עובדיה
פרק א
ﬠַב ְד ָ֑יה ֽכֹּה־ָאַמ֩ר ֲאד ֹ ָ֨ני ְיה ִ֜וה ֶֽלֱא֗דוֹם ְשׁמוָּ֨ﬠה ָשַׁ֜מְﬠנוּ ֵמ ֵ֤את ְיה ָו֙ה
א ֲח ֖זוֹן ֽ ֹ
ְוִצי֙ר ַבּגּוֹ ִ֣ים ֻשָׁ֔לּח ֛קוּמוּ ְו ָנ֥קוָּמה ָﬠ ֶ֖ליָה ַלִמְּלָחָֽמה׃ ב ִה ֵ֥נּה ָק ֛טֹן ְנַת ִ֖תּיָך
אד׃ ג ְז ֤דוֹן ִלְבָּ֙ך ִהִשּׁיֶ֔אָך ֽשׁ ְֹכ ִ֥ני ְבַח ְג ֵוי־ ֶ֖סַלע ְמ ֣רוֹם
ַבּגּוֹ ִ֑ים ָבּ ֥זוּי ַא ָ֖תּה ְמ ֽ ֹ
א ֵ ֣מר ְבִּל֔בּוֹ ִ֥מי ֽיוֹ ִר ֵ֖ד ִני ָֽא ֶרץ׃ ד ִאם־ַתּ ְג ִ֣בּי ַהּ ַכּ ֶ֔נֶּשׁר ְוִאם־ ֵ֥בּין ֽכּוָֹכ ִ֖בים
ִשְׁב֑תּוֹ ֹ
ִ֣שׂים ִק ֶ֑נּ ָך ִמָ֥שּׁם אוֹ ִֽרי ְדָ֖ך ְנֻאם־ ְיה ָֽוה׃ ה ִאם־ ַגּ ָנּ ִ֤בים ָבּֽאוּ־ְלָ֙ך ִאם־֣שׁוֹ ְד ֵדי
ַ֔ל ְיָלה ֵ֣איְך ִנ ְדֵ֔מיָתה ֲה֥לוֹא ִי ְג ְנ֖בוּ ַדּ ָיּ֑ם ִאם־ ֽבְֹּצ ִרי֙ם ָ֣בּאוּ ָ֔לְך ֲה֖לוֹא ַיְשׁ ִ֥אירוּ
ֹֽ
שׁי
ﬠֵלֽלוֹת׃ ו ֵ ֚איְך ֶנְחְפּ֣שׂוּ ֵﬠָ֔שׂו ִנְב֖ﬠוּ ַמְצֻפּ ָֽניו׃ ז ַֽﬠד־ַה ְגּ֣בוּל ִשְׁלּ֗חוָּך ֚כֹּל ַא ְנ ֵ ֣
שׁי ְשֹׁל ֶ ֑מָך ַלְחְמָ֗ך ָיִ֤שׂימוּ ָמזוֹ֙ר ַתְּחֶ֔תּיָך ֵ֥אין
ְב ִריֶ֔תָך ִהִשּׁי֛אוָּך ָֽיְכ֥לוּ ְלָ֖ך ַא ְנ ֵ ֣
ְתּבוּ ָ֖נה ֽבּוֹ׃ ח ֲה֛לוֹא ַבּ ֥יּוֹם ַה֖הוּא ְנֻאם־ ְיהָ֑וה ְו ַֽהֲאַב ְד ִ֤תּי ֲחָכִמי֙ם ֵֽמֱא֔דוֹם
וְּתבוּ ָ֖נה ֵמ ַ֥הר ֵﬠָֽשׂו׃ ט ְוַח֥תּוּ ִגבּוֹ ֶ֖ריָך ֵתּי ָ ֑מן ְלַ֧מַﬠן ִי ָֽכּ ֶרת־ ִ֛אישׁ ֵמ ַ֥הר ֵﬠָ֖שׂו
ִמ ָֽקֶּטל׃ י ֵֽמֲח ַ ֛מס ָא ִ֥חיָך ַֽיֲﬠ ֖קֹב ְתַּכְסָּ֣ך בוּ ָ ֑שׁה ְו ִנְכ ַ֖רָתּ ְלעוֹ ָֽלם׃ יא ְבּיוֹ֙ם
ֲﬠָֽמ ְדָ֣ך ִמ ֶ֔נּ ֶגד ְבּ ֛יוֹם ְשׁ֥בוֹת ָז ִ֖רים ֵחי֑לוֹ ְו ָנְכ ִ֞רים ָ֣בּאוּ ְשָׁﬠ ָ֗רו ְוַﬠל־ ְי ֽרוָּשׁ ַ֨ל ִ֙ם ַי ֣דּוּ
גוֹ ָ֔רל ַגּם־ַא ָ֖תּה ְכַּא ַ֥חד ֵמ ֶֽהם׃ יב ְוַאל־ ֵ֤תּ ֶרא ְביוֹם־ָא ִ֨חיָ֙ך ְבּ ֣יוֹם ָנְכ֔רוֹ ְוַאל־
ִתְּשַׂ֥מח ִלְב ֵֽני־ ְיהוּ ָ֖דה ְבּ ֣יוֹם ָאְב ָ֑דם ְוַאל־ַתּ ְג ֵ֥דּל ִ֖פּיָך ְבּ ֥יוֹם ָצ ָֽרה׃ יגַאל־ָתּ֤בוֹא
ְבַֽשַׁﬠר־ַﬠִמּ֙י ְבּ ֣יוֹם ֵאי ָ֔דם ַאל־ ֵ֧תּ ֶרא ַגם־ַא ָ֛תּה ְבּ ָֽרָﬠ֖תוֹ ְבּ ֣יוֹם ֵאי ֑דוֹ ְוַאל־
מ֙ד ַﬠל־ַהֶ֔פּ ֶרק ְלַהְכ ִ֖רית ֶאת־
ִתְּשׁ ַ֥לְח ָנה ְבֵחי֖לוֹ ְבּ ֥יוֹם ֵאי ֽדוֹ׃ יד ְו ַֽאל־ַתֲּﬠ ֹ
ְפִּלי ָ֑טיו ְוַאל־ַתְּס ֵ֥גּר ְשׂ ִרי ָ֖דיו ְבּ ֥יוֹם ָצ ָֽרה׃

טו ִֽכּי־ָק ֥רוֹב יוֹם־ ְיה ָ֖וה ַﬠל־ָכּל־ַהגּוֹ ִ֑ים ַֽכֲּא ֶ ֤שׁר ָﬠִ֨שׂיָ֙ת ֵי ָ֣ﬠֶשׂה ָ֔לְּך ְגֻּֽמְלָ֖ך
ָי֥שׁוּב ְבּר ֹאֶֽשָׁך׃ טז ִ֗כּי ַֽכֲּא ֶ ֤שׁר ְשִׁתיֶת֙ם ַﬠל־ ַ֣הר ָק ְדִ֔שׁי ִיְשׁ֥תּוּ ָֽכל־ַהגּוֹ ִ֖ים
ָתִּ֑מיד ְוָשׁ֣תוּ ְוָל֔עוּ ְוָה ֖יוּ ְכּ֥לוֹא ָה ֽיוּ׃ יז וְּב ַ֥הר ִצ ֛יּוֹן ִֽתְּה ֶ֥יה ְפֵלי ָ֖טה ְו ָ֣ה ָיה ֑קֹ ֶדשׁ
ְו ָֽי ְרשׁ֙וּ ֵ֣בּית ַֽיֲﬠ ֔קֹב ֵ֖את מוֹ ָֽרֵשׁי ֶֽהם׃ יח ְוָה ָי֩ה ֵבית־ ַֽיֲﬠ ֨קֹב ֵ֜אשׁ וּ ֵ֧בית יוֹ ֵ֣סף
ֶֽלָה ָ֗בה וּ ֵ֤בית ֵﬠָשׂ֙ו ְל ַ ֔קשׁ ְו ָֽדְל֥קוּ ָב ֶ֖הם ַֽוֲאָכ֑לוּם ְו ֽל ֹא־ ִֽיְה ֶי֤ה ָשׂ ִרי֙ד ְל ֵ֣בית ֵﬠָ֔שׂו
ִ֥כּי ְיה ָ֖וה ִדּ ֵֽבּר׃ יט ְו ָֽי ְר֨שׁוּ ַה ֶ֜נּ ֶגב ֶאת־ ַ֣הר ֵﬠָ֗שׂו ְוַהְשֵּׁפָל֙ה ֶאת־ְפִּלְשִׁ֔תּים
ְו ָֽי ְרשׁ֙וּ ֶאת־ְשׂ ֵ֣דה ֶאְפ ַ֔ר ִים ְו ֵ֖את ְשׂ ֵ֣דה ֽשׁ ְֹמ ֑רוֹן וִּב ְנ ָיִ֖מן ֶאת־ַה ִגְּל ָֽﬠד׃ כ ְו ָג ֻ֣לת
שׁר
ַֽהֵחל־ַ֠ה ֶזּה ִלְב ֵ֨ני ִיְשׂ ָר ֵ֤אל ֲאֶֽשׁר־ְכּ ַנֲﬠ ִני֙ם ַﬠד־ ָ֣צ ְרַ֔פת ְו ָג ֻ֥לת ְי ֽרוָּשׁ ַ֖לםִ ֲא ֶ ֣
ִבְּסָפ ַ֑רד ִֽי ְר֕שׁוּ ֵ֖את ָﬠ ֵ֥רי ַה ֶֽנּ ֶגב׃ כא ְוָﬠ֤לוּ ֽמוִֹשִׁﬠי֙ם ְבּ ַ֣הר ִצ ֔יּוֹן ִלְשֹׁ֖פּט ֶאת־
ַ֣הר ֵﬠ ָ ֑שׂו ְו ָֽה ְי ָ֥תה ַֽליה ָ֖וה ַהְמּלוּ ָֽכה׃ )ש(

