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פרק ג
אמר׃
וַ יְ ִ֧הי ְד ַבר־יְ הוָ֛ה ֶאל־יֹונָ֖ה ֵׁשנִ֥ית ֵׁל ֹֽ
ָ֛קּום ֵׁ ִ֥לְך ֶאל־נֹֽינְ ֵׁוָ֖ה ה ִ֣עיר ַהגְ דֹולָ֑ה
יאה
ת־ה ְקר ָ֔
יה ֶא ַ
ּו ְק ָ֤רא ֵׁא ֶ ֶ֙ל ֶ֙
ֲא ֶ ִ֥שר אנ ָ֖כי ד ֵׁ ִ֥בר ֵׁא ֶ ֹֽליָך׃
יֹונה
וַ יִָּ֣֣קם ָ֗
וַ ֵׁי ֶָ֛לְך ֶאל־נֹֽינְ ֶוָ֖ה כ ְד ַ ִ֣בר יְ הוָ֑ה
אֹלהים
וְ נֹֽינְ ֵָׁ֗וה היְ ָ֤תה עיר־גְ דֹול ֶ֙ה ֵׁ ֹֽל ָ֔
ַמ ֲה ַלְָ֖ך ְשֹלִ֥ ֶשת י ֹֽמים׃
וַ י ֶָ֤חל יֹונ ֶ֙ה ל ִ֣בֹוא ב ָ֔עיר ַמ ֲה ַלְָ֖ך יִ֣ ֹום ֶא ָ֑חד
אמר
וַ י ְקר ֶ֙א וַ י ַָ֔
ע֚ ֹוד ַא ְרב ִ֣עים יָ֔ ֹום וְ נֹֽינְ ֵׁוָ֖ה נֶ ְה ֹֽפ ֶכת׃
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אֹלהים
ַוָֹּֽ֣יַ ֲא ָ֛מינּו ַאנְ ֵׁ ִ֥שי נֹֽינְ ֵׁוָ֖ה ֵׁ ֹֽב ָ֑
אּו־צֹום
ֶ֙
וַ י ְק ְר
וַ י ְל ְב ִ֣שּו ַש ָ֔קים
ד־ק ַטנֹֽם׃
מגְ דֹולָ֖ם וְ ַע ְ
ל־מ ֶלך נֹֽינְ ֵָׁ֔וה
וַ י ַגָ֤ע ַהדב ֶ֙ר ֶא ֶ ִ֣
וַ ֶ֙יק ֶ֙ם מכ ְס ָ֔אֹו
וַ יַ ֲע ֵׁ ִ֥בר ַא ַד ְר ָ֖תֹו ֵׁ ֹֽמעלָ֑יו
וַ יְ ַכִ֣ס ַָ֔שק
וַ ֵׁי ֶָ֖שב ַעל־ה ֵׁ ֹֽא ֶפר׃
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אמ ֶ֙ר
וַ יַ זְ ָ֗ ֵׁעק וַ ֶ֙י ֶ
אמר
ְבנֹֽינְ ֵָׁ֔וה מ ַ ִ֧ט ַעם ַה ֶ ָ֛מ ֶלְך ּוגְ דלָ֖יו ֵׁל ָ֑
הא ָ֨דם וְ ַה ְב ֵׁה ָ֜מה ַהב ִָּ֣קר וְ ַה ָ֗צאן
מּו ְמ ָ֔אּומה
ַ ֹֽאל־י ְט ֲע ֶ֙
ַָ֨אל־י ְר ָ֔עּו
ּומים ַאל־י ְש ֹֽתּו׃
ַ ָ֖
וְ י ְת ַכ ִ֣סּו ַש ָ֗קים ֹֽהאד ֶ֙ם וְ ַה ְב ֵׁה ָ֔מה
ֹלהים ְבחזְ ָָּ֑קה
ל־א ָ֖
וְ י ְק ְר ִ֥אּו ֶא ֱ
וְ י ָ֗שבּו ֚איש
מ ַד ְר ִ֣כֹו ֹֽהר ָ֔עה
יהם׃
ן־הח ָ֖מס ֲא ֶ ִ֥שר ְב ַכ ֵׁפ ֶ ֹֽ
ּומ ֶ
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י־יֹוד ַע
ֹֽמ ֵׁ ִ֣
ֹלהים
י ָ֔שּוב וְ נ ַ ָ֖חם ה ֱא ָ֑
וְ ָ֛שב ֵׁמ ֲח ִ֥רֹון ַא ָ֖פֹו
אבד׃
וְ ִ֥לא נ ֵׁ ֹֽ
י־שבּו מ ַד ְרכִ֣ם הר ָ֑עה
יהם כ ָ֖
ת־מ ֲע ֵׁש ֶָ֔
וַ ַיָ֤ ְָּ֣רא ֹֽה ֱאֹלה ֶ֙ים ֶ ֹֽא ַ ִ֣
ֹלהים ַעל־הר ָ֛עה ֲא ֶשר־ד ֶ ִ֥בר ַל ֲעשֹות־ל ֶ ָ֖הם
וַ ינ ִֶ֣חם ה ֱא ָ֗
וְ ִ֥לא ע ֹֽשה׃

