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P 3ms לִקֵּט ְךֵּבֵר םַחִנ הָּלִּג ִמֵּצא לֵּלִה חַּלִׁש לִקֵּט P 3ms 

P 3fs ִקְּטָלה ָכהֵּבְר ָמהֲחִנ הָתִּגְּל ִמְּצָאה ָלהְלִה ִׁשְּלָחה ִקְּטָלה P 3fs 

P 2ms ְלָּת אָתִמ ְלָּתַּלִ֫ה ְחָּתִׁשַּל֫ ִקַּט֫ יָתִּג ֵּצ֫ ְלָּת ְכָּתֵּבַר֫ ְמָּתַחִ֫נ ִּל֫  P 2ms ִקַּט֫

P 2fs ִקַּטְלְּת ְכְּתֵּבַר ְמְּתַחִנ ִּליְתִּג ֵּצאְתִמ ְלְּתַּלִה ְּתַחִׁשַּל֫ ִקַּטְלְּת P 2fs 

P 1cs ְלִּתי ְחִּתי ִקַּט֫ אִתיִמ ְלִּתיַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יִתיִּג ֵּצ֫ ְלִּתי ְכִּתיֵּבַר֫ ְמִּתיַחִ֫נ ִּל֫  P 1cs ִקַּט֫

P 3cp ִקְּטלּו כּוֵּבְר מּוֲחִנ ּלּוִּג ִמְּצאּו לּוְלִה ִׁשְּלחּו ִקְּטלּו P 3cp 

P 2mp ִקַּטְלֶּתם ִקַּטְלֶּתם ְכֶּתםֵּבַר ְמֶּתםַחִנ ִּליֶתםִּג ֵּצאֶתםִמ ְלֶּתםַּלִה ִׁשַּלְחֶּתם P 2mp 

P 2fp ִקַּטְלֶּתן ְכֶּתןֵּבַר ְמֶּתןַחִנ ִּליֶתןִּג ֵּצאֶתןִמ ְלֶּתןַּלִה ַּלְחֶּתןִׁש ִקַּטְלֶּתן P 2fp 

P 1cp ְלנּו ְחנּו ִקַּט֫ אִמ ְלנּוַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יִּג נּוֵּצ֫ ְלנּו ְכנּוֵּבַר֫ ְמנּוַחִ֫נ נּוִּל֫  P 1cp ִקַּט֫

I 3ms ְיַקֵּטל ְךָבֵרְי םֵחְיַנ הֶּלְיַג ְיַמֵּצא לֵּלַהְי חַּלְיַׁש ְיַקֵּטל I 3ms 

I 3fs ַקֵּטלְּת ְךָבֵרְּת םֵחְּתַנ הֶּלְּתַג ְּתַמֵּצא לֵּלַהְּת חַּלְּתַׁש ַקֵּטלְּת I 3fs 

I 2ms ַקֵּטלְּת ְךָבֵרְּת םֵחְּתַנ הֶּלְּתַג ְּתַמֵּצא לֵּלַהְּת חַּלְּתַׁש ַקֵּטלְּת I 2ms 

I 2fs ְרְּת ִמיֲחְּתַנ ִּליְּתַג ְּתַמְּצִאי ִליְלַהְּת ְּתַׁשְּלִחי ַקְּטִליְּת  I 2fs ַקְּטִליְּת ִכיָבֽ

I 1cs ֲאַקֵּטל ְךָבֵרֲא םֵחֲאַנ הֶּלֲאַג ֲאַמֵּצא לֵּלַהֲא חַּלֲאַׁש ֲאַקֵּטל I 1cs 

I 3mp ְרְי מּוֲחְיַנ ּלּוְיַג ְיַמְּצאּו לּוְלַהְי ְיַׁשְּלחּו ְיַקְּטלּו  I 3mp ְיַקְּטלּו כּוָבֽ

I 3fp ְלָנהְּת ַקֵּט֫ ְחָנהַּלְּ֫תַׁש אְּתַמ ְלָנהֵּלַ֫הְּת יְּתַג ָנהֶּצ֫ ְמָנהֵחְּ֫תַנ ָנהֶּל֫ ְלָנהְּת ְכָנהָבֵרְּ֫ת ַקֵּט֫ I 3fp 

I 2mp ְרְּת מּוֲחְּתַנ ּלּוְּתַג ְּתַמְּצאּו ּולְלַהְּת ְּתַׁשְּלחּו ַקְּטלּוְּת  I 2mp ַקְּטלּוְּת כּוָבֽ

I 2fp ְלָנהְּת ַקֵּט֫ ְחָנהַּלְּ֫תַׁש אְּתַמ ְלָנהֵּלַ֫הְּת יְּתַג ָנהֶּצ֫ ְמָנהֵחְּ֫תַנ ָנהֶּל֫ ְלָנהְּת ְכָנהָבֵרְּ֫ת ַקֵּט֫ I 2fp 

I 1cp ְנַקֵּטל ְךָבֵרְנ םֵחְנַנ הֶּלְנַג ְנַמֵּצא לֵּלַהְנ חַּלְנַׁש ְנַקֵּטל I 1cp 

V 2ms ַקֵּטל ְךָּבֵר םֵחַנ ַגֵּלה ַמֵּצא לֵּלַה חַּלַׁש ַקֵּטל V 2ms 

V 2fs ְר ִמיֲחַנ ִּליַג ַמְּצִאי ִליְלַה ַׁשְּלִחי ַקְּטִלי  V 2fs ַקְּטִלי ִכיָּבֽ

V 2mp ְר מּוֲחַנ ּלּוַג ַמְּצאּו ּולְלַה ַׁשְּלחּו ַקְּטלּו  V 2mp ַקְּטלּו כּוָּבֽ

V 2fp ֵאַמ ְלָנהֵּלַ֫ה ְחָנהַּלַׁ֫ש ְלָנהַקּ֫ט יַג ָנהֶּצ֫  V 2fp ְלָנהַקּ֫טֵ ְכָנהָּבֵר֫ ְמָנהֵחַ֫נ ָנהֶּל֫

N Cstr ַקֵּטל ְךָּבֵר םֵחַנ ּלֹותַּג ַמֵּצא לֵּלַה חַּלַׁש ַקֵּטל N Cstr 

N Abs ַקֵּטל ְךָּבֵר םֵחַנ ַּגֵּלה  לֵּלַה ַׁשֵּלַח ַקֵּטל N Abs 

ה ַמּצֹא   ַקֹּטל    ַקֹּטל   ַּג

APt msa ְמַקֵּטל ְךָבֵרְמ םֵחְמַנ הֶּלְמַג ְמַמֵּצא לֵּלַהְמ ְמַׁשֵּלַח ְמַקֵּטל APt msa

APt fsa ֶלת ַחְמַׁש ְמַקֶּט֫ ֶלת תַּל֫ ֶמת ְמַגָּלה תֵּצאְמַמ ְמַהֶּל֫ ֶכתָבְמ ְמַנֶח֫ ֶלת ֶר֫  APt fsa ְמַקֶּט֫

APt mpa ִליםְמַקְּט ִמיםֲחְמַנ יםִּלְמַג ְמַמְּצִאים ִליםְּלַהְמ ְמַׁשְּלִחים ֲרְמ ִליםְמַקְּט ִכיםָבֽ APt mpa

APt fpa לֹותְמַקְּט מֹותֲחְמַנ ֹותּלְמַג ְמַמְּצאֹות לֹותְּלַהְמ ְמַׁשְּלחֹות ֲרְמ לֹותְמַקְּט כֹותָבֽ APt fpa 

PPt msa         PPt msa 

PPt fsa         PPt fsa 

PPt mpa         PPt mpa

PPt fpa         PPt fpa 

vcImp ַוְיַקֵּטל ְךָבֵרַוְי םֵחַוְיַנ ַגלְיַו ַוְיַמֵּצא לֵּלַהְיַו חַּלַוְיַׁש ַוְיַקֵּטל vcImp 

Juss ְיַקֵּטל ְךָבֵרְי םֵחְיַנ ַגלְי ְיַמֵּצא לֵּלַהְי חַּלְיַׁש ְיַקֵּטל Juss 
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P 3ms לִקֵּט ְךֵּבֵר םַחִנ הָּלִּג ִמֵּצא לֵּלִה חַּלִׁש לִקֵּט P 3ms 

P 3fs ִקְּטָלה ָכהֵּבְר ָמהֲחִנ הָתִּגְּל ִמְּצָאה ָלהְלִה ִׁשְּלָחה ִקְּטָלה P 3fs 

P 2ms ְלָּת ְחָּת ִקַּט֫ אָתִמ ְלָּתַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יִּג ֵּצ֫ ְלָּת ְכָּתֵּבַר֫ ְמָּתַחִ֫נ ָתִּל֫  P 2ms ִקַּט֫

P 2fs ִקַּטְלְּת ְכְּתֵּבַר ְמְּתַחִנ ִּליְתִּג ֵּצאְתִמ ְלְּתַּלִה ְּתַחִׁשַּל֫ ִקַּטְלְּת P 2fs 

P 1cs ְלִּתי ְחִּתי ִקַּט֫ אִתיִמ ְלִּתיַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יִתיִּג ֵּצ֫ ְלִּתי ְכִּתיֵּבַר֫ ְמִּתיַחִ֫נ ִּל֫  P 1cs ִקַּט֫

P 3cp ִקְּטלּו כּוֵּבְר מּוֲחִנ ּלּוִּג ִמְּצאּו לּוְלִה ִׁשְּלחּו ִקְּטלּו P 3cp 

P 2mp ִקַּטְלֶּתם ִקַּטְלֶּתם ְכֶּתםֵּבַר ְמֶּתםַחִנ ִּליֶתםִּג ֵּצאֶתםִמ ְלֶּתםַּלִה ִׁשַּלְחֶּתם P 2mp 

P 2fp ִקַּטְלֶּתן ְכֶּתןֵּבַר ְמֶּתןַחִנ ִּליֶתןִּג ֵּצאֶתןִמ ְלֶּתןַּלִה ִׁשַּלְחֶּתן ִקַּטְלֶּתן P 2fp 

P 1cp ְלנּו ְחנּו ִקַּט֫ אִמ ְלנּוַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יִּג נּוֵּצ֫ ְלנּו ְכנּוֵּבַר֫ ְמנּוַחִ֫נ נּוִּל֫  P 1cp ִקַּט֫

I 3ms ְיַקֵּטל ְךָבֵרְי םֵחְיַנ הֶּלְיַג ְיַמֵּצא לֵּלְיַה חַּלְיַׁש ְיַקֵּטל I 3ms 

I 3fs ַקֵּטלְּת ְךָבֵרְּת םֵחְּתַנ הֶּלְּתַג ְּתַמֵּצא לֵּלַהְּת חַּלְּתַׁש ַקֵּטלְּת I 3fs 

I 2ms ַקֵּטלְּת ְךָבֵרְּת םֵחְּתַנ הֶּלְּתַג ְּתַמֵּצא לֵּלַהְּת חַּלְּתַׁש ַקֵּטלְּת I 2ms 

I 2fs ְרְּת ִמיֲחְּתַנ ִּליְּתַג ְּתַמְּצִאי יִלְלַהְּת ְּתַׁשְּלִחי ַקְּטִליְּת  I 2fs ַקְּטִליְּת ִכיָבֽ

I 1cs ֲאַקֵּטל ְךָבֵרֲא םֵחֲאַנ הֶּלֲאַג ֲאַמֵּצא לֵּלֲאַה חַּלֲאַׁש ֲאַקֵּטל I 1cs 

I 3mp ְרְי מּוֲחְיַנ ּלּוְיַג ְיַמְּצאּו לּוְלְיַה ְיַׁשְּלחּו ְיַקְּטלּו  I 3mp ְיַקְּטלּו כּוָבֽ

I 3fp ְלָנהְּת ַקֵּט֫ ְחָנהַּלְּ֫תַׁש אְּתַמ ְלָנהֵּלַ֫הְּת יְּתַג ָנהֶּצ֫ ְמָנהֵחְּ֫תַנ ָנהֶּל֫ ְלָנהְּת ְכָנהָבֵרְּ֫ת ַקֵּט֫ I 3fp 

I 2mp ְרְּת מּוֲחְּתַנ ּלּוְּתַג ְּתַמְּצאּו ּולְלַהְּת ְּתַׁשְּלחּו ַקְּטלּוְּת  I 2mp ַקְּטלּוְּת כּוָבֽ

I 2fp ְלְּת ָנהַקֵּט֫ ְחָנהַּלְּ֫תַׁש אְּתַמ ְלָנהֵּלַ֫הְּת יְּתַג ָנהֶּצ֫ ְמָנהֵחְּ֫תַנ ָנהֶּל֫ ְלָנהְּת ְכָנהָבֵרְּ֫ת ַקֵּט֫ I 2fp 

I 1cp ְנַקֵּטל ְךָבֵרְנ םֵחְנַנ הֶּלְנַג ְנַמֵּצא לֵּלְנַה חַּלְנַׁש ְנַקֵּטל I 1cp 

V 2ms ַקֵּטל ְךָּבֵר םֵחַנ ַגֵּלה ַמֵּצא לֵּלַה חַּלַׁש ַקֵּטל V 2ms 

V 2fs ְר ִמיֲחַנ ִּליַג ַמְּצִאי ִליְלַה ַׁשְּלִחי ַקְּטִלי  V 2fs ַקְּטִלי ִכיָּבֽ

V 2mp ְר מּוֲחַנ ּלּוַג ַמְּצאּו ּולְלַה ַׁשְּלחּו ַקְּטלּו  V 2mp ַקְּטלּו כּוָּבֽ

V 2fp ֵאַמ ְלָנהֵּלַ֫ה ְחָנהַּלַׁ֫ש ְלָנהַקּ֫ט יַג ָנהֶּצ֫  V 2fp ְלָנהַקּ֫טֵ ְכָנהָּבֵר֫ ְמָנהֵחַ֫נ ָנהֶּל֫

N Cstr ַקֵּטל ְךָּבֵר םֵחַנ ּלֹותַּג ַמֵּצא לֵּלַה חַּלַׁש ַקֵּטל N Cstr 

N Abs ַקֵּטל ְךָּבֵר םֵחַנ ַּגֵּלה  לֵּלַה ַׁשֵּלַח ַקֵּטל N Abs 

ה ַמּצֹא   ַקֹּטל    ַקֹּטל   ַּג

APt msa ְמַקֵּטל ְךָבֵרְמ םֵחְמַנ הֶּלְמַג ְמַמֵּצא לֵּלְמַה ְמַׁשֵּלַח ְמַקֵּטל APt msa

APt fsa ֶלת ַחְמַׁש ְמַקֶּט֫ ֶלת תַּל֫ ֶמת ְמַגָּלה תֵּצאְמַמ ְמַהֶּל֫ ֶכתָבְמ ְמַנֶח֫ ֶלת ֶר֫  APt fsa ְמַקֶּט֫

APt mpa ִליםְמַקְּט ִמיםֲחְמַנ יםִּלְמַג ְמַמְּצִאים ִליםְּלְמַה ְמַׁשְּלִחים ֲרְמ ִליםְמַקְּט ִכיםָבֽ APt mpa

APt fpa לֹותְמַקְּט מֹותֲחְמַנ ֹותּלְמַג ְמַמְּצאֹות לֹותְּלְמַה ְמַׁשְּלחֹות ֲרְמ לֹותְמַקְּט כֹותָבֽ APt fpa 

PPt msa         PPt msa 

PPt fsa         PPt fsa 

PPt mpa         PPt mpa

PPt fpa         PPt fpa 

vcImp ַוְיַקֵּטל ְךָבֵרַוְי םֵחַוְיַנ ַגלַוְי ַוְיַמֵּצא לֵּלְיַהַו חַּלַוְיַׁש ַוְיַקֵּטל vcImp 

Juss ְיַקֵּטל ְךָבֵרְי םֵחְיַנ ַגלְי ְיַמֵּצא לֵּלְיַה חַּלְיַׁש ַקֵּטלְי Juss 
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P 3ms ִקֵּטל ֵּבֵרְך ִנַחם ִּגָּלה ִמֵּצא לֵּלִה ִׁשַּלח ִקֵּטל P 3ms 

P 3fs ִקְּטָלה ֵּבְרָכה ִנֲחָמה ִּגְּלָתה ִמְּצָאה ָלהְלִה ִׁשְּלָחה ִקְּטָלה P 3fs 

P 2ms ְלָּת ְחָּת ִקַּט֫ אָת ְלָּתַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יָת ִמֵּצ֫ ְמָּת ִּגִּל֫ ְכָּת ִנַח֫ ְל ֵּבַר֫  P 2ms ָּתִקַּט֫

P 2fs ַחְּת ִקַּטְלְּת  P 2fs ִקַּטְלְּת ֵּבַרְכְּת ִנַחְמְּת ִּגִּליְת ִמֵּצאְת ְלְּתַּלִה ִׁשַּל֫

P 1cs ְלִּתי ְחִּתי ִקַּט֫ אִתי ְלִּתיַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ יִתי ִמֵּצ֫ ְמִּתי ִּגִּל֫ ְכִּתי ִנַח֫ ְלִּתי ֵּבַר֫  P 1cs ִקַּט֫

P 3cp ִקְּטלּו ֵּבְרכּו ִנֲחמּו ִּגּלּו ִמְּצאּו לּוְלִה ִׁשְּלחּו ִקְּטלּו P 3cp 

P 2mp ִקַּטְלֶּתם ֵּבַרְכֶּתם ִנַחְמֶּתם ִּגִּליֶתם ִמֵּצאֶתם ְלֶּתםַּלִה ִׁשַּלְחֶּתם ִקַּטְלֶּתם P 2mp 

P 2fp ַּטְלֶּתןִק ֵּבַרְכֶּתן ִנַחְמֶּתן ִּגִּליֶתן ִמֵּצאֶתן ְלֶּתןַּלִה ִׁשַּלְחֶּתן ִקַּטְלֶּתן P 2fp 

P 1cp ְלנּו ְחנּו ִקַּט֫ אנּו ְלנּוַּלִ֫ה ִׁשַּל֫ ינּו ִמֵּצ֫ ְמנּו ִּגִּל֫ ְכנּו ִנַח֫ ְלנּו ֵּבַר֫  P 1cp ִקַּט֫

I 3ms ְיַקֵּטל ְיָבֵרְך ְיַנֵחם ְיַגֶּלה ְיַמֵּצא לֵּלְיַה ְיַׁשַּלח ְיַקֵּטל I 3ms 

I 3fs ַקֵּטלְּת ְּתָבֵרְך ְּתַנֵחם ְּתַגֶּלה ְּתַמֵּצא לֵּלַהְּת ְּתַׁשַּלח ַקֵּטלְּת I 3fs 

I 2ms ַקֵּטלְּת ְּתָבֵרְך ְּתַנֵחם ְּתַגֶּלה ְּתַמֵּצא לֵּלַהְּת ְּתַׁשַּלח ַקֵּטלְּת I 2ms 

I 2fs ְרִכי יְּתַנֲחִמ ְּתַגִּלי ְּתַמְּצִאי ִליְלַהְּת ְּתַׁשְּלִחי ַקְּטִליְּת  I 2fs ַקְּטִליְּת ְּתָבֽ

I 1cs ֲאַקֵּטל ֲאָבֵרְך ֲאַנֵחם ֲאַגֶּלה ֲאַמֵּצא לֵּלֲאַה ֲאַׁשַּלח ֲאַקֵּטל I 1cs 

I 3mp ְרכּו ְיַנֲחמּו ְיַגּלּו ְיַמְּצאּו לּוְלְיַה ְיַׁשְּלחּו ְיַקְּטלּו  I 3mp ְיַקְּטלּו ְיָבֽ

I 3fp ְלָנהְּת ַקֵּט֫ ְחָנה אָנה ְלָנהֵּלַ֫הְּת ְּתַׁשַּל֫ יָנה ְּתַמֶּצ֫ ְמָנה ְּתַגֶּל֫ ְּתַנֵח֫ ְכָנה ְלָנהְּת ְּתָבֵר֫ ַקֵּט֫ I 3fp 

I 2mp ְרכּו ְּתַנֲחמּו ְּתַגּלּו ְּתַמְּצאּו ּולְלַהְּת ְּתַׁשְּלחּו ַקְּטלּוְּת  I 2mp ַקְּטלּוְּת ְּתָבֽ

I 2fp ְלָנהְּת ַקֵּט֫ ְחָנה אָנה ְלָנהֵּלַ֫הְּת ְּתַׁשַּל֫ יָנה ְּתַמֶּצ֫ ְמָנה ְּתַגֶּל֫ ְּתַנֵח֫ ְכָנה ְלָנהְּת ְּתָבֵר֫ ַקֵּט֫ I 2fp 

I 1cp ְנַקֵּטל ְנָבֵרְך ְנַנֵחם ְנַגֶּלה ְנַמֵּצא לֵּלְנַה ְנַׁשַּלח ְנַקֵּטל I 1cp 

V 2ms ַקֵּטל ָּבֵרְך ַנֵחם ַגֵּלה ַמֵּצא לֵּלַה ַׁשַּלח ַקֵּטל V 2ms 

V 2fs ְרִכי ַנֲחִמי ַגִּלי ַמְּצִאי ִליְלַה ַׁשְּלִחי ַקְּטִלי  V 2fs ַקְּטִלי ָּבֽ

V 2mp ְרכּו ַנֲחמּו ַגּלּו ַמְּצאּו ּולְלַה ַׁשְּלחּו ַקְּטלּו  V 2mp ַקְּטלּו ָּבֽ

V 2fp ְֵחָנה ְלָנהַקּ֫ט אָנה ְלָנהֵּלַ֫ה ַׁשַּל֫ יָנה ַמֶּצ֫ ְכָנה ְמָנהַנֵח֫ ַגֶּל֫  V 2fp ְלָנהַקּ֫טֵ ָּבֵר֫

N Cstr ַקֵּטל ָּבֵרְך ַנֵחם ַּגּלֹות ַמֵּצא לֵּלַה ַׁשַּלח ַקֵּטל N Cstr 

N Abs ַקֵּטל ָּבֵרְך ַנֵחם ַּגֵּלה  לֵּלַה ַׁשֵּלַח ַקֵּטל N Abs 

ה ַמּצֹא   ַקֹּטל    ַקֹּטל   ַּג

APt msa ְמַקֵּטל ְמָבֵרְך ְמַנֵחם ְמַגֶּלה ְמַמֵּצא לֵּלְמַה ְמַׁשֵּלַח ְמַקֵּטל APt msa

APt fsa ֶלת ַחת ְמַקֶּט֫ ֶלת ְמַׁשַּל֫ ֶמת ְמַגָּלה ְמַמֵּצאת ְמַהֶּל֫ ֶכת ְמַנֶח֫ ֶלת ְמָבֶר֫  APt fsa ְמַקֶּט֫

APt mpa ִליםְמַקְּט ְמַנֲחִמים ְמַגִּלים ְמַמְּצִאים ִליםְּלְמַה ִחיםְמַׁשְּל ֲרִכים ִליםְמַקְּט ְמָבֽ APt mpa

APt fpa לֹותְמַקְּט ְמַנֲחמֹות ְמַגּלֹות ְמַמְּצאֹות לֹותְּלְמַה ְמַׁשְּלחֹות ֲרכֹות לֹותְמַקְּט ְמָבֽ APt fpa 

PPt msa         PPt msa 

PPt fsa         PPt fsa 

PPt mpa         PPt mpa

PPt fpa         PPt fpa 

vcImp ַוְיַקֵּטל ַוְיָבֵרְך םֵחַוְיַנ ַוְיַגל ַוְיַמֵּצא לֵּלְיַהַו ַוְיַׁשַּלח ַוְיַקֵּטל vcImp 

Juss ְיַקֵּטל ְיָבֵרְך םֵחְיַנ ְיַגל ְיַמֵּצא לֵּלְיַה ְיַׁשַּלח ְיַקֵּטל Juss 


