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cantillated text

ר׃  1     1 י ֵלאֹמֽ  ְיִהי֙ ְּדַבר־ְיהָו֔ה ֶאל־יֹוָנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖   ֠קּום ֵל֧@ ֶ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

ה ִחְּׁשָב֖ה4      ַער־ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם ְוָהֳ֣אִנָּי֔ י ַסֽ ם ַוְיִה֥   ַוֽיהָו֗ה ֵהִט֤יל ֽרּוַח־ְּגדֹוָלה֙ ֶאל־ַהָּי֔

ר׃   ים ֲאֶׁש֤ר5ְלִהָּׁשֵבֽ לּו ֶאת־ַהֵּכִל֜  ִּיְזֲעקּו֮ ִא֣יׁש ֶאל־ֱאaָהיו֒ ַוָּיִט֨ ים ַוֽ   ַוִּיֽיְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗

ם׃ ֲעֵליֶה֑ם ְויֹוָנ֗ה ָיַרד֙ ֶאל־ַיְרְּכֵת֣י ַהְּסִפיָנ֔ה ַוִּיְׁשַּכ֖ב ַוֵּיָרַדֽ ל ֵמֽ ם ְלָהֵק֖ ֳאִנָּיה֙ ֶאל־ַהָּי֔   ָּבֽ

י6 יg אּוַל֞ ֹ֥אֶמר ֖לֹו ַמה־ְּלg֣ ִנְרָּד֑ם קּ֚ום ְקָר֣א ֶאל־ֱאaֶה֔ ל ַוּי   ַוִּיְקַר֤ב ֵאָליו֙ ַר֣ב ַהֹחֵב֔

ד׃       א נֹאֵבֽ ֹ֥ הּו ְלכּו֙ ְוַנִּפ֣יָלה7ִיְתַעֵּׁש֧ת ָהֱאaִה֛ים ָל֖נּו ְול   ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣יׁש ֶאל־ֵרֵע֗

ל ַעל־יֹוָנֽה׃   ל ַהּגֹוָר֖ ֹ֖את ָל֑נּו ַוַּיִּפ֙לּו֙ ּֽגֹוָר֔לֹות ַוִּיֹּפ֥ ה ְּבֶׁשְּלִמ֛י ָהָרָע֥ה ַהּז ֣ ְדָע֔ 8ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ

ֹ֖את ָל֑נּו ַמה־ְּמַלאְכְּתg֙ ּוֵמַאִ֣ין נּו ַּבֲאֶׁש֛ר ְלִמי־ָהָרָע֥ה ַהּז יו ַהִּגיָדה־ָּנ֣א ָל֔  ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔

ָּתה׃   י־ִמֶּז֥ה ַע֖ם ָאֽ g ְוֵאֽ ִכי ְוֶאת־ְיהָו֞ה9ָּת֔בֹוא ָמ֣ה ַאְרֶצ֔ י ָאֹנ֑ ֹ֥אֶמר ֲאֵליֶה֖ם ִעְבִר֣   ַוּי

ה׃   א ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ה ֶאת־ַהָּי֖ם ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ ֲאָנִׁשים10ֱ֙אaֵה֤י ַהָּׁשַמִ֙ים֙ ֲאִנ֣י ָיֵר֔   ַוִּיֽיְר֤אּו ָהֽ

י־ִמִּלְפֵנ֤י ְיהָוה֙ ֣הּוא ים ִּכֽ י־ָיְד֣עּו ָהֲאָנִׁש֗ ֹ֣את ָעִׂש֑יָת ִּכֽ ה ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖יו ַמה־ּז ִיְרָא֣ה ְגדֹוָל֔



ם׃   ַח ִּכ֥י ִהִּג֖יד ָלֶהֽ ָעֵל֑ינּו ִּכ֥י ַהָּי֖ם11ֹבֵר֔ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ @ ְוִיְׁשֹּת֥  ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָליו֙ ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔

ר׃   ק ַהָּי֖ם12הֹוֵל֥@ ְוֹסֵעֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ם ָׂשאּ֙וִני֙ ַוֲהִטיֻלִ֣ני ֶאל־ַהָּי֔ ֹ֣אֶמר ֲאֵליֶה֗   ַוּי

ם׃   י ַהַּסַ֧ער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ה ֲעֵליֶכֽ ִני ִּכ֣י ְבֶׁשִּל֔ ַע ָא֔ ֲעֵליֶכ֑ם ִּכ֚י יֹוֵד֣ ים13ֵמֽ   ַוַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗

ם׃   ם הֹוֵל֥@ ְוֹסֵע֖ר ֲעֵליֶהֽ לּו ִּכ֣י ַהָּי֔ א ָיֹכ֑ ֹ֣  ַוִּיְקְר֨אּו ֶאל־ְיהָו֜ה14ְלָהִׁש֛יב ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖ה ְול

יא ן ָעֵל֖ינּו ָּד֣ם ָנִק֑ ה ְוַאל־ִּתֵּת֥ ה ְּבֶנֶ֙פׁש֙ ָהִא֣יׁש ַהֶּז֔  ַוּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ֤ה ְיהָוה֙ ַאל־ָנ֣א נֹאְבָד֗

יָת׃   ְצָּת ָעִׂשֽ י־ַאָּת֣ה ְיהָו֔ה ַּכֲאֶׁש֥ר ָחַפ֖ ד15ִּכֽ   ַוִּיְׂשאּו֙ ֶאת־יֹוָנ֔ה ַוְיִטֻל֖הּו ֶאל־ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥

יהָו֔ה16ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו׃     ַוִּיֽיְר֧אּו ָהֲאָנִׁש֛ים ִיְרָא֥ה ְגדֹוָל֖ה ֶאת־ְיהָו֑ה ַוִּיֽ ְזְּבחּו־ֶזַ֙בח֙ ַלֽ

ים׃  ִּיְּד֖רּו ְנָדִרֽ ַוֽ

ר׃  1 3      ֛קּום ֵל֥@ ֶאל־ִנֽיְנֵו֖ה ָהִע֣יר2 ַוְיִה֧י ְדַבר־ְיהָו֛ה ֶאל־יֹוָנ֖ה ֵׁשִנ֥ית ֵלאֹמֽ

יg׃   ה ֲאֶׁש֥ר ָאֹנִכ֖י ֹּדֵב֥ר ֵאֶלֽ א ֵאֶל֙יָה֙ ֶאת־ַהְּקִריָא֔ ֣ ָקם יֹוָנ֗ה ַוֵּיֶ֛ל@3ַהְּגדֹוָל֑ה ִּוְקָר֤   ַוָּי

ים׃ ים ַמֲהַל֖@ ְׁשaֶׁ֥שת ָיִמֽ אaִה֔   ֶאל־ִנֽיְנֶו֖ה ִּכְדַב֣ר ְיהָו֑ה ְוִנֽיְנֵו֗ה ָהְיָת֤ה ִעיר־ְּגדֹוָלה֙ ֵלֽ

ר עֹ֚וד ַאְרָּבִע֣ים ֔יֹום ְוִנֽיְנֵו֖ה4 יר ַמֲהַל֖@ ֣יֹום ֶאָח֑ד ַוִּיְקָרא֙ ַוּיֹאַמ֔   ַוָּיֶ֤חל יֹוָנה֙ ָל֣בֹוא ָבִע֔

ֶכת׃      ים ִמְּגדֹוָל֖ם5ֶנְהָּפֽ אaִה֑ים ַוִּיְקְראּו־צֹום֙ ַוִּיְלְּבׁ֣שּו ַׂשִּק֔ י ִנֽיְנֵו֖ה ֵּבֽ  ַּיֲאִמ֛ינּו ַאְנֵׁש֥   ַוֽ

ָעָל֑יו6ְוַעד־ְקַטָּנֽם׃     ַוִּיַּג֤ע ַהָּדָבר֙ ֶאל־ֶמֶ֣לך ִנֽיְנֵו֔ה ַוָּיָ֙קם֙ ִמִּכְס֔אֹו ַוַּיֲעֵב֥ר ַאַּדְרּ֖תֹו ֵמֽ

ֶפר׃   ק ַוֵּיֶׁ֖שב ַעל־ָהֵאֽ ר7ַוְיַכ֣ס ַׂש֔ ק ַוּיֹ֙אֶמר֙ ְּבִנֽיְנֵו֔ה ִמַּטַ֧עם ַהֶּמֶ֛ל@ ּוְגֹדָל֖יו ֵלאֹמ֑   ַוַּיְזֵע֗
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ִים ַאל־ִיְׁשּֽתּו׃   ל־ִיְטֲעמּו֙ ְמ֔אּוָמה ַאל־ִיְר֔עּו ּוַמ֖ אן ַאֽ ֹ֗ ה ַהָּבָק֣ר ְוַהּצ ם ְוַהְּבֵהָמ֜  8ָהָאָד֨

בּו ִא֚יׁש ִמַּדְרּ֣כֹו ה ְוִיְקְר֥אּו ֶאל־ֱאaִה֖ים ְּבָחְזָק֑ה ְוָיֻׁש֗ ָאָדם֙ ְוַהְּבֵהָמ֔ ים ָהֽ  ְוִיְתַּכּ֣סּו ַׂשִּק֗

ם׃   ס ֲאֶׁש֥ר ְּבַכֵּפיֶהֽ ה ּוִמן־ֶהָחָמ֖ ָרָע֔ ַע ָיׁ֔שּוב ְוִנַח֖ם ָהֱאaִה֑ים ְוָׁש֛ב ֵמֲח֥רֹון9ָהֽ י־יֹוֵד֣   ִמֽ

ד׃   א נֹאֵבֽ ֹ֥ בּו ִמַּדְרָּכ֣ם ָהָרָע֑ה ַוִּיָּנֶ֣חם10ַאּ֖פֹו ְול ם ִּכי־ָׁש֖ ת־ַמֲ֣עֵׂשיֶה֔ ֱאaִהים֙ ֶאֽ ֤ ְרא ָהֽ   ַוַּי

ה׃ א ָעָׂשֽ ֹ֥ ים ַעל־ָהָרָע֛ה ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ר ַלֲעׂשֹות־ָלֶה֖ם ְול ָהֱאaִה֗

ר ָאָּנ֤ה2 ַוֵּי֥ ַרע ֶאל־יֹוָנ֖ה ָרָע֣ה ְגדֹוָל֑ה ַוִּיַ֖חר ֽלֹו׃  1      4 ל ֶאל־ְיהָו֜ה ַוּיֹאַמ֗   ַוִּיְתַּפֵּל֨

ַח ַּתְרִׁש֑יָׁשה ִּכ֣י ְמִּתי ִלְבֹר֣ י ַעל־ֵּכ֥ן ִקַּד֖ י ַעד־ֱהיֹוִתי֙ ַעל־ַאְדָמִת֔  ְיהָוה֙ ֲהלֹוא־ֶז֣ה ְדָבִר֗

ה׃   ֶסד ְוִנָח֖ם ַעל־ָהָרָעֽ ל־ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶאֶ֤ר@ ַאַּפִ֙ים֙ ְוַרב־ֶח֔ ְעִּתי ִּכ֤י ַאָּתה֙ ֵאֽ  ְוַעָּת֣ה3ָיַד֗

י ֵמַחָּיֽי׃     ס     ֹ֣אֶמר ְיהָו֔ה ַהֵהיֵט֖ב4ְיהָו֔ה ַקח־ָנ֥א ֶאת־ַנְפִׁש֖י ִמֶּמִּ֑ני ִּכ֛י ֥טֹוב מֹוִת֖   ַוּי

@׃   ָרה ָלֽ ה ַוֵּיֶׁ֤שב5ָח֥ ם ֻסָּכ֗ יר ַוֵּיֶׁ֖שב ִמֶּקֶ֣דם ָלִע֑יר ַוַּיַעׂש֩ ֨לֹו ָׁש֜   ַוֵּיֵצ֤א יֹוָנה֙ ִמן־ָהִע֔

יר׃   ה ַמה־ִּיְהֶי֖ה ָּבִעֽ ל ַע֚ד ֲאֶׁש֣ר ִיְרֶא֔ aִהים ִקיָק֞יֹון ַוַּיַ֣על6ַּתְחֶּת֙יָה֙ ַּבֵּצ֔   ַוְיַמ֣ן ְיהָוֽה־ֱא֠

יָק֖יֹון ָע֑תֹו ַוִּיְׂשַמ֥ח יֹוָנ֛ה ַעל־ַהּֽקִ יל ֖לֹו ֵמָרֽ ְה֥יֹות ֵצל֙ ַעל־רֹאׁ֔שֹו ְלַהִּצ֥  ׀ ֵמַע֣ל ְליֹוָנ֗ה ִלֽ

ה׃   @7ִׂשְמָח֥ה ְגדֹוָלֽ ָּמֳחָר֑ת ַוַּת֥ ַחר ַלֽ ַעת ַּבֲע֥לֹות ַהַּׁש֖ ֱאaִהים֙ ּתֹוַל֔   ַוְיַמ֤ן ָהֽ

ׁש׃   יָק֖יֹון ַוִּייָבֽ @8ֶאת־ַהִּקֽ ית ַוַּת֥ ים ֤רּוַח ָקִדים֙ ֲחִריִׁש֔ ן ֱאaִה֜ ֶמׁש ַוְיַמ֨ ַח ַהֶּׁש֗  ַוְיִה֣י ׀ ִּכְזֹר֣

י ֵמַחָּיֽי׃   אֶמר ֥טֹוב מֹוִת֖ ֹ֕ אׁש יֹוָנ֖ה ַוִּיְתַעָּל֑ף ַוִּיְׁשַא֤ל ֶאת־ַנְפׁשֹו֙ ָל֔מּות ַוּי ֹ֥  9ַהֶּׁשֶ֛מׁש ַעל־ר

ָרה־ִל֖י אֶמר ֵהיֵט֥ב ָחֽ ֹ֕ יָק֑יֹון ַוּי ה־ְלg֖ ַעל־ַהִּקֽ ֹ֤אֶמר ֱאaִהים֙ ֶאל־יֹוָנ֔ה ַהֵהיֵט֥ב ָחָרֽ  ַוּי
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ֶות׃   א10ַעד־ָמֽ ֹ֣ ְלָּת ּ֖בֹו ְול יָק֔יֹון ֲאֶׁש֛ר לֹא־ָעַמ֥ ה ַחְ֙סָּת֙ ַעל־ַהִּק֣ ֹ֣אֶמר ְיהָו֔ה ַאָּת֥   ַוּי

ד׃   א ָא֔חּוס ַעל־ִניְנֵו֖ה ָהִע֣יר11ִגַּדְלּ֑תֹו ֶׁשִּבן־ַלְ֥יָלה ָהָי֖ה ּוִבן־ַלְ֥יָלה ָאָבֽ ֹ֣ ֲאִני֙ ל   ַוֽ

א־ָיַדע֙ ֵּבין־ְיִמי֣נֹו ֹֽ ם ֲאֶׁש֤ר ל ה ִרּ֜בֹו ָאָד֗ ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֨ ּה ַהְרֵּבה֩ ִמֽ  ַהְּגדֹוָל֑ה ֲאֶׁש֣ר ֶיׁש־ָּב֡

ה׃ ִלְׂשמֹא֔לֹו ּוְבֵהָמ֖ה ַרָּבֽ
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Jonah 1, 3-4
narrative levels

11֙  ְיִהי ר׃ַוֽ י ֵלאֹמֽ  ְּדַבר־ְיהָו֔ה ֶאל־יֹוָנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖
ם ְלָפָנֽי2 ה ָרָעָת֖ י־ָעְלָת֥ ׃֠קּום ֵל֧@ ֶ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
םֵהִט֤ילַוֽיהָו֗ה 4   ֽרּוַח־ְּגדֹוָלה֙ ֶאל־ַהָּי֔

י ַער־ָּג֖דֹול ַּבָּי֑םַוְיִה֥   ַסֽ
ה  הְוָהֳ֣אִנָּי֔ ר׃ִחְּׁשָב֖  ְלִהָּׁשֵבֽ

ים ַוִּיֽיְר֣אּו5 ֮ ַהַּמָּלִח֗  ִּיְזֲעקּו לּו ִא֣יׁש ֶאל־ֱאaָהיו֒ ַוֽ ֳאִנָּיהַ֙וָּיִט֨ ים ֲאֶׁש֤ר ָּבֽ   ֶאת־ַהֵּכִל֜
ֲעֵליֶה֑ם ל ֵמֽ ם ְלָהֵק֖  ֶאל־ַהָּי֔

הָיַרדְ֙ויֹוָנ֗ה    ֶאל־ַיְרְּכֵת֣י ַהְּסִפיָנ֔
ם ַוִּיְׁשַּכ֖ב   ׃ַוֵּיָרַדֽ

ל ַוִּיְקַר֤ב6 ֹ֥אֶמר ֵאָליו֙ ַר֣ב ַהֹחֵב֔   ֖לֹוַוּי
א ֹ֥ י ִיְתַעֵּׁש֧ת ָהֱאaִה֛ים ָל֖נּו ְול יg אּוַל֞  ַמה־ְּלg֣ ִנְרָּד֑ם קּ֚ום ְקָר֣א ֶאל־ֱאaֶה֔

ד ׃נֹאֵבֽ
הּוַוּיֹאְמ֞רּו7   ִא֣יׁש ֶאל־ֵרֵע֗

ֹ֖את ָל֑נּו ה ְּבֶׁשְּלִמ֛י ָהָרָע֥ה ַהּז ֣ ְדָע֔  ְלכּו֙ ְוַנִּפ֣יָלה ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ
֙ ל ּֽגֹוָר֔לֹות ַוַּיִּפ֙לּו ל ַעל־יֹוָנֽה׃ַוִּיֹּפ֥    ַהּגֹוָר֖

יוַוּיֹאְמ֣רּו8   ֵאָל֔
ֹ֖את ָל֑נּו ַמה־ְּמַלאְכְּתg֙ ּוֵמַאִ֣ין ָּת֔בֹוא נּו ַּבֲאֶׁש֛ר ְלִמי־ָהָרָע֥ה ַהּז ַהִּגיָדה־ָּנ֣א ָל֔

ָּתה י־ִמֶּז֥ה ַע֖ם ָאֽ g ְוֵאֽ   ׃ָמ֣ה ַאְרֶצ֔
ֹ֥אֶמר9 םַוּי   ֲאֵליֶה֖

א ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ה ֶאת־ַהָּי֖ם ִכי ְוֶאת־ְיהָו֞ה ֱאaֵה֤י ַהָּׁשַמִ֙ים֙ ֲאִנ֣י ָיֵר֔ י ָאֹנ֑  ִעְבִר֣
ה   ׃ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ

ה ַוִּיֽיְר֤אּו10 ֲאָנִׁשים֙ ִיְרָא֣ה ְגדֹוָל֔ יוַוּיֹאְמ֥רּו ָהֽ   ֵאָל֖
ֹ֣את ָעִׂש֑יָת  ַמה־ּז

י־ ַח ִּכ֥י ָיְד֣עּוִּכֽ י־ִמִּלְפֵנ֤י ְיהָוה֙ ֣הּוא ֹבֵר֔ ים ִּכֽ ם׃ִהִּג֖יד ָהֲאָנִׁש֗    ָלֶהֽ
ַ֙וּיֹאְמ֤רּו11   ֵאָליו

ָעֵל֑ינּו ק ַהָּי֖ם ֵמֽ @ ְוִיְׁשֹּת֥  ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔
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  ׃ְוֹסֵעֽר הֹוֵל֥@ִּכ֥י ַהָּי֖ם 
ֹ֣אֶמר12 םַוּי   ֲאֵליֶה֗

י ִני ִּכ֣י ְבֶׁשִּל֔ ַע ָא֔ ֲעֵליֶכ֑ם ִּכ֚י יֹוֵד֣ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥  ָׂשאּ֙וִני֙ ַוֲהִטיֻלִ֣ני ֶאל־ַהָּי֔
ם   ׃ַהַּסַ֧ער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ה ֲעֵליֶכֽ

ים ְלָהִׁש֛יב ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖ה ְוַוַּיְחְּת֣רּו13 לּו ָהֲאָנִׁש֗ א ָיֹכ֑ ֹ֣  ל
ם  ם׃הֹוֵל֥@ ְוֹסֵע֖רִּכ֣י ַהָּי֔    ֲעֵליֶהֽ

 ַוּיֹאְמ֗רּו ֶאל־ְיהָו֜ה ַוִּיְקְר֨אּו14
יא ן ָעֵל֖ינּו ָּד֣ם ָנִק֑ ה ְוַאל־ִּתֵּת֥ ה ְּבֶנֶ֙פׁש֙ ָהִא֣יׁש ַהֶּז֔  ָאָּנ֤ה ְיהָוה֙ ַאל־ָנ֣א נֹאְבָד֗

יָת ְצָּת ָעִׂשֽ י־ַאָּת֣ה ְיהָו֔ה ַּכֲאֶׁש֥ר ָחַפ֖   ׃ִּכֽ
15֙   ֶאל־ַהָּי֑םַוְיִטֻל֖הּו ֶאת־יֹוָנ֔ה ַוִּיְׂשאּו

ד    ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו׃ַוַּיֲעֹמ֥
יהָו֔ה ַוִּיֽ ְזְּבחּו ָהֲאָנִׁש֛ים ִיְרָא֥ה ְגדֹוָל֖ה ֶאת־ְיהָו֑ה ַוִּיֽיְר֧אּו16  ִּיְּד֖רּו־ֶזַ֙בח֙ ַלֽ ים׃ַוֽ  ְנָדִרֽ

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

gי ׃ֹּדֵב֥ר ֵאֶלֽ
֣ ָקם3   ֶאל־ִנֽיְנֶו֖ה ִּכְדַב֣ר ְיהָו֑הַוֵּיֶ֛ל@ יֹוָנ֗ה ַוָּי

ים׃ָהְיָת֤הְוִנֽיְנֵו֗ה  ים ַמֲהַל֖@ ְׁשaֶׁ֥שת ָיִמֽ אaִה֔  ִעיר־ְּגדֹוָלה֙ ֵלֽ
יר ַמֲהַל֖@ ֣יֹום ֶאָח֑ד ַוָּיֶ֤חל4 ר ַוִּיְקָרא֙ יֹוָנה֙ ָל֣בֹוא ָבִע֔  ַוּיֹאַמ֔

ֶכת ׃עֹ֚וד ַאְרָּבִע֣ים ֔יֹום ְוִנֽיְנֵו֖ה ֶנְהָּפֽ
 ַּיֲאִמ֛ינּו5 אaִה֑ים ַוֽ י ִנֽיְנֵו֖ה ֵּבֽ ים ִמְּגדֹוָל֖ם ְוַעד־ְקַטָּנֽם׃ַוִּיְלְּבׁ֣שּו־צֹום֙ ַוִּיְקְראּו ַאְנֵׁש֥  ַׂשִּק֔
הַוִּיַּג֤ע6   ַהָּדָבר֙ ֶאל־ֶמֶ֣לך ִנֽיְנֵו֔

ָעָל֑יו ַוַּיֲעֵב֥ר ִמִּכְס֔אֹו ַוָּיָ֙קם֙ ק ַוְיַכ֣ס ַאַּדְרּ֖תֹו ֵמֽ ֶפר׃  ַוֵּיֶׁ֖שב ַׂש֔ ק 7 ַעל־ָהֵאֽ  ַוַּיְזֵע֗
הַוּיֹ֙אֶמר֙   ְּבִנֽיְנֵו֔

ר  ִמַּטַ֧עם ַהֶּמֶ֛ל@ ּוְגֹדָל֖יו ֵלאֹמ֑
ִים ל־ִיְטֲעמּו֙ ְמ֔אּוָמה ַאל־ִיְר֔עּו ּוַמ֖ אן ַאֽ ֹ֗ ה ַהָּבָק֣ר ְוַהּצ ם ְוַהְּבֵהָמ֜  ָהָאָד֨

ה ְוִיְקְר֥אּו ֶאל־ֱאaִה֖ים 8׃  ַאל־ִיְׁשּֽתּו ָאָדם֙ ְוַהְּבֵהָמ֔ ים ָהֽ  ְוִיְתַּכּ֣סּו ַׂשִּק֗
ם ס ֲאֶׁש֥ר ְּבַכֵּפיֶהֽ ה ּוִמן־ֶהָחָמ֖ ָרָע֔ בּו ִא֚יׁש ִמַּדְרּ֣כֹו ָהֽ   ׃ְּבָחְזָק֑ה ְוָיֻׁש֗

ד9 א נֹאֵבֽ ֹ֥ ַע ָיׁ֔שּוב ְוִנַח֖ם ָהֱאaִה֑ים ְוָׁש֛ב ֵמֲח֥רֹון ַאּ֖פֹו ְול י־יֹוֵד֣   ׃ִמֽ
֤ ְרא10 בּו ִמַּדְרָּכ֣ם ָהָרָע֑ה ַוַּי ם ִּכי־ָׁש֖ ת־ַמֲ֣עֵׂשיֶה֔ ֱאaִהים֙ ֶאֽ יםַוִּיָּנֶ֣חם ָהֽ   ָהֱאaִה֗

הַעל־ָהָרָע֛ה ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ר ַלֲעׂשֹות־ָלֶה֖ם ְו א ָעָׂשֽ ֹ֥ ׃ל
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   ֽלֹו׃ַוִּיַ֖חר ֶאל־יֹוָנ֖ה ָרָע֣ה ְגדֹוָל֑ה ַוֵּי֥ ַרע14
ל2 ר ֶאל־ְיהָו֜ה ַוִּיְתַּפֵּל֨  ַוּיֹאַמ֗

ַח ְמִּתי ִלְבֹר֣ י ַעל־ֵּכ֥ן ִקַּד֖ י ַעד־ֱהיֹוִתי֙ ַעל־ַאְדָמִת֔ ָאָּנ֤ה ְיהָוה֙ ֲהלֹוא־ֶז֣ה ְדָבִר֗
ֶסד ל־ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶאֶ֤ר@ ַאַּפִ֙ים֙ ְוַרב־ֶח֔ ְעִּתי ִּכ֤י ַאָּתה֙ ֵאֽ  ַּתְרִׁש֑יָׁשה ִּכ֣י ָיַד֗

י 3׃  ְוִנָח֖ם ַעל־ָהָרָעֽה  ְוַעָּת֣ה ְיהָו֔ה ַקח־ָנ֥א ֶאת־ַנְפִׁש֖י ִמֶּמִּ֑ני ִּכ֛י ֥טֹוב מֹוִת֖
׃     סֵמַחָּיֽי

ֹ֣אֶמר4 הַוּי   ְיהָו֔
@ ָרה ָלֽ ׃ַהֵהיֵט֖ב ָח֥

יר ַוֵּיֵצ֤א5 ה ַוַּיַעׂש֩ ִמֶּקֶ֣דם ָלִע֑יר ַוֵּיֶׁ֖שב יֹוָנה֙ ִמן־ָהִע֔ ם ֻסָּכ֗ לַוֵּיֶׁ֤שב ֨לֹו ָׁש֜   ַּתְחֶּת֙יָה֙ ַּבֵּצ֔
יר׃ ה ַמה־ִּיְהֶי֖ה ָּבִעֽ ַע֚ד ֲאֶׁש֣ר ִיְרֶא֔

aִהים ִקיָק֞יֹוןַוְיַמ֣ן6   ְיהָוֽה־ֱא֠
ָע֑תֹוַוַּיַ֣על יל ֖לֹו ֵמָרֽ ְה֥יֹות ֵצל֙ ַעל־רֹאׁ֔שֹו ְלַהִּצ֥   ׀ ֵמַע֣ל ְליֹוָנ֗ה ִלֽ

ה׃ַוִּיְׂשַמ֥ח יָק֖יֹון ִׂשְמָח֥ה ְגדֹוָלֽ  יֹוָנ֛ה ַעל־ַהּֽקִ
ָּמֳחָר֑ת ַוְיַמ֤ן7 ַחר ַלֽ ַעת ַּבֲע֥לֹות ַהַּׁש֖ ֱאaִהים֙ ּתֹוַל֔ @ ָהֽ יָק֖יֹון ַוַּת֥ ׁש ֶאת־ַהִּקֽ ׃ַוִּייָבֽ
ֶמׁשַוְיִה֣י8 ַח ַהֶּׁש֗   ׀ ִּכְזֹר֣

ן ית ַוְיַמ֨ ים ֤רּוַח ָקִדים֙ ֲחִריִׁש֔ @ ֱאaִה֜ אׁש יֹוָנ֖הַוַּת֥ ֹ֥   ַהֶּׁשֶ֛מׁש ַעל־ר
אֶמר ֶאת־ַנְפׁשֹו֙ ָל֔מּות ַוִּיְׁשַא֤ל ַוִּיְתַעָּל֑ף ֹ֕  ַוּי

י ֵמַחָּיֽי   ׃֥טֹוב מֹוִת֖
ֹ֤אֶמר9 הַוּי   ֱאaִהים֙ ֶאל־יֹוָנ֔

יָק֑יֹון ה־ְלg֖ ַעל־ַהִּקֽ  ַהֵהיֵט֥ב ָחָרֽ
אֶמר ֹ֕  ַוּי

ֶות׃ ָרה־ִל֖י ַעד־ָמֽ   ֵהיֵט֥ב ָחֽ
ֹ֣אֶמר10 הַוּי   ְיהָו֔

א ִגַּדְלּ֑תֹו ֶׁשִּבן־ַלְ֥יָלה ֹ֣ ְלָּת ּ֖בֹו ְול יָק֔יֹון ֲאֶׁש֛ר לֹא־ָעַמ֥ ה ַחְ֙סָּת֙ ַעל־ַהִּק֣  ַאָּת֥
ד   ׃ָהָי֖ה ּוִבן־ַלְ֥יָלה ָאָבֽ

ּה ַהְרֵּבה11֩ א ָא֔חּוס ַעל־ִניְנֵו֖ה ָהִע֣יר ַהְּגדֹוָל֑ה ֲאֶׁש֣ר ֶיׁש־ָּב֡ ֹ֣ ֲאִני֙ ל  ַוֽ
א־ָיַדע֙ ֵּבין־ְיִמי֣נֹו ִלְׂשמֹא֔לֹו ּוְבֵהָמ֖ה ֹֽ ם ֲאֶׁש֤ר ל ה ִרּ֜בֹו ָאָד֗ ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֨  ִמֽ

ה ׃ַרָּבֽ

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
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