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pointed text

  קּום ֵל9 ֶאל־ִניְנֵוה ָהִעיר2 ַוְיִהי ְּדַבר־ְיהָוה ֶאל־יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ֵלאֹמר׃  1 1

  ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַּתְרִׁשיָׁשה3ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה ִּכי־ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני׃  

 ִמִּלְפֵני ְיהָוה ַוֵּיֶרד ָיפֹו ַוִּיְמָצא ָאִנָּיה ָּבָאה ַתְרִׁשיׁש ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֶרד ָּבּה ָלבֹוא

ִעָּמֶהם ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיהָוה׃

  קּום ֵל9 ֶאל־ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה2 ַוְיִהי ְדַבר־ְיהָוה ֶאל־יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאֹמר׃  1 3

  ַוָּיָקם יֹוָנה ַוֵּיֶל9 ֶאל־ִניְנֶוה3ִּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת־ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹּדֵבר ֵאֶליL׃  

  ַוָּיֶחל4ִּכְדַבר ְיהָוה ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר־ְּגדֹוָלה ֵלאNִהים ַמֲהַל9 ְׁשNֶׁשת ָיִמים׃  

 יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַל9 יֹום ֶאָחד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה

ֶנְהָּפֶכת׃



Jonah
cantillated text

ר׃  1 1 י ֵלאֹמֽ  ְיִהי֙ ְּדַבר־ְיהָו֔ה ֶאל־יֹוָנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖   ֠קּום ֵל9֧ ֶאל־ִנֽיְנֵו֛ה ָהִע֥יר2 ַוֽ

ם ְלָפָנֽי׃   ה ָרָעָת֖ י־ָעְלָת֥ יָׁשה3ַהְּגדֹוָל֖ה ּוְקָר֣א ָעֶל֑יָה ִּכֽ ַח ַּתְרִׁש֔ ֤ ָקם יֹוָנה֙ ִלְבֹר֣   ַוָּי

֤ ֶרד ָּבּה֙ ָל֤בֹוא ּה ַוֵּי ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ א ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ה ַתְרִׁש֗ ֶרד ָי֜פֹו ַוִּיְמָצ֥  ִמִּלְפֵנ֖י ְיהָו֑ה ַוֵּי֨

יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ְיהָוֽה׃ ִעָּמֶהם֙ ַּתְרִׁש֔

ר׃  1 3   ֛קּום ֵל9֥ ֶאל־ִנֽיְנֵו֖ה ָהִע֣יר ַהְּגדֹוָל֑ה2 ַוְיִה֧י ְדַבר־ְיהָו֛ה ֶאל־יֹוָנ֖ה ֵׁשִנ֥ית ֵלאֹמֽ

יL׃   ה ֲאֶׁש֥ר ָאֹנִכ֖י ֹּדֵב֥ר ֵאֶלֽ א ֵאֶל֙יָה֙ ֶאת־ַהְּקִריָא֔ ֣ ָקם יֹוָנ֗ה ַוֵּיֶ֛ל9 ֶאל־ִנֽיְנֶו֖ה3ִּוְקָר֤   ַוָּי

ים׃   ים ַמֲהַל9֖ ְׁשNֶׁ֥שת ָיִמֽ אNִה֔   ַוָּיֶ֤חל4ִּכְדַב֣ר ְיהָו֑ה ְוִנֽיְנֵו֗ה ָהְיָת֤ה ִעיר־ְּגדֹוָלה֙ ֵלֽ

ר עֹ֚וד ַאְרָּבִע֣ים ֔יֹום ְוִנֽיְנֵו֖ה יר ַמֲהַל9֖ ֣יֹום ֶאָח֑ד ַוִּיְקָרא֙ ַוּיֹאַמ֔  יֹוָנה֙ ָל֣בֹוא ָבִע֔

ֶכת׃ ֶנְהָּפֽ
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narrative level

1 1֙  ְיִהי ר׃ַוֽ י ֵלאֹמֽ    ְּדַבר־ְיהָו֔ה ֶאל־יֹוָנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖
ם ְלָפָנֽי2 ה ָרָעָת֖ י־ָעְלָת֥  ׃֠קּום ֵל9֧ ֶאל־ִנֽיְנֵו֛ה ָהִע֥יר ַהְּגדֹוָל֖ה ּוְקָר֣א ָעֶל֑יָה ִּכֽ
֤ ָקם3 יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ְיהָו֑ה ַוָּי ַח ַּתְרִׁש֔ ֶרד יֹוָנה֙ ִלְבֹר֣ א ָי֜פֹו ַוֵּי֨ יׁשַוִּיְמָצ֥  ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ה ַתְרִׁש֗

ן ּה ַוִּיֵּת֨ ֤ ֶרד ְׂשָכָר֜ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ְיהָוֽה׃ַוֵּי  ָּבּה֙ ָל֤בֹוא ִעָּמֶהם֙ ַּתְרִׁש֔

ר׃ַוְיִה֧י1 3    ְדַבר־ְיהָו֛ה ֶאל־יֹוָנ֖ה ֵׁשִנ֥ית ֵלאֹמֽ
ה ֲאֶׁש֥ר ָאֹנִכ֖י2 א ֵאֶל֙יָה֙ ֶאת־ַהְּקִריָא֔  ֛קּום ֵל9֥ ֶאל־ִנֽיְנֵו֖ה ָהִע֣יר ַהְּגדֹוָל֑ה ִּוְקָר֤

Lי   ׃ֹּדֵב֥ר ֵאֶלֽ
֣ ָקם3   ֶאל־ִנֽיְנֶו֖ה ִּכְדַב֣ר ְיהָו֑הַוֵּיֶ֛ל9 יֹוָנ֗ה ַוָּי

ים׃ָהְיָת֤הְוִנֽיְנֵו֗ה  ים ַמֲהַל9֖ ְׁשNֶׁ֥שת ָיִמֽ אNִה֔    ִעיר־ְּגדֹוָלה֙ ֵלֽ
יר ַמֲהַל9֖ ֣יֹום ֶאָח֑ד ַוָּיֶ֤חל4 ר ַוִּיְקָרא֙ יֹוָנה֙ ָל֣בֹוא ָבִע֔  ַוּיֹאַמ֔

ֶכת ׃עֹ֚וד ַאְרָּבִע֣ים ֔יֹום ְוִנֽיְנֵו֖ה ֶנְהָּפֽ

Indent levels:
. main story-line: cyan = continuing narrative form of verb (wayyiqtol)
. off story-line: green = perfective verb (qatal), purple = participle,  blue = nonperfective (yiqtol)
. dialog: red


