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PART 1 – CONTEXT
 מלכים א פרק יח.1
ֲשר עַל־הַ בָּ֑יִּ ת וְ עֹ בַ ְד ָ֗יהּו היָ֥ה י ֵ֛רא אֶ ת־יקוק ְמאֹֹֽ ד׃
ָ֣ ֶ ג) וַיִּ קְ ָ֣רא אַ ְח ָ֔אב אֶ ל־עֹ בַ ְדיָ֖הּו א
1. 1 Kings Chapter 18
3) Ahab had summoned Obadiah, the steward of the palace. (Obadiah revered the Lord
greatly.)
 תלמוד בבלי סנהדרין לט עמוד ב.2
א"ר יצחק מפני מה זכה עובדיהו לנביאות מפני שהחביא מאה נביאים במערה שנאמר ויהי בהכרית איזבל את
נביאי ה' ויקח עובדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה והיה המחנה הנשאר לפליטה רבי אבהו אמר לפי
שאין מערה מחזקת יותר מחמשים וגו' מאי שנא חמשים איש א"ר אלעזר מיעקב למד שנאמר חזון עובדיהו כה אמר
ה' אלהים לאדום וגו' מאי שנא עובדיה לאדום אמר רבי יצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבא עובדיהו הדר בין שני
רשעים ולא למד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם אמר אפרים מקשאה
תלמידו של רבי מאיר משום רבי מאיר עובדיה גר אדומי היה והיינו דאמרי אינשי מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגא
2. Babylonian Talmud Tractate Sanhedrin 39b
Rabbi Yitzḥak says: why did Obadiah merit prophecy? Because he concealed one
hundred prophets in a cave, as it is stated: “It was so, when Jezebel cut off the prophets of the
Lord, that Obadiah took one hundred prophets, and hid them, fifty men in a cave, and fed
them with bread and water” (I Kings 18:4). Why does it say fifty men? Rabbi Elazar says: He
learned from Jacob, as it is stated: “then the camp that is left shall escape” (Genesis 32:9).
(Obadiah learned from this to divide the prophets and thereby lessen the danger.) Rabbi
Abbahu says: It is because there is no cave big enough to contain more than fifty people. The
verse states: “The vision of Obadiah. So says the Lord God concerning Edom” (Obadiah 1:1).
What is the reason that Obadiah prophesied concerning Edom? Rabbi Yitzḥak says: The
Holy One, Blessed be He, said: Let Obadiah come, who dwells among two wicked ones,
Ahab and Jezebel, but did not learn from their actions; and he will prophesy concerning Esau
the wicked, who dwelled among two righteous ones, Isaac and Rebeccah, but did not learn
from their actions. Efrayim Miksha’a, a student of Rabbi Meir, said in the name of Rabbi
Meir: Obadiah was an Edomite convert. Consequently, he prophesied with regard to Edom.
And this is as people say: From and within the forest comes the ax to it, as the handle for the
ax that chops the tree is from the forest itself.
א: אבן עזרא על עבדיה א.3
 ועובדיה היה ירא את ה' ואילו:לא ידענו דורו ולא נוכל לומר כי הוא הנזכר בספר מלכים בימי אחאב כי שם כתיב
: כי הנבואה היא המעלה הנכבדת יותר?! ולפי דעתי, איך יקראנו ירא השם ולא יקראנו נביא,היה זה הנביא בעצמו
 שמענו: על כן אמר, זה הנביא וירמיה וישעיה ועמוס שהתנבאו על אדום- כי שמועה שמענו
 תהלים פרק קלז.4
רּוש ִ֥לִָ֥ם ָ֭האֹֹ֣ ְמ ִרים עֹ֤רּו׀ עָ֑רּו עַ֗ ד הַ יְ ֥סֹוד ְֽבּה
ָׁ֫ ז) ז ֹ֤ ְֹכר יְ קֹ ָ֨וק׀ לִ ְב ֵֵ֬ני אֱ ֗דֹום אֵ ֘ת יֹ֤ ֹום ְ ְֽי
מּולְך שֶ ג ַ ָ֥מלְ ְת ֹֽלנּו
ָ֗ ת־ג
ְְּ֝ ֶּודה אַ ְש ָ֥רי שֶ יְשַ לֶם־לְָּ֑ך א
ָ֥ ֫ח) בַ ת־ב ָ֗ ֶבל הַ ְשד
4. Tehillim Chapter 137
7) Remember, O Lord, against the Edomites the day of Jerusalem; when they said,
“Raze her, raze her to her very foundations!” 8) Fair Babylon, you predator, a blessing on
him who repays you in kind what you have inflicted on us
י: רדק על עבדיה א.5
כבר פירשנו כי בחרבן בית שני הרעו אדומים לישראל ונביא התנבא שהם עתידים להרע לישראל בבית שני
 והחכם רבי אברהם אבן עזרא פי' הענין הזה בחרבן,והקב"ה יפרע מהם באחרית הימים שיכלה אותם מן העולם
בית ראשון שהיו בני אדום מרעים לישראל בגלותם ע"י נבוכדנצר
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PART 2 – CONTENT
Section A – v.1-9 Edom’s Downfall
ּגֹויֹ֣ם שֻׁ ָּ֔לח ֛קּומּו וְ נ ֥קּומה עלֶיה
ִ ַמּועה ש ַ֜ ַמעְ נּו מֵ ֵ ֹ֤את יקוק וְ ִציר֙ ב
ָ֨ א) חֲז֖ ֹון ְֽ ֹעבַ ְדיָ֑ה ְֽ ֹכה־אמַ ֩ר אֲ דֹ ָ֨ני יקוק לֶאֱ ֗דֹום ְש
י־ס ַלע ְמ ָ֣רֹום ִּש ְב ָּ֑תֹו אֹ ָ֣מר ְבלִּ ָ֔בֹו
ָ֖ ֶ יאָך שֹ כְ ִּנָ֥י ְבחַ גְ ו
ֶ ָ֔ ל ִַמלְ ח ְֽמה׃ ב) הִּ נָ֥ה קטֵֹ֛ ן נְ תַ ִּ ָ֖תיָך בַ גֹויִּ ָּ֑ם בזָ֥ ּוי אַ ָ֖תה ְמאֹֹֽ ד׃ ג) ז ְ֤דֹון לִּ בְ ָךָ֙ הִּ ִּש
אֹור ְידָךָ֖ נְ ֻאם־יְ הוֹֽה׃
ֹֽ ִּ ם־בין כֹֽ ֹוכ ִּ ָ֖בים ִּ ָ֣שים קִּ נֶ ֶָָּּ֑֑ך ִּמ ָ֥שם
ָ֥ יֹור ָ֖דנִּ י ֹֽא ֶרץ׃ ד) ִּאם־תַ גְ ִּ ָ֣ביהַ ַכ ֶָ֔נשֶ ר וְ ִּא
ִּ ִּ ָ֥מי
1) The prophecy of Obadiah. We have received tidings from the Lord, and an envoy has
been sent out among the nations: “Up! Let us rise up against her for battle.” Thus said
my Lord God concerning Edom: 2) I will make you least among nations, you shall be most
despised. 3) Your arrogant heart has seduced you, you who dwell in clefts of the rock, in
your lofty abode. You think in your heart, “Who can pull me down to earth?” 4) Should you
nest as high as the eagle, Should your eyrie be lodged ’mong the stars, Even from there I will
pull you down —declares the Lord.
Section B – v.10-14 – Edom’s Oppression of Yaakov
עֹולם׃ יא) ְביֹוםָ֙ ע ֲֹֽמ ְדָךָ֣ ִּמ ֶָ֔נגֶד בְ יֵ֛ ֹום ְש ָ֥בֹות ז ִּ ָ֖רים חילָּ֑ ֹו וְ נכְ ִּרים בָ֣אּו שערו
ֹֽ ְבּושה וְ נִּ כְ ַ ָ֖רת ל
ָּ֑
ָ֣י) מח ַ ֲֵ֛מס א ִּ ָ֥חיָך ַי ֲעקָֹ֖ ב ְתכ ְַסָך
הּודה
ָ֖ ְל־ת ְש ַ ָ֥מח לִּ ְבנֹֽי־י
ִּ ַל־ת ֶרא ְביֹום־א ִּ ָ֙חיָךָ֙ בְ יָ֣ ֹום נכְ ָ֔רֹו וְ א
֤ ַגֹורל גַם־אַ ָ֖תה כְ אַ ַחָ֥ד מ ֶ ֹֽהם׃ יב) וְ א
ָ֔ [שע ָ֗ריו] וְ עַל־יְ רּוש ִַ֙ ַל ִּםָ֙ י ַָ֣דּו
ְ
ל־ת ֶרא ַגם־אַ ֵ֛תה ְברע ָ֖תֹו ְביָ֣ ֹום א ָּ֑ידֹו
ֵּ֧ ַבְ יָ֣ ֹום אבְ ָּ֑דם וְ אַ ל־תַ גְ ָ֥דל ִּ ָ֖פיָך בְ יָ֥ ֹום צ ֹֽרה׃ יג) אַ ל־ת ֤בֹוא בְ ַ ֹֽשעַר־ע ִַּמיָ֙ בְ יָ֣ ֹום א ָ֔ידם א
ידיו ְביָ֥ ֹום צ ֹֽרה׃
ָ֖ ל־ת ְש ַלָ֥חְ נה בְ חילָ֖ ֹו בְ יָ֥ ֹום א ֹֽידֹו׃ יד) וְ ַ ֹֽאל־תַ עֲמֹ דָ֙ עַל־הַ ֶָ֔פ ֶרק לְ הַ כְ ִּ ָ֖רית אֶ ת־פְ לִּ יטָּ֑יו וְ אַ ל־תַ ְסגָ֥ר ְש ִּר
ִּ ַוְ א
10) For the outrage to your brother Jacob, Disgrace shall engulf you, and you shall perish
forever. 11) On that day when you stood aloof, when aliens carried off his goods, when
foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, You were as one of them. 12) How
could you gaze with glee on your brother that day, on his day of calamity! How could you
gloat over the people of Judah on that day of ruin! How could you loudly jeer on a day of
anguish! 13) How could you enter the gate of My people on its day of disaster, gaze in glee
with the others on its misfortune on its day of disaster, And lay hands on its wealth On its day
of disaster! 14) How could you stand at the passes to cut down its fugitives! How could you
betray those who fled on that day of anguish!
Section C – v.15-21 – Future Day of God will see Yaakov Inherit
ל־הָ֣ר
ַ ֲַשר ְש ִּתיתֶ םָ֙ ע
֤ ֶ ֹאשָך׃ טז) ָ֗ ִּכי ַ ֹֽכא
ֹֽ ֶ ית יעָ֣שֶ ה ָ֔לְך גְ מֻלְ ָךָ֖ י ָ֥שּוב בְ ר
ָ֙ ֲשר ע ִַ֙ ִּש
֤ ֶ ּגֹויָ֑ם ַכא
ִ ַטו) ִּ ֹֽכי־ק ָ֥רֹוב יֹום־יקוק עַ ל־כל־ה
גֹויָ֖ם ת ִּ ָּ֑מיד וְ ש ָ֣תּו וְ ל ָ֔עּו וְ היָ֖ ּו כְ לָ֥ ֹוא היֹֽ ּו׃ יז) ּובְ ַהָ֥ר צִּ יֵ֛ ֹון ִּת ְהיֶ ָ֥ה פְ ליטָ֖ה וְ הָ֣יה קָֹּ֑ דֶ ש וְ ֹֽי ְֶּ֑רשּוָ֙ ָ֣בית ַ ֹֽיעֲקָֹ֔ ב ָ֖את
ִּ ַק ְד ָ֔ ִּשי יִּ ְש ָ֥תּו ֹֽכל־ה
לּוכה׃
ֹֽ ת־הָ֣ר ע ָּ֑שו וְ היְ ָ֥תה ַ ֹֽליהוָ֖ה הַ ְמ
ַ ֶֹושעִּ יםָ֙ בְ ַהָ֣ר צִּ יָ֔ ֹון לִּ ְש ָ֖ ֹפט א
ִּ מֹורשיהֶ ם׃ כא) וְ על֤ ּו ֹֽמ
ֹֽ
15) As you did, so shall it be done to you; your conduct shall be requited. Yea, against all
nations the day of the Lord is at hand. 16) That same cup that you drank on My Holy Mount
shall all nations drink evermore, drink till their speech grows thick, and they become as
though they had never been. 17) But on Zion’s mount a remnant shall survive, and it shall be
holy. The House of Jacob shall dispossess those who dispossessed them. 21) For liberators
shall march up on Mount Zion to wreak judgment on Mount Esau; and dominion shall be the
Lord’s.
PART 3 – CONCEPTS
 בראשית פרק כה.6
ם־כן לָ֥מה זֶ ָ֖ה א ָּ֑ ֹנכִּ י ו ַָ֖תלְֶך לִּ ְד ָ֥רֹ ש אֶ ת־יְ ק ֹֽוק׃ כג) ַו ִַ֙י ֹאמֶ ר יְ קוק ָ֗לה ְשנֵ ֹ֤י גיים
ָ֔ כב) וַיִּ ְת ֹֽרֹ צ ֲ֤צּו הַ בנִּ יםָ֙ בְ קִּ ְר ָ֔בה ו ַָ֣ת ֹאמֶ ר ִּא
ְֽאֱמץ וְ ַ ֖רב ַיעֲבֹ֥ ד צ ִ ְֽעיר׃
ָּ֔ ּושנֵ ֹ֣י לְ אֻׁ ִָּ֔מים ִממֵ ַע֖יִ ְך יִ פ ֵ ָ֑רדּו ּולְ אֹ ם֙ ִמלְ אֹֹ֣ ם ֶי
ְ [גֹויִ ם֙ ] ְב ִב ְט ֵָּ֔נְך
6. Genesis Chapter 25
22) But the children struggled in her womb, and she said, “If so, why do I exist?” She went to
inquire of the Lord, 23) and the Lord answered her, “Two nations are in your womb, Two
separate peoples shall issue from your body; One people shall be mightier than the
other, And the older shall serve the younger.”
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 בראשית פרק לו.7
ח) וַי֤שֶ ב עשוָ֙ בְ ַהָ֣ר ש ָ֔ ִּעיר ע ָ֖שו ָ֥הּוא א ֱֹֽדֹום׃

7. Genesis Chapter 36
8) So Esau settled in the hill country of Seir—Esau being Edom.
ז: בראשית רבה סג.8
 זה מתגאה במלכותו] וזה מתגאה,שני גוים בבטנך שני גאי גוים בבטנך זה מתגאה בעולמו [וזה מתגאה בעולמו
 שני גיאי גוים בבטנך אדריינוס באומות ושלמה בישראל.במלכותו
8. Genesis Rabbah 63:7
“Two nations (goyim) are in your womb” – Two proud (geyim) nations are in your
womb, this one is proud of his world [and that one is proud of his world; this one is proud of
his kingdom] and that one is proud of his kingdom. Two prides of their nations are in your
womb – Hadrian amongst the gentiles and Solomon amongst the Israelites.
א: רדק על עבדיה א.9
והנביא הזה התנבא שעתיד הקב"ה להפרע מהם באחרית הימים בעלות ישראל מן הגלות וארץ אדום אינה היום
לבני אדום כי האומות נתבלבלו ורובם הם בין אמונת הנוצרים ואמונת הישמעאלים ולא יכירו מהם מי הוא מאדום
וממואב ומבני עמון ומשאר האומות כי כולם גלו מארצם ונתערבו באומות אלא שמלכות רומי היתה בתחלה רובם
בני אדום
9. Radak on Obadaiah 1:1
Today we can’t know who Edom is as all the nations have been mixed up… at the start of the
Roman Empire it was mostly made up of Edomites.
לד: רשי על בראשית כו.10
 החזיר הזה כשהוא שוכב, שנאמר (תהלים פ יד) יכרסמנה חזיר מיער, עשו היה נמשל לחזיר- בן ארבעים שנה
 כל ארבעים. כך אלו [אלופי עשו] גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים,פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור
 אף, כשהיה בן ארבעים אמר אבא בן ארבעים שנה נשא אשה,שנה היה עשו צד נשים מתחת בעליהן ומענה אותם
אני כן
10. Rashi on Genesis 26:34
forty years old: Esau was compared to a swine, as it is said (Ps. 80:14): “The boar from the
forest gnaws at it.” This swine, when it lies down, stretches out its hooves, as if to say,
“See, I am a clean (kosher) animal.” So do these [the chiefs of Esau] rob and plunder
and then pretend to be honourable. During the entire forty years, Esau kidnapped wives
from their husbands and violated them. When he was forty years old, he said: “My father
married at forty; I, too, will do the same.”
OVADIA SUMMARY
Context
• No time or context given - possibly during the time of Eliyahu or during the
destruction of the First Temple (or shortly after)
Content
• Short prophecy regarding Edom and its future downfall as punishment for its sins
against the Jewish people
Concepts
• Our enemies will be punished their sins against us
• Encouragement that "Yom Hashem" (day of God) can come at any time
• Edom represents contemporary enemies of the generation who try to trick us - we
need to stand firm and true to our heritage

Pnina Savery
For feedback and questions – learnwithpnina@gmail.com

