטח  -הקטן יחסית  -שתופסים הדמות

.

והסמלים ופיזורם בצמוד לשוליים  ,רמזו על האפשרות שרוב שטח התבליט נועד לכתב קיווינו כי
פיענוח הכתב יוכל להשיג מספר מטרות  :לאשר את ייחוסו של התבליט לנבונאיד ; לברר את סיבת

חשיבות המקום לבעל התבליט ; לסיים אי  -בהירות ארוכת שנים במחקר לגבי הקשר של נבונאיד

47

48

דאלי וגוז ' ל ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

.)9

. 174 - 172

15 . 11 , 1118 , . 49ק 56 - 63 ,

 .קק

01 Nabonidus ' , Anatolian Studies , 8 ) 1958 ( ,

Inscriptions

Gadd, 'The Harran
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33

סלע אדום

לאדום

(

חדרה
-

להלן ; לתרום להבנת חשיבות האתר בתקופת המקרא ולשאלת זיהויו של סלע  -אדום .
)

נוסף על התקוות שתלינו במציאותה של כתובת ובאפשרות לפענח אותה  ,ביקשנו גם לאמת או לשלול
את תחושתו של קטמין שקיים אולי תבליט נוסף  ,ולהבין כיצד ביצעו יוצרי התבליט את

מלאכתם .

סריקות ותצפיות באמצעות טלסקופ משוכלל לא גילו תבליט נוסף  .ניתוח תנאי המקום הביאנו למסקנה
כי הדרך הסבירה והנוהה ביותר לביצוע מלאכת התבליט הייתה באמצעות משטח או פיגום שהיה תלוי

.

בהבלים מראש המצוק  ,ולא על גבי פיגום שניצב על הקרקע או שהיה מעוגן אל פני המצוק הגישה
שלנו אל התבליט נעשתה באמצעות במת אלומיניום ששולשלה בחבלים ממקום מסוים מראש הצוק -

.

משם  ,שיערנו  ,שולשל גם הפיגום של יוצרי התבליט הבמה נשאה עליה שלושה אנשים שעסקו

.

במלאכת התיעוד ( צילום  ,שרטוט ומדידות) בנוחיות רבה הנעת הבמה מעלה ומטה בהתאם לצורך
נעשתה ידנית על ידי שני מפעילים  ,באמצעות מערכת חבלים  ,גלגילות ומיומנות שפיתתנו לשם חילוץ
מטיילים מנקיקים עמוקים 50ועל פי עקרונות מכניים שהיו ידועים בעולם

העתיק ,

פרטי התבליט
לתבליט צורת מלבן שגובהו

.

2 15 - 2

מ ' ורוחבו

3

מ '  ,והוא עשוי על ידי חציבה עד לעומק של

כ 20 -

.

ס " מ מפני הסלע האלמנטים האיקונוגרפיים בולטים ממשטח המלבן ומסודרים בצמוד
לדופן השמאלית והעליונה שלו  ,כך שכשני שלישים רצופים
משטחו היו פנויים לכתב שנחקק לתוך משטח

המלבן ,

האיקונוגרפיה כוללת דמות שעוצבה למלוא גובה המלבן

.

בצמוד לדופן השמאלית שלו הדמות הבושת מצנפת מלכות
גבוהה ומחודדת כדרך מלכי בבל ,

51

ועוטה בגד היורד עד

לקרסוליה .ידה השמאלית אוחזת מטה המונף מעט מהרצפה

,

לגובה הקרסול  ,וידה הימנית מחווה כלפי מעלה  ,אל שלושה
סמלים שמימיים המייצגים אלוהויות ידועות  :הסמל השמאלי
והקרוב ביותר לדמות הוא ירה  ,סמלו של סין  ,אל הירה ,
הממונה על הלילה ושלפיו נקבעו

המועדים ; במרכז גלגל

מכונף  ,המייצג את שמש  ,אל השמש  ,המשפט

,,

,

והצדק ; הסמל

- ,

,
,

,

,

הימני  ,המרוחק ביותר מהדמות  ,הוא כוכב בעל שבעה הודים  ,סמלה של אשחר  ,בתו של סין ,

היא אם כל הי  ,אלת הפריון  ,האהבה והמלחמה והחשובה בין האלות .

,

,

נ

תרשים התבליט
בקלעה  -סלע

52

( ראו תצלום בעם ,

50

תודותינו לאורי חופש ומיכל רז  ,חברי צוות חילוץ עין  -גדי  ,שעסקו במיומנות רבה בהתקנת המערכת ובשינוע

הבמה על פני המצוק .

51

, Wissenschlaftliche
(

Kelb

, 5 ) 1906 ( , table 1

52

-

גד

,

' "

Wadi Brisa und am Nahr

F . H . Weissbach , ~ Die Inschrif

והן 11
~ en Nebukadnezars
Ver

fentlichungen der deutschen OrientgesellschaV

לעיל  ,הערה , ) 49

עמ ' ; 41

ח ' תדמור  ' ,בבל '  ,א " ע  ,ז  ,טורים

; 546 -~545

מיתוסים ומזמורים העוסקים באלים סין ,

שמש ואשחר ראו  :ש ' שפרה וי ' קליין  ,בימים הרחוקים ההם  :אנתולוגיה משירת המזרח הקדום  ,תל  -אביב

תשנ " ז.

( )7

תדדה

-

ון3

אלי

וטל רז  ,אלכסנדר

אוצ ' י '

כפי שציינה ראלי התבליט מהווה  ,יתד עם אסטלות תרן ובבל המיוחסות לנבונאיד  ,קבוצה
איקונוגרפית המאופיינת על ידי אלמנטים

משותפים  :צירוף של אותם שלושה סמלים שמימיים

ובאותו הסדר ביחס לדמות וכן מטה ארוך אחוז ביד שמאל בעוד יד ימין מחווה כלפי

הסמלים .

האסטלה מבבל היא הדומה ביותר לתבליט מקלעת  -סלע  ,המשותף להם  :מקומה של הדמות משמאל

.

לסמלים  ,גלגל מכונף כסמלו של שמש  ,המטה מונף ואינו מונה על הקרקע באסטלת בבל הדמות

אוחזת חפץ בכף יד ימין  ,אלמנט שאי אפשר לזהות את מקבילו בתבליט קלעת  -סלע בגלל מצב

השתמרותו  ,והמטה מעוצב בצורה אחרת מזו שבתבליט קלעת  -סלע

53 ,

באסטלות הרן שמש מסומל

על ידי כוכב קורן ולא על ידי גלגל מכונף  ,הדמות נמצאת מימין לסמלים  ,והמטה מונה ואינו מונף .

54

בתימא שבצפון ערב נמצאה אסטלה ובה דמות בעלת מאפיינים של יתר תבליטי נבונאיד  ,והיא מהווה

.

כלפי גלגל מכונף ללא סמלים נוספים אמנם נבונאיד גלה  ,מרצון  ,לתימא וסביבתה למשך עשר
שנים  ,אך יש המטילים ספק אם זו אכן דמותו  ,או שמא זו דמות של אלוהות מקומית בשם סאלם ,

שם שפוענח בכתובת האסטלה .

55

התבליט בקלעת  -סלע שונה מכל האחרים בהריגה של סמל שמש כלפי מעלה  ,לתוך מגרעת

.

החורגת ממסגרת התבליט אולם ההבדל המשמעותי ביותר הוא ממדיו והיותו חקוק על צוק טבעי

ולא על אסטלה .
הכתב

.

על פי השרידים נראה שכתב יתדות כיסה את כל השטה הרצוף הפנוי מהדמות ומהסמלים סימני

.

הכתב נחקקו לתוך הסלע בשורות אופקיות  ,המופרדות זו מזו על ידי קווים מנהים שקועים שטח
הכתב הופרד לשני חלקים על יד קו מובלט היורד אנכית מגבולו הימני של הכוכב  ,והשורות אינן

.

.

המשכיות משני עבריו מכאן שהכתיבה בשני החלקים הייתה כבשני עמודי טקסט החלק האהד תופס
את כל השטח שמתחת לסמלים במרכז התבליט  ,בין המטה לקו ההפרדה  ,ושטחו

.

כ2 3-

.

מ " ר החלק

האחר תופס את האגף הימני של התבליט  ,בין קו ההפרדה לבין הגבול הימני של התבליט ושטסו

.

כ 1 8-

.

מ " ר באגף

יה

אפשר להבהין בעשרים וארבע שורות ; בשורות העליונות סימני הכתב ברורים

.

וכלפי מטה הם נמוגים  ,ובהמשך נמוגות גם השורות בגלל הבליה על פי הגובה הממוצע של השורות
נראה שאגף זה הכיל כשלושים שורות שאורכן
ל 2 200 -

,

כ 90 -

.

ס " מ על פי הערכתנו נחקקו בתבליט בין

,

1 500

.

צירופי סימני כתב יתדות מצב השתמרותם של הסימנים לא אפשר כאמור לדאלי פיענוח

רצפים בעלי משמעות .
נראה שהנוחות היחסית שהשגנו בשיטת העבודה שלנו אפשרה קבלת תוצאות טובות יותר  ,שכן
בתצלום של השורה העליונה באגף הימני הצליח אלכסנדר אוצ ' יטל להבחין ברצף סימנים בר -

53

גד ולעיל  ,הערה  , ) 49לוח

לוח. 11

54

שם ,

55

שם  ,עמ' , 41

111

".

י

לוה . 5 111

-

.

-

35

' לע אדום

.

פיענוח  ,היחיד עד כה השורה מכילה את השם והתואר של בעל התבליט ומאשרת את הזיהוי של

ולא על טקסט .

דאלי  ,שנסמך על איקונוגרפיה ,

פלענוח שמו ותוארו של נבובאיד
להלן קטע מהשורה העליונה באגף הימני של התבליט  ,מועתק כאן בכתב היתדות :

התעתיק הההברתי

של הקטע בכתב לטיני הוא :

) ( transliteration

כמקובל  ,השם והתואר מופיעים בסימנים שומריים

בתעתיק מקושר

) ( transcription

Q1
na-. rku m1u1
L GAL Er

. dpl

) ( logo@ams

בכתב לטיני הוא :

Ba ili

.

י

"

.

.

~

~

ולא בכתב הברתי ההעברה לאכדית
ל

id

לסאתן

-

'

na

 , ana-ikuוהתרגום

"

~
שלושה סימנים המכילה אלמנט תאופורי של
לעברית הוא  ' :אנוכי נבונאיד מלך בבל ' קבוצה של

שמו של נבונאיד היא היחידה שנשתמרה במלואה בשורה זו  ,והיא מכילה מאפיינים של התבנית

.

'אנכי . . .

הבבלית המאוחרת פתיחת הפסקה :

מלך בבל '  ,אופיינית לכתובות מלכותיות נאו  -בבליות

.

וצפויה להימצא בכתובת של נבונאיד מרכיבי קטע זה  ,כולל שם המלך ותוארו  ,מופיעים באסטלות
נבונאיד מהרן ,

56

למעט השימוש ב -

לציון בבל  ,שאינו נפוץ בכתובות של מונומנטים

E1
rki

מלכותיים  ,אלא על גבי טבלאות חומר בעלות תוכן ספרותי  ,ובכלל זה גם בכתובת של נבונאיד על

לבני הומר .

57

.

אזור אחר של סימני כתב ברורים נמצא בחזית הדמות מצד שמאל של התבליט התחלות של כעשר

.

שורות  ,הכוללות שלושה עד חמישה סימנים כל אחת  ,נראות בבירור בתצלומים לרוע המזל אין

.

אפשרות להפיק רצף בעל משמעות מצילומים אלה אוצ ' יטל סבור כי פיענוח בלתי אמצעי  ,ישירות

מהתבליט  ,במקום מתצלומים או מהעתקים  ,יהיה פורה יותר .
המשמעות ההיסטורית של התבליט
מ ' הכרוניקה של נבונאיד ' ,

58

-

הכלולה בכרוניקות הנאו  -בבליות  ,ידוע שנבונאיד נפל למשכב בשנה

השלישית למלכותו  ,בחודש אב ( אוגוסט

לפה " ס )  ,לאחר מסע בלבנון ( ארז  , (aatNלאחר החלמתו ,

553

בחודש כסלו ( דצמבר  , ) 553הוביל את צבאו לארץ אמר  -מערב ממלכתו ( ארץ  -ישראל  ,עבר הירדן

וצפון ערב .
)

56

"

שם  ,עמ '  , 46אסטלה

8

 ,וא  ,טור  , 1שורה

טור . 1

; 15

עמ '  , 48טור  , 1שורה

'

 . 37 ,ק New Haven 1989 ,

57

. 18

58

0 . 7ת 104 - 111 ,

0ת

.

בשורה פגומה של הכרוניקה ניתן לקרוא רק  ' :נגד העיר א דמ חנו ' שחזור שם המקום

 .קק

'

556 - 539 8 ] ,

5 , Locust Valley 1975 ,

40

וטור  , 11שורה

;7

עמ "  - , 56אסטלה ) ע  ,באי

"" "

King i) fBabyloh

,

0

ofN
(ibonidus

'Beaulieu ; The

ה ] Grayion; Assyri (i'n and Babylonian

A . K.

 .ג . -ע

עתדרה

ץתדרה

36

אלי

וטל

רז  ,אלכסנדר

אוצ ' יטל

.

וזיהויו הגאוגרפי היו נושא לוויכוח במחקר ויליאם פ ' אולברייט הציע לזהותו עם , Adummatu
 60וסידני ממית
המוזכרת בכתובות סנהריב מלך אשור  59 ,שהיא דומט אלג ' נדל שבוואדי סרהאן ;

הציע לזהותו עם אד. 01

61

גם אם תימשך המחלוקת על השחזור והזיהוי של
המקום הנזכר  ,הרי מציאותו של תבליט הנושא את
שם נבונאיד בקלעת  -סלע נותנת את התשובה על
השאלה אם כלל נבונאיד את אדום במסעו אם

לאו .

המסע הצבאי של נבונאיד עבר אפוא באדום בחורף
552 - 553

לפה " ס  ,ובסמוך לכך ( ולא לפני כן ) נחקק

התבליט .

תיארוך

בקלעת  -סלע

התבליט

לשנה

השלישית למלכותו של נבונאיד מצמצם את פער הזמן
שהיה קיים בין שתי כתובות אחרות שלו  ,הניתנות
לתיארוך בוודאות מסוימת לשנה השנייה והעשירית

למלכותו .

62

ייתכן שמסע כיבוש זה הוא שהביא

לחורבן האתרים האדומיים בעבר הירדן במאה
השישית לפה " ס  ,לחיסול הסופי של הישות האדומית
העצמאית

באדום

ההיסטורית

ולהרס

התרבות

האדומית ; אירוע שהדיו נשמעים בנבואות חורבן אדום
( ישעיה לד  ,ז  -יז ; ירמיה מט  ,ז  -כב ; יחזקאל כה  ,יב -

יך ; עובדיה א  ,א  -יט ; מלאכי א  ,ב  -ד )  ,ייתכן שמסעו
של נבונאיד אף סלל את הדרך להשתלטות הנבטים

על הטריטוריה האדומית בסוף המאה .
נוצר

חלל

שלטוני

ויישובי

63

עוד קודם לכן

ביהודה ,

שנחלשה

והתכווצה בעקבות דיכוי המרידות של אחרוני מלכי
בית דוד  ,ההגליות וחיסול המלוכה בשנת
על
קטע חצוב במעלה

העולה לקלעה  -סלע

 586לפה " ס

ידי נבוכדנצר  .ייתכן שההגירה האדומית לדרום

יהודה  ,שנשאבה אל החלל הזה  ,התגברה על ידי לחץ שגרמו תוצאות מסע הכיבוש של נבונאיד  ,והוא
תרם בכך לביסוס המרכז הלאומי של האדומים בדרום יהודה  ,לימים אדומיאה 64

.

59

60
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על

 .ק  Aabia ' , Ias ) 1925 ( ,תו W. F . Albright, 'The Conquests of Nabonides

המיקום וההיסטוריה של האזור ראו :
 .קע

Smith , 'Assyriological Notes : Adumu , Adumatu' , IMS ) 1925 ( ,

61

508 - 513

62

בוליה ( לעיל  ,הערה , ) 57
.ק

118 - 125

 .קק

Leiden 1982 ,

ש

עמ '

.

Ancient Arabs Terusalem

Eph'al, The

1.

5.

. 42

[ . Lindsay, 'The Babylonian Kings and Edom' , PEQ 108 ) 1976 ( ,

63

36

64

על הדעה כי אדום ההיסטורית כללה את רוב הערבה והנגב ראו  :ז ' משל  ' ,הגבול הדרומי של כנען ויהודה בהיבט
גיאוגרפי '  ,מיו " ש ,

9

( תש " ס ) ,

עמ '

. 36

 Y > Dאדום

כאמור תבליט קלעת  -סלע הוא הגדול בתבליטי נבונאיד והיחיד  ,על פי הידוע עד כה  ,שנחקק בצוק

טבעי  .מכל המונומנטים המלכותיים הנאו  -בבליים הוא ניתן להשוואה בעיקר לתבליט נבוכדנצר השני

החקוק בוואדי בריסה שבלבנון .

ממדי התבליט והטקסט הכתוב בו נועדו  ,בסוג אמנות זה  ,לפאר

65

.

ולהנציח את בעל התבליט ואת פועלו ואת גודל הישגיו לפי שעה אין אפשרות לקרוא את תוכן
הכתובת  ,אך סביר שהסיבה להנצחה במקום זה היא שבירת כוה ההתנגדות של אדום  ,שהושגה עם

.

.

ההשתלטות על המעוז לפי הבנתנו גם הסלע המקראי  ,יקתאל  ,היה מקום נשגב ההשתלטות של
אמציהו עליו קבעה את תוצאות המערכה  ,וגרמה לו לביטחון עצמי מופרז שסחף אותו להתגרות
ביהואש מלך ישראל החזק ממנו :

' לכה נתראה פנים '

על הסיבה  ' :הכה הכית את אדום ונשאך לבך ' ( שם ,

(

מלכים ב יד  ,ח .
י  .הגאווה המפעמת כתוצאה מהניצחון החשוב
)

תמצית תשובת יהואש מלמדת

)

הניעה אפוא את המלך האחד למעשה הנצחה מונומנטלי  ,ואת האחר  -להתגרות צבאית חסרת תוחלת ,

מקום זה הוא היחיד באדום שנקרא סלע  ,תכונותיו הולמות את תיאור הסלע המקראי  ,והוא סמוך

.

לבירה האדומית  ,שגם שמה נשתמר בעיירה הסמוכה בוציירה  -בצרה  ,שהחפירות חשפו בה שרידי

קריית שלטון מתוכננת היטב מהמאה השמינית עד השישית לפה " ס ,

66

הייתה מקום מושב הוגי

השלטון  ,וסביר שקלעת  -סלע הייתה מעוזה לעת צרה  ,מכאן נובעת חשיבותו ההיסטורית של המקום ,

שתבליט נבונאיד מספק לה הוכחה ארכאולוגית .
השתלטות על קלעת  -סלע היא הסלע המקראי  ,הייתה היונית כנראה לשבירת כוהה של אדום
בתקופת המקרא ולהגשמת מאווייו של המנצה  ,בין שהיה זה אמציהו ובין שהיה זה נבונאיד ,
שנה

אחריו .

הטבעי ,

68

67

כ 200 -

בתקופה זו הפך האתר ממקלט זמני  ,נעדר חומר קרמי  ,שנסמך רק על הביצור

למעוז משופר עם סידורים מתאימים וכלים המקלים את הקיום בתקופת מצור .

סיכום

.

מעוזי סלע שימשו באדום ההיסטורית מקומות מפלט לאוכלוסייה בעתות משבר התופעה חבקה את

.

המרהב הגאוגרפי של אדום כולה לפתות המעוזים הסמוכים למרכז הכלכלי והפוליטי של אדום

.

תוכננו והוכנו על ידי אוכלוסיית הקבע למטרות מילוט והישרדות נראה שקלעת סלע נועדה להבטיח
את הישרדותם של חוגי השלטון  ,שמושב הקבע שלהם היה בבצרה הסמוכה  ,ולכן הייתה החשובה

.

שבמעוזי הסלע גילוי תבליט מלכותי מתקופת המקרא מהווה תמיכה ארכאולוגית להנהות אלה ,

ומחזק את הנימוקים הגאוגרפיים והאטימולוגיים לזיהוי המקום כסלע אדום .
65

וייסבר ( לעיל  ,הערה

) 51

.

עמ ' 249 - 247

.

66

' בצרה '  ,אחא " ח ,

67

לדעת מנהם הרן אישיהן לא השתלט על כל אדום בעקבות תפיסת הסלע ראו  :מ ' הרן  ' ,מבעיות הרקע ההיסטורי

של ' נבואות הגויים ' שבספר עמוס '  ,ידיעות  ,ל ( תשכ " ו ) ,

.

עמ '

; 69 - 67

אין זה משנה את דעתנו שתפיסת הסלע

הייתה כנראה תנאי הכרחי להכרעת האדומים  ,בין שהמטרה הייתה כיבוש אדום כולה או חלקה ובין שנועדה
68

להבטחת השליטה בערבה .
הרס לעיל  ,הערה .
(

) 18

חדרה

37
-

חדרה

38

אלי

וטל

רז  ,אלכסנדר אוצ ' יטל

~

פיענוח שמו של נבונאיד בתבליט קלעת סלע מאשר את קביעתה של דאלי  ,מחזק את האפשרות

להגדרת מונומנטים משל נבונאיד על סמך המאפיינים האיקונוגרפיים  ,ומוכיח את נוכחותו באדום .
יש להניה שלפחות

ב 200 -

השנים שבין אמציהו לנבונאיד היה זה המעוז האולטימטיווי  ,שבתפיסתו

.

היה כדי להכריע את האדומים תפיסת המעוז אפשרה לנבונאיד להשתלט על אדום במסעו לערב
בחורף

552 - 553

לפה " ס ,

ולכן הונצחה השתלטות זו דווקא במקום המסוים הזה .

הנבטים עשו שימוש דומה בתכונות הטופוגרפיות של המרחב שירשו מהאדומים  ,גם למטרות
ם
הישרדות וגם כדי לשמור על אוצרותיהם מה שהייתה קלעת סלע לבצרה  ,בירת אדום  ,היו אולי

.

.

אלביארה או ג ' בל אלהובת ' ה  ,לרקם  -פטרה בירת הנבטים אמנם גם מעוזים נבטים אלה מכילים ~
תומר

אדומי  ,אולם שוני מהותי במערך הכלכלי  -תרבותי  -הגאופוליטי בין שני העמים ושתי התקופות מיקם
את שתי הבירות במקומות שונים ,

ואת המעוזים האולטימטיוויים שלהן על סלעים שונים .

סלע אדום איננו בפטרה המוכרת כיום  ,ייתכן שהסלע הנבטי של המאה הרביעית לפה " ס נמצא
בתהומה  ,אך ייתכן גם שיש לזהותו בקלעת סלע  ,כלומר סלע אדום איננו בפטרה של היום  ,ולא

נשללה האפשרות שפטרה הקדומה היא בסלע אדום .

