 - According to 4Q82g (4QXIIg) - In Verse Orderעבדיה Obadiah /
Chapter 1

 1חזון עובד]יה[ ]כה[ ]אמר[ ]אדוני[ ]יהוה[ ]לאדום[ ]שמועה[ ]שמענו[ ]מאת[ ]יהוה[ וציר בג]וים[
]שלח[ ]קומו[ ]ונקומה[ ]עליה[ ]למלחמה[:
] 2הנה[ ]קטן[ ]נתתיכה[ ]בגוים[ בזוי אתה ]מאד[:
] 3זדון[ ]לבכה[ ]השיאכה[ ]שכני[ ]בחגוי[ ]סלע[ ]מרום[ ]שבתו[ אמר בל]בו[ ]מי[ ]יורדני[ ]ארץ[:
] 4אם[ ]תגביה[ ]כנשר[ ]ואם[ ]בין[ ]כוכבים[ תשים ק]נכה[ ]משם[ ]אורידכה[ ]נאם[ ]יהוה[:
] 5אם[ ]גנבים[ ]באו[ ]לכה[ ]אם[ ]שודדי[ ל]ילה[ ]איכה[ ]נדמיתה[ ]הלוא[ ]יגנבו[ ]דים[ ]אם[ ]בצרים[
]באו[ ]לכה[ ]הלוא[ ]ישאירו[ ]עללות[:
] 8הלוא[ ]ביו[ם ה]הוא[ ]נאם[ ]יהוה[ ]והאבדתי[ ]חכמים[ ]מאדום[ ]ותבונה[ ]מהר[ ]עשו[:
 9וחתו ]גבוריכה[ ]תי[מן למ]ען[ ]יכרת[ ]איש[ ]מהר[ ]עשו[ ]מקטל[:
] 10מחמס[ ]אחיכה[ יעקו]ב[ ]תכסכה[ ]ב[ושה ו]נכרת[ ]לעולם[:
] 11ביום[ ]עמדכה[ ]מנגד[ ]ב[יו שבו]ת[ זרי]ם[ ]חילו[ ]ונכרים[ ]באו[ ]שערו[ ]ועל[ ]ירושלם[ ]ידו[
]גור[ל גם ]אתה[ ]כאחד[ ]מהם[:
] 12ואל[ ]תרא[ ]ביום[ ]אחיכה[ ]ביום[ ]נכרו[ ]וא[ל ]תשמח[ ]לבני[ ]יהודה[ ]ביום[ ]אבדם[ ]ואל[
]תגדל[ ]פיכה[ ]ביום[ ]צרה[:
] 14ואל[ ]תעמד[ ]על[ ]הפר[ק להכ]ר[ית ]את[ ]פליטיו[ ]ואל[ ]תסגר[ ]שרידיו[ ]ביום[ ]צרה[:
] 15כי[ ]קרו[ב יום יה]וה[ ]על[ ]כל[ ]הגוים[ ]כאשר[ ]עשית[ ]יעשה[ ]לכה[ ]גמולכ[ה שובו ב]ראשכה[:
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Lines 1-4 contains text from the Book of Amos

[

1חזון עובד]יה כה אמר אדוני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה[
וציר בג]וים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה 2הנה קטן נתתיכה בגוים[
בזוי אתה ]מאד 3זדון לבכה השיאכה שכני בחגוי סלע מרום שבתו[
אמר בל]בו מי יורדני ארץ 4אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים[
תשים ק]נכה משם אורידכה נאם יהוה 5אם גנבים באו לכה אם שודדי[
ל]ילה איכה נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לכה הלוא ישאירו[
]עללות 6איכה נחפשו עשו נבעו מצפניו 7עד הגבול שלחוכה כל אנשי[
]בריתכה השיאוכה יכלו לכה אנשי שלמכה לחמכה ישימו מזור[
]תחתיכה אין תבונה בו 8הלוא ביו[ם ה]הוא נאם יהוה והאבדתי[
]חכמים מאדום ותבונה מהר עשו[ 9וחתו ]גבוריכה תי[מן למ]ען יכרת[
]איש מהר עשו מקטל 10מחמס אחיכה[ יעקו]ב תכסכה ב[ושה ו]נכרת[
]לעולם 11ביום עמדכה מנגד ב[יו שבו]ת[ זרי]ם חילו ונכרים[
]באו שערו ועל ירושלם ידו גור[ל גם ]אתה כאחד מהם 12ואל[
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]תרא ביום אחיכה ביום נכרו וא[ל ]תשמח לבני יהודה ביום[
] אבדם ואל תגדל פיכה ביום צרה 13אל תבוא בשער עמי ביום אידם[
]אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום[
]אידו 14ואל תעמד על הפר[ק להכ]ר[ית ]את פליטיו ואל תסגר[
]שרידיו ביום צרה 15כי קרו[ב יום יה]וה על כל הגוים כאשר[
]עשית יעשה לכה גמולכ[ה שובו ב]ראשכה 16כי כאשר שתיתם[
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1

הוה ֶלא ֗ ֱֹדום ְשׁמוּ ָ֨ﬠה שָׁ ֜ ַמﬠְ נוּ מֵ ֵ ֤את יְ הוָה֙ וְ צִ יר֙ בַּ גֹּ ויִ ֣ם
ח ֲֹ֖זון ֽ ֹﬠבַ ְדיָ ֑ה ֽ ֹכּה־אָ מַ ֩ר אֲדֹ ָ֨ני יְ ִ֜
שֻׁ ָ֔לּח ֛קוּמוּ וְ נ ָ֥קוּמָ ה ﬠָלֶ ֖יהָ ל ִַמּלְ חָ ָ ֽמה
חזון עובד]יה כה אמר אדוני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה[ וציר בג]וים[
]שלח קומו ונקומה עליה למלחמה[
חזון ע+ו+בדיה כה אמר אד+ו+ני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים
שלח קומו ונקומה עליה למלחמה

Masoretic

)4Q82g (4QXIIg

Highlighted Diff.

2

הִ נֵּ ֥ה קָ טֹ֛ ן נְ תַ ִ ֖תּי� בַּ גֹּ ויִ ֑ם בָּ ז֥ וּי אַ ָ ֖תּה ְמאֹֽ ד
]הנה קטן נתתיכה בגוים[ בזוי אתה ]מאד[
None Extant

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

3

ֵי־סּלַע ְמ ֣רֹ ום ִשׁבְ תֹּ֑ ו אֹ ֵ ֣מר בְּ לִ ֔ ֹבּו ִ ֥מי יֹ ִור ֵ ֖דנִ י ָ ֽא ֶרץ
יא� שֹׁ כְ ִנ֥י בְ חַ גְ ו ֶ ֖
זְדֹ֤ ון לִ בְּ �֙ הִ ִשּׁ ֔ ֶ
]זדון לבכה השיאכה שכני בחגוי סלע מרום שבתו[ אמר בל]בו מי יורדני ארץ[
None Extant

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

4

הוֽה
ם־בּין ֽ ֹכּוכ ִ ָ֖בים ִ ֣שׂים קִ נֶּ ֑ � ִמ ָ ֥שּׁם אֹ ִ ֽור ְיד�֖ נְ אֻם־יְ ָ
ִאם־תַּ גְ ִ ֣בּיהַּ ַכּ ֶ֔נּשֶׁ ר וְ ִא ֵ ֥
]אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים[ תשים ק]נכה משם אורידכה נאם יהוה[
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים +ת+שים קנ*כ*+ה +משם אוריד*כ*+ה +נאם יהוה

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

5

ִאם־ ַגּנּ ִ ָ֤בים בָּ ֽאוּ־לְ �֙ ִאם־שֹׁ֣ ְודדֵ י ַ֔ליְ לָה ֵ ֣אי� נִ ְד ֔ ֵמיתָ ה הֲ�֥ וא יִ גְ נְ ֖בוּ דַּ יָּ ֑ם ִאם־בֹּֽ צְ ִרים֙
ָבּ֣אוּ ָ֔ל� הֲ�֖ וא י ְַשׁ ִ ֥אירוּ עֹ לֵ�ֽ ות
]אם גנבים באו לכה אם שודדי[ ל]ילה איכה נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים[
]באו לכה הלוא ישאירו עללות[
None Extant

Masoretic

)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

8

ֵשׂו
וּתבוּנָ ֖ה מֵ ַה֥ר ﬠ ָ ֽ
הֲ�֛ וא בַּ ֹ֥יּום הַ ֖הוּא נְ אֻם יְ הוָ ֑ה וְ הַ אֲבַ ְד ִ ֤תּי ֲחכ ִָמים֙ ֵ ֽמא ֔ ֱֹדום ְ
]הלוא ביו[ם ה]הוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו[
None Extant

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

9

ֵשׂו ִמ ָ ֽקּטֶ ל
ת־אישׁ מֵ ַה֥ר ﬠ ָ ֖
ימן לְ ַ ֧מﬠַן יִ ָ ֽכּ ֶר ִ ֛
ורי� תֵּ ָ ֑
וְ חַ ֥תּוּ גִ בֹּ ֶ ֖
וחתו ]גבוריכה תי[מן למ]ען יכרת איש מהר עשו מקטל[
None Extant

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

10

ולם
בוּשׁה וְ נִ כְ ַ ֖רתָּ לְ עֹ ָ ֽ
ָ֑
מֵ ח ַ ֲ֛מס אָ ִ ֥חי� ַיﬠֲקֹ֖ ב ְתּכ ְַסּ�֣
]מחמס אחיכה[ יעקו]ב תכסכה ב[ושה ו]נכרת לעולם[
מחמס אחי*כ*+ה +יעק+ו+ב תכס*כ*+ה +בושה ונכרת לעולם

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

11

בְּ יֹ ום֙ ﬠ ָ ֲֽמ ְד�֣ ִמ ֶ֔נּגֶד בְּ ֹ֛יום ְשׁבֹ֥ ות ז ִ ָ֖רים חֵ י�֑ ו וְ נָכְ ִ ֞רים ָבּ֣אוּ ְשׁ ָ֯ﬠ ָ ֗רו וְ ﬠַל־יְרוּשָׁ ֨ ַל ִם֙ י ַ֣דּוּ
ורל גַּם־אַ ָ ֖תּה כְּ אַ ַח֥ד מֵ ֶ ֽהם
גֹ ָ֔
]ביום עמדכה מנגד ב[יו שבו]ת[ זרי]ם חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו[
]גור[ל גם ]אתה כאחד מהם[
ביום עמד*כ*+ה +מנגד ביו-ם -שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו
גורל גם אתה כאחד מהם

Masoretic

)4Q82g (4QXIIg

Highlighted Diff.

12

הוּדה בְּ ֹ֣יום אָ בְ ָ ֑דם וְ אַ ל־תַּ גְ ֵ ֥דּל
ל־תּ ְשׂ ַ ֥מח לִ בְ ֵנֽי־יְ ָ ֖
ל־תּ ֶרא בְ יֹ ום־אָ ִ ֙חי�֙ בְּ ֹ֣יום נָכְ רֹ֔ ו וְ אַ ִ
וְ אַ ֵ ֤
ִ ֖פּי� בְּ ֹ֥יום צָ ָ ֽרה
]ואל תרא ביום אחיכה ביום נכרו וא[ל ]תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל[
]פיכה ביום צרה[
None Extant

Masoretic

)4Q82g (4QXIIg
Highlighted Diff.

14

ידיו בְּ ֹ֥יום צָ ָ ֽרה
יטיו וְ אַ ל־תַּ ְסגֵּ ֥ר ְשׂ ִר ָ ֖
וְ ַ ֽאל־תַּ ﬠֲמֹ ד֙ ﬠַל־הַ ֶ֔פּ ֶרק לְ הַ כְ ִ ֖רית אֶ ת־פְּ לִ ָ ֑
]ואל תעמד על הפר[ק להכ]ר[ית ]את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה[

Masoretic
)4Q82g (4QXIIg

None Extant

Highlighted Diff.

15

יֹ ום־יְ הוָ ֖ה

ﬠַל־כָּל־הַ גֹּ ִוי֑ם

ֲשׁר
ַכּא ֶ ֤

ית
ﬠ ֨ ִָשׂ ָ֙

יֵﬠָ ֣שֶׂ ה

ָ֔לּ�

גְּ מֻלְ �֖

י ָ֥שׁוּב

ִ ֽכּי־קָ ֥רֹ וב
ֹאשׁ�
בְּ ר ֶ ֽ
]כי קרו[ב יום יה]וה על כל הגוים כאשר עשית יעשה לכה גמולכ[ה שובו
ב]ראשכה[
*
כי קרוב יום יהוה על כל הגוים כאשר עשית יעשה ל*כ*+ה +גמ+ו+ל*כ*+ה* +שובו
* *+ +
בראש כ ה

Masoretic

)4Q82g (4QXIIg

Highlighted Diff.

