
Resources for Learning Hebrew Cursive and Rashi Script

There are three styles of the alef-bet that you will encounter while learning Talmud. The Talmud 
proper (Mishna and Gemara) is printed in block letters, which is the standard form of Hebrew 
writing found in most printed works. Our teachers will frequently write on the board with 
‘cursive’ letters. This script is the style of Hebrew handwriting that has become normative for 
Modern Hebrew speakers. Knowing this script will not only help you read your teachers’ writing, 
it will also make your own note-taking much faster. Finally, some commentaries published 
alongside the Talmud text (e.g., Rashi and Tosefot) are printed in an alternative font known as 
Rashi script. This printing convention was adopted so that these texts would be easily 
distinguished from the Mishna and Gemara—you can think of Rashi script in this context as 
Hebrew italics. 

Below is a table showing the form of the alef-bet in all three styles. Tip: Highlight the letters in 
cursive and Rashi script that look significantly different from their familiar block counterparts. 
There are actually only a handful that are not easily recognizable. Also, pay special attention to 
the differences between letters that look similar—for example, lamed and tzadi in Rashi script.

תשרקץצףפעסןנםמלךכיטחזוהדגבא
תשרקץצףפעסןנםמלךכיטחזוהדגבא

תשרקץצףפעסןנםמלךכיטחזוהדגבא

Virginia Spatz
from Svara.org



Practice reading the cursive text below.

DEUTERONOMY 6:4–9

ד.   אֶ ינוּ ה׳  ֹ ל ה׳ אֱל ָ ע יִשְׂר ׃ׁשְ ָחֽ ׀ ֵה֖ ֵא֑ יךָ ּבְכָל־לְבְָב ַמ֖ ֹ ת ה׳ אֱל הְַב  ְ ֥ךו ֶה֑ ֵא֖ ָת֔ ָא֣

. ָ ך ֹ ׃וְּבכָל־נַפְׁשְ וְּבכָל־מְא ֶדֽ וֹם ֖ך ַ ְ ה ּ י מְצַו ֹ ר אָנ לֶּה אֲ ָ ים ה וּ הַדְּבָ ָ ֖יוְה ֛ך ִכ֧ ֶש֨ ֵא֗ ִר֣ ֞י

 . ָ ך ׃עַל־לְבָ ְ ֶבֽ רֶך ם ּבְׁשְִבתְּ ּבְֵבי וְּבלֶכְתְּ בַ יךָ וְדִּבַרְ  ם לְבָ ְ ַּנ ֶד֔וְׁשִנ ֣ך ֙ך ֶת֙ ֤ך ָב֑ ָת֖ ֶ֔ נ ָת֣

 . ָ ך ּ ׃ְבׁשָכְּבְ וְּבקו ֶמֽ ֖ך .  ֽו ָ יך ין עֵי ת  ָ וּ לְטֹט ָ ךָ וְה ָ וֹת עַל־י ְ ם ל ׃וְּקׁשַרְ ֶנֽ ֵב֥ ֹ֖ פ ֥י ֶד֑ ֖א ם ָת֥ ָת֛וּכְתְַב

.ָ יך ָ ךָ וִּבׁשְע ת ּבֵי ּ ׃עַל־מְזו ֶרֽ ֶת֖ ֹ֥ ז

ָ( ה)׃ׁשְמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ ה׳ אֶחָד ( ד) וְאָהְַבתָּ אֵת ה׳ אֱלֹהֶיךָ ּבְכָל־לְבְָבך

 ָ וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם( ו)׃וְּבכָל־נַפְׁשְךָ וְּבכָל־מְאֹדֶך

 ָ ְ( ז)׃עַל־לְבֶָבך ֶיךָ וְדִּבַרְתָּ ּבָם ּבְׁשְִבתְּךָ ּבְֵביתֶךָ וְּבלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶך ַּנְתָּם לְבָנ וְׁשִנ

 ָ ָ (  ח)׃וְּבׁשָכְּבְךָ וְּבקוּמֶך ֶיך (ט)׃וְּקׁשַרְתָּם לְאוֹת עַל־יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת ּבֵין עֵינ
ָ ׃וּכְתְַבתָּם עַל־מְזוּזֹת ּבֵיתֶךָ וִּבׁשְעָרֶיך

GENESIS 1:1–5

ַיִם וְאֵת הָאָרֶץ ( א) ָמ ּ( ב)׃ּבְרֵאׁשִית ּבָרָא אֱלֹהִים אֵת הַׁשּ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהו

ָיִם  ֵי הַּמ ֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־ּפְנ ַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי( ג)׃וְחֹׁשֶךְ עַל־ּפְנ ו

וֹר  יְהִי־ ׃אוֹר  ֽא ַיְַּבדֵּל אֱלֹהִים ּבֵין הָאוֹר וֵּבין( ד)וַֽ ַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאוֹר כִּי־טוֹב ו ו

 ְ ַיְהִי־בֶֹקר יוֹם( ה)׃הַחֹׁשֶך ַיְהִי־עֶרֶב ו ָיְלָה ו ְלַחֹׁשֶךְ קָרָא ל ַיְִּקרָא אֱלֹהִים  לָאוֹר יוֹם ו ו

׃אֶחָד

  MISHNAH AVOT 1:1–2



ַי( א) ַ, מׁשֶה קִּבֵל תּוֹרָה מִּסִינ ע ִיהוֹׁשֻ ִים, וּמְסָרָּה ל עַ לִזְֵקנ ִיהוֹׁשֻ ִנְִביאִים, ו ִים ל ,וּזְֵקנ

ּנְִביאִים מְסָרוּהָ לְאַנְׁשֵי כְנֶסֶת הַּגְדוֹלָה ִים ּבַדִּין, הֵם אָמְרוּ ׁשְלׁשָה דְבָרִים. ו ּנ ,הֱווּ מְתו

: וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה, וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְּבֵה

ְיָרֵי כְנֶסֶת הַּגְדוֹלָה( ב) עַל ׁשְלׁשָה דְבָרִים, הוּא הָיָה אוֹמֵר. ׁשִמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִׁשּ

: עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה וְעַל ּגְמִילוּת חֲסָדִים, הָעוֹלָם עוֹמֵד

Fill out the worksheets on the next three pages to get a feel for writing Hebrew in cursive. 



Next, try copying the same texts from block into cursive.

DEUTERONOMY 6:4-9

ד׃ ( ד) ינ  ה׳ ׀ ֶאָחֽ ל ה׳ ֱאלֵֹה֖ ע ִיְשָרֵא֑ ָכל־ְלָבְבָך֥( ה)ְשַמ֖ יָך ּבְ ת ה׳ ֱאלֶֹה֑ ַהְבּתָ֔ ֵא֖ ְוָא֣
ָך׃  י ְמַצְ ָך ֛ ַהם֖יום( ו) ְבָכל־ַנְפְשָך֖  ְבָכל־ְמֹאֶדֽ ר ָאֹנִכ ֧ ֶש ֨ ה א ֲ ּלֶ ים ָהֵאה֗ ָבִר֣ ְוָהיּ֞  ַהּדְ

ָך׃  ֶרְך( ז)ַעל־ְלָבֶבֽ ֔ ָך֣ ַבּדֶ ָך֙  ְבֶלְכּתְ ֵביֶת֙ ָך֤ ּבְ ִשְבּתְ ם ּבְ ֑ ֖ ּבָ ְרּתָ יָך ְוִדּבַ ם ְלָבֶנ֔ ֣ ְוִשַנְנּתָ
ָך׃  ָך֖  ְבק ֶמֽ ין ֵעיֶנֽיָך׃ ( ח)ֽ ְבָשְכּבְ ֥ ת ּבֵ ָך ְוָה֥י  ְלֹטָטֹפ֖ ם ְל֖אות ַעל־ָיֶד֑ ֥ (ט) ְקַשְרּתָ

יָך׃ ָך  ִבְשָעֶרֽ יֶת֖ ת ּבֵ ם ַעל־ְמז ֹז֥  ְכַתְבּתָ ֛

GENESIS 1:1–5

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ׃ ( א) ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהּשָ ֵראִשית ּבָ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתה ( ב)ּבְ
ִים׃  ֵני ַהּמָ ֵני ְתהום ְור ַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ּפְ ַוםיֹאֶמר( ג)ָוֹבה  ְוֹחֶשְך ַעל־ּפְ

ְיִהי־ֽאור׃  ל ֱאלִֹהים( ד)ֱאלִֹהים ְיִהי אור ַוֽ י־טוב ַוםַיְבּדֵ ַוםַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת־ָהאור ּכִ
ין ָהאור  ֵבין ַהֹחֶשְך׃  ַוםִיְקָרא ֱאלִֹהים ׀ ָלאור יום ְוַלֹחֶשְך ָקָרא ָלְיָלה( ה)ּבֵ

ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר יום ֶאָחד׃

MISHNAH AVOT 1:1-2

יַני( א) ל ּתוָרה ִמּסִ , ְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ִויהוֻשַע ִלְזֵקִנים,  ְמָסָרּה ִליהוֻשַע, מֶשה ִקּבֵ
דוָלה ֱהו  ְמת ִנים, ֵהם ָאְמר  ְשלָשה ְדָבִרים.  ְנִביִאים ְמָסר ָה ְלַאְנֵשי ְכֶנֶסת ַהּגְ

ין ּדִ ה, ּבַ ִמיד  ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ ש  ְסָיג ַלּתוָרה, ְוַהע ֲ : ַוע ֲ
דוָלה( ב) ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהּגְ יק ָהָיה ִמּשְ ּדִ ַעל ְשלָשה, ה א ָהָיה אוֵמר. ִשְמעון ַהּצַ

ָסִדים, ְדָבִרים ָהעוָלם עוֵמד ִמיל ת ח ֲ בוָדה ְוַעל ּגְ : ַעל ַהּתוָרה ְוַעל ָהע ֲ



Finally, try reading these texts in Rashi Script. 

DEUTERONOMY 6:4-9

ָרֵאל ה׳ ֱאלֵֹהינּו ה׳  ֶאָחד׃ ( ד) ַמע ִיׂשְ ָכל־ְלָבְבָך( ה)ׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה׳ ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך׃  ָך ַהּיום(ו)ּוְבָכל־ַנְפׁשְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ׁשֶ ה א ֲ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ

ֶרְך( ז)ַעל־ְלָבֶבָך׃  ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ
ָך ּוְבקּוֶמָך׃  ְכּבְ ם ְלאות ַעל־ָיֶדָך ( ח)ּוְבׁשָ ְרּתָ ין ֵעיֶניָך׃ ּוְקׁשַ (ט)ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ּבֵ

ָעֶריָך׃ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל־ְמזּוֹזת ּבֵ ּוְכַתְבּתָ

GENESIS 1:1–5 

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ׃ ( א) ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשָּ ית ּבָ ֵראׁשִ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו( ב)ּבְ
ִים׃  ֵני ַהּמָ ֵני ְתהום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ּפְ ְך ַעל־ּפְ אֶמר ֱאלִֹהים( ג)ְוֹחׁשֶ ַוּיֹ

ְיִהי־אור׃  ְַֽיִהי אור  ין( ד)ו ל ֱאלִֹהים ּבֵ ְבּדֵ י־טוב ַוּיַ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת־ָהאור ּכִ ַוּיַ
ְך׃  ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי־ֶעֶרב( ה)ָהאור ּוֵבין ַהֹחׁשֶ ְקָרא ֱאלִֹהים  ָלאור יום ְוַלֹחׁשֶ ׀ַוּיִ

ַוְיִהי־ֹבֶקר יום ֶאָחד׃

MISHNAH AVOT 1:1–2

יַני( א) ל ּתוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ ַע, מׁשֶ ַע ִלְזֵקִנים, ּוְמָסָרּה ִליהוׁשֻ ּוְזֵקִנים, ִויהוׁשֻ
דוָלה, ִלְנִביִאים י ְכֶנֶסת ַהּגְ ה ְדָבִרים. ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנׁשֵ לׁשָ ,ֵהם ָאְמרּו ׁשְ

ין ּדִ ה, ֱהוּו ְמתּוִנים ּבַ ִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ ׂשּו ְסָיג ַלּתוָרה, ְוַהע ֲ : ַוע ֲ
דוָלה( ב) ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהּגְ יק ָהָיה ִמׁשְּ ּדִ ְמעון ַהּצַ ה, הּוא ָהָיה אוֵמר. ׁשִ לׁשָ ַעל ׁשְ

ָסִדים, ְדָבִרים ָהעוָלם עוֵמד ִמילּות ח ֲ בוָדה ְוַעל ּגְ : ַעל ַהּתוָרה ְוַעל ָהע ֲ


