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היום יום הולדתה של
הרבנית שיינא הארנשטיין

הוּדים ִמ ִמּצְ ַריִ ם
ִבּ ְמקוֹם לְ הוֹצִ יא ֶאת ַהיְּ ִ
יוֹתר
ַפּ ְרעֹה ַמ ְק ֶשׁה ֲﬠלֵ ֶיהם עוֹד ֵ

חוֹתהּ ַהצְּ ִﬠ ָירה
ַהיּוֹם הוּא יוֹם ֻהלַ ְד ָתה ֶשׁל ֲא ָ
הוֹרנְ ְשׁ ֵטיין
מוּשׁ ָקאֵ -שׁיינָ א ְ
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ַאל ִתּגְּעוּ בִ ְמ ׁשִ י ָחי
וְלִנְבִי ַאי ַאל ָתּ�עוּ

ם ֶאת ָמ ִשׁי ַח.
ְי ָל ִדים יְ הוּ ִדיִּ ים ַמזְ כִּ י ִרי

ּ ַתנְ יָא:

יקוּטי ַא ָמ ִרים ֶפּ ֶרק י״ב
לִ ֵ
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דּוֹחה ַהחוּצָ ה ַה ְר ֵבּה ֵמ ַה ְקּלִ ָפּה
ְקצָ ת ְק ֻד ָשּׁה ָ
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אוֹמ ִרים ֶשׁ ַה ַבּﬠַ ל ֵשׁם טוֹב
רוֹאים ַמיִ ם ְ
כְּ ֶשׁ ִ
אוֹמר ֶשׁ ַמּיִ ם ֵהם ִס ָימן ְבּ ָרכָ ה.
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