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 י משני צדדיויצאתי בסדר אבל משהו אחר. מצאו אות –הפכו אותי 
הקשורות בחג הפסח  )שניתנות לקריאה מימין לשמאל ומשמאל לימין(מילות ראי 

ההגדה, סיפור יציאת מצרים, אביב, שיר השירים ועוד. וגם כאן, אותיות סופיות בכללותו: 

ורגילות הן היינו הך: פ כמו ף, מ כמו ם, צ כמו ץ וכו' ואין מקפידין בדגשין, בניקוד ובשי"ן 
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