
Obadiah / עבדיה - According to 4Q82g (4QXIIg) - In Verse Order 

Chapter 1 
] וים[בג וציר ]יהוה] [מאת] [שמענו] [שמועה] [לאדום] [יהוה] [אדוני] [אמר] [כה] [יה[עובד חזון 1
 :]למלחמה] [עליה] [ונקומה] [קומו] [שלח[
 :]מאד[ אתה בזוי ]בגוים] [כהנתתי] [קטן] [הנה[ 2
 :]ארץ] [יורדני] [מי] [בו[בל אמר ]שבתו] [מרום] [סלע] [בחגוי] [שכני] [כההשיא] [כהלב] [זדון[ 3
 :]יהוה] [נאם] [כהאוריד] [משם] [נכה[ק תשים ]כוכבים] [בין] [ואם] [כנשר] [תגביה] [אם[ 4
] בצרים] [אם] [דים] [יגנבו] [הלוא] [נדמיתה] [כהאי] [ילה[ל ]שודדי] [אם] [כהל] [באו] [גנבים] [אם[ 5
 :]עללות] [ישאירו] [הלוא] [כהל] [באו[
 :]עשו] [מהר] [ותבונה] [מאדום] [חכמים[ ]והאבדתי] [יהוה] [נאם] [הוא[ה ם]ביו] [הלוא[ 8
 :]מקטל] [עשו] [מהר] [איש[ ]יכרת] [ען[למ מן]תי] [גבוריכה[ וחתו 9

 :]לעולם] [נכרת[ו ושה]ב] [תכסכה] [ב[יעקו ]אחיכה] [מחמס[ 10
] ידו] [ירושלם] [ועל] [שערו] [באו] [ונכרים] [חילו] [ם[זרי ]ת[ושב וי]ב] [מנגד] [כהעמד] [ביום[ 11
 :]מהם] [כאחד] [אתה[ גם ל]גור[

] ואל] [אבדם] [ביום] [יהודה] [לבני] [תשמח[ ל]וא] [נכרו] [ביום] [כהאחי] [ביום] [תרא] [ואל[ 12
 :]צרה] [ביום] [כהפי] [תגדל[

 :]צרה] [ביום] [שרידיו] [תסגר] [ואל] [פליטיו] [את[ ית]ר[להכ ק]הפר] [על] [תעמד[] ואל[ 14
 :]ראשכה[ה שובו ב]גמולכ] [כהל] [יעשה] [עשית] [כאשר] [הגוים] [כל] [על] [וה[יה יום ב]קרו] [כי[ 15



Obadiah / עבדיה - According to 4Q82g (4QXIIg) - Direct Transcription 

Fragments 70-75 

  

[                     Lines 1-4 contains text from the Book of Amos                  ]  

 5 
 6 ]יהוה מאת שמענו שמועה לאדום יהוה אדוני אמר כה יה[עובד חזון1

 7 ]בגוים כהנתתי קטן הנה2 למלחמה עליה ונקומה קומו שלח וים[בג וציר

 8 ]שבתו מרום סלע בחגוי שכני כההשיא כהלב זדון3 מאד[ אתה בזוי

 9 ]כוכבים בין ואם כנשר תגביה אם4 ארץ יורדני מי בו[בל אמר

 10 ]שודדי אם כהל באו גנבים אם5 יהוה נאם כהאוריד משם נכה[ק תשים

 11 ]ישאירו הלוא כהל באו בצרים אם דים יגנבו הלוא נדמיתה כהאי ילה[ל

 12 ]כל אנשי כההגבול שלחו עד7 נחפשו עשו נבעו מצפניו כהאי6 עללות[

 13 ]ישימו מזור כהלחמ כהאנשי שלמ כהיכלו ל כההשיאו כהברית[

 14 ]והאבדתי יהוה נאם הוא[ה ם]ביו הלוא8 אין תבונה בו כהתחתי[

 15 ]יכרת ען[למ מן]תי גבוריכה[ וחתו9 ]עשו מהר ותבונה מאדום חכמים[

 16  ]נכרת[ו ושה]ב תכסכה ב[יעקו ]אחיכה מחמס10 מקטל עשו מהר איש[

 17 ]ונכרים חילו ם[זרי ]ת[ושב וי]ב מנגד כהעמד ביום11 לעולם[

 18 ]ואל12 מהם כאחד אתה[ גם ל]גור ידו ירושלם ועלשערו  באו[



 19 ]ביום יהודה לבני תשמח[ ל]וא נכרוביום  כהאחי תרא ביום[

 20 ]אידם ביום עמי תבוא בשער אל13 ביום צרה כהתגדל פי אבדם ואל [

 21 ]בחילו ביום תשלחנה אתה ברעתו ביום אידו ואל תרא גם אל[

 22 ]תסגר ואל פליטיו את[ ית]ר[להכ ק]הפר על תעמד ואל14 אידו[

 23 ]כאשרהגוים  כל על וה[יה יום ב]קרו כי15 צרהביום  שרידיו[

 24 ]םיתתר ששאי ככ16 ראשכה[שובו בה ]גמולכ כהל יעשה עשית[
  



Hebrew Comparison of the Text of Obadiah / עבדיה - Masoretic against 4Q82g (4QXIIg) 

Chapter 1 

1 

ת ְיהָו֙ה ְוִצי֙ר ַּבֹּגוִי֣ם ְענּו ֵמֵא֤ ה ָׁשַמ֜ ום ְׁשמּוָע֨ ה ֶלֱאֹד֗ י ְיהִו֜ ה־ָאַמ֩ר ֲאֹדָנ֨ ַבְדָי֑ה ֹּכֽ ון ֹעֽ  ֲחֹז֖
יָה  ח ֛קּומּו ְוָנ֥קּוָמה ָעֶל֖ הֻׁשָּל֔  ַלִּמְלָחָמֽ

Masoretic 

 ]וים[בג וציר ]יהוה מאת שמענו שמועה לאדום יהוה אדוני אמר כה יה[עובד חזון
 ]למלחמה עליה ונקומה קומו שלח[

4Q82g (4QXIIg) 

 בגוים וציר יהוה מאת שמענו שמועה לאדום יהוה ני+ו+אד אמר כה בדיה+ו+ע חזון
 שלח קומו ונקומה עליה למלחמה

Highlighted Diff. 

2 

ד ה ְמֹאֽ ם ָּב֥זּוי ַאָּת֖ י� ַּבֹּגוִי֑ ן ְנַתִּת֖  Masoretic ִהֵּנ֥ה ָקֹט֛

 4Q82g (4QXIIg) ]מאד[ אתה בזוי ]בגוים כהנתתי קטן הנה[

None Extant Highlighted Diff. 

3 

ַלע י ְבַחְגֵוי־ֶּס֖ � ֹׁשְכִנ֥ ון ִלְּב֙� ִהִּׁשיֶא֔ ֶרץ ְזֹד֤ ִני ָאֽ י ֹיוִרֵד֖ ו ִמ֥ ר ְּבִלֹּב֔ ו ֹאֵמ֣ ום ִׁשְבֹּת֑  Masoretic ְמֹר֣

 4Q82g (4QXIIg) ]ארץ יורדני מי בו[בל אמר ]שבתו מרום סלע בחגוי שכני כההשיא כהלב זדון[

None Extant Highlighted Diff. 



4 

ה יְד֖� ְנֻאם־ְיהָוֽ ם ֹאוִרֽ ים ִקֶּנ֑ � ִמָּׁש֥ ים ִׂש֣ וָכִב֖ ין ֹּכֽ ֶׁשר ְוִאם־ֵּב֥ יַּה ַּכֶּנ֔  Masoretic ִאם־ַּתְגִּב֣

 4Q82g (4QXIIg) ]יהוה נאם כהאוריד משם נכה[ק תשים ]כוכבים בין ואם כנשר תגביה אם[

 .Highlighted Diff נאם יהוה +ה+*כ*משם אוריד +ה+*כ*קנ שים+ת+ אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים

5 

ְצִרים֙  יָתה ֲה֥�וא ִיְגְנ֖בּו ַּדָּי֑ם ִאם־ֹּבֽ י� ִנְדֵמ֔ ְיָלה ֵא֣ וְדֵדי ַל֔ ים ָּבֽאּו־ְל֙� ִאם־ֹׁש֣  ִאם־ַּגָּנִב֤
אּו ירּו ֹעֵלֽ�ות ָּב֣ � ֲה֖�וא ַיְׁשִא֥  ָל֔

Masoretic 

 ]בצרים אם דים יגנבו הלוא נדמיתה כהאי ילה[ל ]שודדי אם כהל באו גנבים אם[
 ]עללות ישאירו הלוא כהלבאו [

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ום ַה֖הּוא ְנֻאם ו ֲה֛�וא ַּבֹּי֥ ר ֵעָׂשֽ ום ּוְתבּוָנ֖ה ֵמַה֥ ֱאֹד֔ י ֲחָכִמי֙ם ֵמֽ  Masoretic ְיהָו֑ה ְוַהֲאַבְדִּת֤

 4Q82g (4QXIIg) ]עשו מהר ותבונה מאדום חכמים והאבדתי יהוה נאם הוא[ה ם]ביו הלוא[

None Extant Highlighted Diff. 

9 

יׁש  ֶרת־ִא֛ ַען ִיָּכֽ ן ְלַמ֧ י� ֵּתיָמ֑ ֶטלְוַחּ֥תּו ִגֹּבוֶר֖ ו ִמָּקֽ ר ֵעָׂש֖  Masoretic ֵמַה֥

 4Q82g (4QXIIg) ]מקטל עשו מהר איש יכרת ען[למ מן]תי גבוריכה[ וחתו

None Extant Highlighted Diff. 



10 

ם ָּת ְלֹעוָלֽ ה ְוִנְכַר֖ ב ְּתַכְּס֣� בּוָׁש֑ י� ַיֲעֹק֖ ס ָאִח֥  Masoretic ֵמֲחַמ֛

 4Q82g (4QXIIg) ]לעולם נכרת[ו ושה]ב תכסכה ב[יעקו ]אחיכה מחמס[

 .Highlighted Diff לעולם ונכרת בושה +ה+*כ*תכס ב+ו+יעק +ה+*כ*אחי מחמס

11 

֙ם  ִ֨ ו ְוַעל־ְירּוָׁשַל ָר֗ אּו ְׁשָע֯ ים ָּב֣ ים ֵחי֑�ו ְוָנְכִר֞ ות ָזִר֖ ום ְׁשֹב֥ ֶגד ְּבֹי֛ ְד֣� ִמֶּנ֔  ַיּ֣דּוְּבֹיו֙ם ֲעָמֽ
ם ד ֵמֶהֽ ה ְּכַאַח֥ ל ַּגם־ַאָּת֖  ֹגוָר֔

Masoretic 

 ]ידו ירושלם ועל שערו באו ונכרים חילו ם[זרי ]ת[ושב וי]ב מנגד כהעמד ביום[
 ]מהם כאחד אתה[ גם ל]גור[

4Q82g (4QXIIg) 

 ירושלם ידו חילו ונכרים באו שערו ועל זרים תושב -ם-וימנגד ב +ה+*כ*ביום עמד
 מהםאתה כאחד  גם גורל

Highlighted Diff. 

12 

ל ם ְוַאל־ַּתְגֵּד֥ ום ָאְבָד֑ ה ְּבֹי֣ י־ְיהּוָד֖ ח ִלְבֵנֽ ו ְוַאל־ִּתְׂשַמ֥ ום ָנְכֹר֔ י֙� ְּבֹי֣ ֶרא ְבֹיום־ָאִח֙  ְוַאל־ֵּת֤
ה ום ָצָרֽ י� ְּבֹי֥  ִּפ֖

Masoretic 

 ]תגדל ואל אבדם ביום יהודה לבני תשמח[ ל]וא נכרו ביום כהאחי ביום תרא ואל[
 ]צרה ביום כהפי[

4Q82g (4QXIIg) 

None Extant Highlighted Diff. 



14 

ה ום ָצָרֽ יו ְּבֹי֥ יו ְוַאל־ַּתְסֵּג֥ר ְׂשִריָד֖ ית ֶאת־ְּפִליָט֑ ֶרק ְלַהְכִר֖ ל־ַּתֲעֹמ֙ד ַעל־ַהֶּפ֔  Masoretic ְוַאֽ

 4Q82g (4QXIIg) ]צרה ביום שרידיו תסגר ואל פליטיו את[ ית]ר[להכ ק]הפר על תעמד ואל[

None Extant Highlighted Diff. 

15 

� ְּגֻמְל�֖  ֶׂשה ָּל֔ יָת֙ ֵיָע֣ ר ָעִׂש֨ ם ַּכֲאֶׁש֤ וב ֹיום־ְיהָו֖ה ַעל־ָּכל־ַהֹּגוִי֑ י־ָקֹר֥  ָיׁ֥שּוב ִּכֽ
�  ְּברֹאֶׁשֽ

Masoretic 

 ה שובו]גמולכ כהל יעשה עשית כאשר הגוים כל על וה[יה יום ב]קרו כי[
 ]ראשכה[ב

4Q82g (4QXIIg) 

 *שובו* +ה+*כ*ל+ו+גמ +ה+*כ*הגוים כאשר עשית יעשה ל כל על יהוה יום קרוב כי
 +ה+*כ*בראש

Highlighted Diff. 
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