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Hofal

Hifil

Hitpael

ׇה ְק ַ֫ט ְל ִתּי ) ֻה׳(
ׇה ְק ַ֫ט ְל ָתּ ) ֻה׳(
ׇה ְק ַ֫ט ְל ְתּ ) ֻה׳(
ׇה ְק ַטל ) ֻה׳(
ׇה ְק ְט ָלה ) ֻה׳(
ׇה ְק ַ֫ט ְלנוּ ) ֻה׳(
ׇה ְק ַט ְל ֶתּם ) ֻה׳(
ׇה ְק ַט ְל ֶתּן ) ֻה׳(
ׇה ְק ְטלוּ ) ֻה׳(

ִה ְק ַ֫ט ְל ִתּי
ִה ְק ַ֫ט ְל ָתּ
ִה ְק ַ֫ט ְל ְתּ
ִה ְק ִטיל
ִה ְק ִ֫ט ָילה
ִה ְק ַ֫ט ְלנוּ
ִה ְק ַט ְל ֶתּם
ִה ְק ַט ְל ֶתּן
ִה ְק ִ֫טילוּ

ֻק ַ֫טּ ְל ִתּי
ִה ְת ַק ַ֫טּ ְל ִתּי
ֻק ַ֫טּ ְל ָתּ
ִה ְת ַק ַ֫טּ ְל ָתּ
ֻק ַ֫טּ ְל ְתּ
ִה ְת ַק ַ֫טּ ְל ְתּ
ִה ְת ַק ֵטּל ) ִה ְת ַק ַטּל( ֻק ַטּל
ֻק ְטּ ָלה
ִה ְת ַק ְטּ ָלה
ֻק ַ֫טּ ְלנוּ
ִה ְת ַק ַ֫טּ ְלנוּ
ֻק ַטּ ְל ֶתּם
ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּם
ֻק ַטּ ְל ֶתּן
ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּן
ֻק ְטּלוּ
ִה ְת ַק ְטּלוּ

ׇא ְק ַטל ) ֻא׳(
)ְ coh.׳ט ָלה(
ׇתּ ְק ַטל ) ֻתּ׳(

ַא ְק ִטיל
)ִ֫ coh.׳ט ָילה(
ַתּ ְק ִטיל
)ַ juss.תּ ְק ֵטל(

ׇתּ ְק ְט ִלי ) ֻתּ׳(
יׇ ְק ַטל )יֻ׳(

ַתּ ְק ִ֫ט ִילי
יַ ְק ִטיל
) juss.יַ ְק ֵטל(
ַתּ ְק ִטיל
ִתּ ְת ַק ֵטּל
)ַ juss.תּ ְק ֵטל(
נִ ְת ַק ֵטּל
נַ ְק ִטיל
)ִ֫ coh.׳ט ָילה( )ְ coh.׳טּ ָלה(

ִק ַ֫טּ ְל ִתּי
ִק ַ֫טּ ְל ָתּ
ִק ַ֫טּ ְל ְתּ
ִק ֵטּל ) ִק ַטּל(
ִק ְטּ ָלה
ִק ַ֫טּ ְלנוּ
ִק ַטּ ְל ֶתּם
ִק ַטּ ְל ֶתּן
ִק ְטּלוּ

נִ ְק ַ֫ט ְל ִתּי
נִ ְק ַ֫ט ְל ָתּ
נִ ְק ַ֫ט ְל ְתּ
נִ ְק ַטל
נִ ְק ְט ָלה
נִ ְק ַ֫ט ְלנוּ
נִ ְק ַט ְל ֶתּם
נִ ְק ַט ְל ֶתּן
נִ ְק ְטלוּ

ָק ַ֫ט ְל ִתּי
ָק ַ֫ט ְל ָתּ
ָק ַ֫ט ְל ְתּ
ָק ַטל
ָ ֽק ְט ָלה
ָק ַ֫ט ְלנוּ
ְק ַט ְל ֶתּם
ְק ַט ְל ֶתּן
ָ ֽק ְטלוּ

ֶא ְת ַק ֵטּל
)ְ coh.׳טּ ָלה(
ִתּ ְת ַק ֵטּל

ֲא ֻק ַטּל
)ְ coh.׳טּ ָלה(
ְתּ ֻק ַטּל

ֲא ַק ֵטּל
)ְ coh.׳טּ ָלה(
ְתּ ַק ֵטּל

ֶא ָקּ ֵטל ) ִא׳(
)ְ coh.׳ט ָלה(
ִתּ ָקּ ֵטל

ֶא ְקטֹל
)ְ coh.׳ט ָלה(
ִתּ ְקטֹל

2ms

ִתּ ְת ַק ְטּ ִלי
ית ַק ַטּל(
יִת ַק ֵטּל ) ְ
ְ

ְתּ ֻק ְטּ ִלי
יְ ֻק ַטּל

ְתּ ַק ְטּ ִלי
יְ ַק ֵטּל

ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי
יִ ָקּ ֵטל

ִתּ ְק ְט ִלי
יִ ְקטֹל

2fs
3ms

ְתּ ֻק ַטּל

ְתּ ַק ֵטּל

ִתּ ָקּ ֵטל

ִתּ ְקטֹל

3fs

נְ ֻק ַטּל
)ְ coh.׳טּ ָלה(

נְ ַק ֵטּל
)ְ coh.׳טּ ָלה(

נִ ָקּ ֵטל
)ְ coh.׳ט ָלה(

נִ ְקטֹל
)ְ coh.׳ט ָלה(

1cp

ְתּ ֻק ְטּלוּ
ְתּ ֻק ַ֫טּ ְלנָ ה

ְתּ ַק ְטּלוּ
ְתּ ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה

ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ
ִתּ ָקּ ַ֫ט ְלנָ ה

ִתּ ְק ְטלוּ
ִתּ ְק ֫טֹ ְלנָ ה

2mp
2fp

יְ ֻק ְטּלוּ
ְתּ ֻק ַ֫טּ ְלנָ ה

יְ ַק ְטּלוּ
ְתּ ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה

יִ ָ ֽקּ ְטלוּ
ִתּ ָקּ ַ֫ט ְלנָ ה

יִ ְק ְטלוּ
ִתּ ְק ֫טֹ ְלנָ ה

3mp
3fp

ַק ֵטּל
)ְ adh.׳טּ ָלה(
ַק ְטּ ִלי
ַק ְטּלוּ
ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה

ִה ָקּ ֵטל
)ְ adh.׳ט ָלה(
ִה ָ ֽקּ ְט ִלי
ִה ָ ֽקּ ְטלוּ
ִה ָקּ ַ֫ט ְלנָ ה

ְקטֹל
)ִ adh.ק ְט ָלה ׇק׳(
)ק׳(
ִק ְט ִלי ׇ
)ק׳(
ִק ְטלוּ ׇ
ְק ֫טֹ ְלנָ ה

2ms
2fs
2mp
2fp

ֻק ַטּל
ֻקטֹּל

ַק ֵטּל
ַקטֹּל

ִה ָקּ ֵטל
נִ ְקטֹל
) ִה ָקּטֹל(

ְקטֹל
ָקטוֹל

Inf. cstr.
Inf. abs.

ְמ ַק ֵטּל

נִ ְק ָטל

ק ֵֹטל
)ָ pass.קטוּל(

נִ ְק ֶ֫ט ֶלת
)נִ ְק ָט ָלה(

ק ֶֹ֫ט ֶלת )ק ְֹט ָלה(
טוּלה(
)ְ pass.ק ָ
ק ְֹט ִלים
טוּלים(
)ְ pass.ק ִ
ק ְֹטלוֹת
)ְ pass.קטוּלוֹת(

ׇה ְק ַטל ) ֻה׳(
)ְ adh.׳ט ָלה(
ׇה ְק ְט ִלי ) ֻה׳(
ׇה ְק ְטלוּ ) ֻה׳(
ׇה ְק ַ֫ט ְלנָ ה ) ֻה׳(

ַה ְק ֵטל
)ִ adh.׳טי ָלה(
ַה ְק ִ֫ט ִילי
ַה ְק ִ֫טילוּ
ַה ְק ֵ֫ט ְלנָ ה

ִה ְת ַק ֵטּל ) ִה ְת ַק ַטּל( ֻק ַטּל
)ְ adh.׳טּ ָלה(
)ְ adh.׳טּ ָלה(
ֻק ְטּ ִלי
ִה ְת ַק ְטּ ִלי
ֻק ְטּלוּ
ִה ְת ַק ְטּלוּ
ֻק ַ֫טּ ְלנָ ה
ִה ְת ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה

ׇה ְק ַטל ) ֻה׳(
ׇה ְק ֵטל

ַה ְק ִטיל
ַה ְק ֵטל

ִה ְת ַק ֵטּל
ִה ְת ַקטֹּל

ׇמ ְק ָטל ) ֻמ׳(

ַמ ְק ִטיל

ִמ ְת ַק ֵטּל

ְמ ֻק ַָטּל

ׇמ ְק ֶ֫ט ֶלת ) ֻמ׳(

ַמ ְק ֶ֫ט ֶלת
) ַמ ְק ִט ָילה(

ִמ ְת ַק ֶ֫טּ ֶלת
) ִמ ְת ַק ֵטּ ָלה(

ְמ ֻק ֶ֫טּ ֶלת
) ְמ ֻק ָטּ ָלה(

ְמ ַק ֶ֫טּ ֶלת
) ְמ ַק ֵטּ ָלה(

ׇמ ְק ָט ִלים ) ֻמ׳(

ַמ ְק ִט ִילים

ִמ ְת ַק ְטּ ִלים

ְמ ֻק ְטּ ִלים

ְמ ַק ְטּ ִלים

נִ ְק ָט ִלים

ׇמ ְק ָטלוֹת ) ֻמ׳(

ַמ ְק ִטילוֹת

ִמ ְת ַק ְטּלוֹת

ְמ ֻק ְטּלוֹת

ְמ ַק ְטּלוֹת

נִ ְק ָטלוֹת

ms
fs
mp
fp

Impératif

יׇ ְק ְטלוּ )יֻ׳(
ׇתּ ְק ַ֫ט ְלנָ ה ) ֻתּ׳(

יַ ְק ִ֫טילוּ
ַתּ ְק ֵ֫ט ְלנָ ה

1cs

Participe

ׇתּ ְק ְטלוּ ) ֻתּ׳(
ׇתּ ְק ַ֫ט ְלנָ ה ) ֻתּ׳(

ַתּ ְק ִ֫טילוּ
ַתּ ְק ֵ֫ט ְלנָ ה

ִתּ ְת ַק ְטּלוּ
ִתּ ְת ַק ַ֫טּ ְלנָ ה
) ִתּ ְת ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה(
יִת ַק ְטּלוּ
ְ
ִתּ ְת ַק ַ֫טּ ְלנָ ה
) ִתּ ְת ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה(

1cs
2ms
2fs
3ms
3fs
1cp
2mp
2fp
3cp

)Qatal (accompli

נׇ ְק ַטל )נֻ ׳(
)ְ coh.׳ט ָלה(

Pual

)Yiqtol (inaccompli

ׇתּ ְק ַטל ) ֻתּ׳(

Piel

Nifal

Qal

