The Prophet’s Widow (Ovadyahu’s wife) part 2
 .1רבינו בחיי שמות כב ,כד
"אפוטרופוס של אחאב"
 .2שמות רבה פ' לא
"עבדיה היה עשיר...והוציא כל ממונו לצדקה ,שהיה זן את הנביאים ,כיוון שבא כל אותה הרעה (בצורת),
היה לווה בנשך מן יהורם בן אחאב מה שהיה מספיק לנביאים"
 .3סנהדרין לט ,ב
"אמר רבי יצחק :מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? מפני שהחביא מאה נביאים במערה"
 .4רד"ק מל"ב ד ,א תוספתא
" הוה קא מתפלשא בקבריה וקא צוחא ואמרה מרי מרי היכא רוחצניך לי בשעתא די דמכתא ודמותא כד
אמרית לך למאן את שביק לי וית תרין בני ואתיבתני דרבון דעלמא רחצן לי ואמרת לי שבוק יתמך ואנא
אקיימינון " (הייתה מתפלשת בקברו של בעלה ואומרת :אדוני אדוני ,היכן הבטחתך לי בשעה שחלית
ומת ,כאשר אמרתי לך :למי אתה עוזב אותי ואת שני בני? ואתה ענית לי שריבון העולם יהיה בטחוני)..
 .5עבדיה א ,א
" חזון עבדיה כה אמר ה' אלוקים לאדום"
 .6רש"י עבדיה א ,א
"אמרו חכמים ,עבדיה גר אדומי היה"
 .7הר"ר מרגליות ,זהר חדש רות ,פ"ב
"באותה שעה שמת אחאב מת עבדיה"
 .8ילקוט המכירי משלי לא ,כז
" צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל – זו אשתו של עובדיהו ,שהצילה את בניה ולא עבדו עבודה
זרה עם אחאב"
 .9פסיקתא דרב כהנא ,ליק ,תרכ"ח ,ב ,סב
"אילולי זכות אשתו של עבדיה ,כבר היו ישראל מכולין באותה שעה"
 .10רש"י הושע ב ,יח
" אישי – לשון אישות וחיבת נעורים"
 .11ילקוט המכירי משלי ,ירושלים  ,תרת"ז ,לא ,כז
"אשתו של עובדיהו הצילה את בניה ולא עבדו עבודה זרה עם אחאב"
 .12גנזי שכטר מדרשים ,נ"י ,תרפ"ח מע' 203
" היתה סכה ראשן של בניה ,כדי שיצאו לשוק ולא יאמרו רואיהן על שגזל עבדיה את אחאב ,פרע אלוהים
ממנו ,ונעשה ביתו ריקם .לכן היתה חוסכה מן הכל ,ולקחה שמן ,שלא יצאו בניה וראשן נגובין"...
 .13י"ד איינזשטיין ,מדרש ואשה אחת מנשי בני הנביאים ,טוצר המדרשים עמ' 144
" אמרה לפניו רבש"ע :יודעת אני בך שאין שכחה לפני כסא כבודך ,אדם זורע קישואים ,נוטל גדולים
ומוכרם .קטנים – חומל עליהם וישן עליהם ,בלילה יורד טל ומשקן .לקישואין אי אתה שוכח ,לנשי בני
הנביאים אתה שוכח?! "...

