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שמח  לחג  ברכתו  את  לך  שולח  הנשיא 
ולכל טוב.

בכבוד רב

שולמית נרדי

יועצת לנשיא".

ר'  קיבל  מכן,  לאחר  וחצי  שנה  ושוב 
צבי-יאיר מכתב מלשכת הנשיא, תגובה 

למכתב נוסף ששלח:

"מר שטיינמץ הנכבד,

שזר,  זלמן  מר  המדינה,  נשיא  כבוד 
על  בשמו  בזאת  לך  להודות  ביקשני 
נס  "דער  באידיש,  שחיברת  הפואימה 
ביי דעם ליובאוויטשער רבי'ס הקפות", 
לרגל יום הולדתו של האדמו"ר מלובביץ' 
להעביר  בטובך  הואלת  ואשר  שליט"א, 
אליו בצרוף מכתבך, מיום... וברכתך לחג.

הנשיא משיב לך ברכת חג שמח".

"שאר בשר ורוח"

בשנת ה'תש"ל מלאו לבן דודו של הרבי 
הלימודים  לספסל  וחברו  שניה  מדרגה 
אברהם  מר  המשורר  יקטירנוסלב  בעיר 
מכ"ד  במכתב  שנה.  שבעים  שלונסקי 

תמוז כותב לו ר' צבי מאיר:

נא  שא  השבעים,  הולדתך  יום  "לרגל 
טובה  לשיבה  ניו-יורק  מקצווי  ברכתי 
את  'לזהות'  עלי  כל  קודם  אך  ורעננה. 

בראשונה  נשכחות.  ולהזכיר  עצמי 
אחרי  בבודפסט  בהיותך  פניך  קיבלתי 

המלחמה, הראיתי לך כמה משירי...

בניו- בהיותך  אחדות,  שנים  לפני 
האות:  לך  )וזה  בטלפון  שוחחנו  יורק, 
משפחת  עם  קשריך  על  כשדיברנו 
כי  התבטאת,  המפוארת,  שניאורסון 
'האדם חי כל תקופה ותקופה שבחייו...'( 

אך לא 'אסתייעא מילתא' ולא נפגשנו.

חב"ד  לחוגי  נתקרבתי  באמריקה 
האדמו"ר  של  בחצרו  ונכנס  יוצא  והנני 
על  לי  שסיפר   – שליט"א  מלובביץ 
ילדותכם המשותפת. הוא גם כן עוררני 

לכתוב לך עכשיו.

סיפרה  ע"ה  שניאורסון  חנה  הרבנית 
על  פטירתה  לפני  אחדים  שבועות  לי 
שעשתה  הרושם  ועל  אצלה  ביקורך 
'על  שירי  בקובץ  עמך.  הפגישה  עליה 
מוקדש   24 עמוד  'עקבותיך'   – החוף' 
לי"א  המוקדשים  השירים  כל  לזכרה. 
הם  הרבי  של  הולדתו  יום   – ניסן 

שרטוטים לדמותו".

מר  משיב  ה'תש"ל  אב  ז'  מיום  במכתב 
שלונסקי:

"למר צבי יאיר הוא צבי מאיר שטינמיץ

שלום וברכה!

"...נתרגשתי למקרא דבריך על הרבנית 
חנה ז"ל, שהיתה אהובת ביתנו, ושימים 

תשרי ה'תשפ"ב82



מילדותי  רבים 
בה  קשורים 
היפה  ובדמותה 

והחכמה.

רבים  ימים  כן, 
מאז.  חלפו 
רבות,  וטלטלות 
ת,  ו ר ו מ ת ו
ות  ע ר ו א מ ו
ים  מ ו י א
ולבך  ונשגבים, 
כולם  את  אוצר 

כי  הרעים.  על  גם   – כולם  על  ומברך 
החיים אינם קיבוץ של מקרים נפרדים, 
אלא סך-הכול, חטיבה אחת, מוצקה עד 

בלי הפרד לפרודות.

והנני שלך

בברכת כל טוב"

צבי  ר'  עם  משוחח  הרבי  היה  לעתים 
מאיר על משוררים וסופרים שונים וכאן 
המקום לציין את אחת מהן שהתקיימה 
ניסן  בחודש  הולדתו  יום  ב'יחידות' 
ה'תש"ל בה נסוב הדיבור אודות הסופר 
אז  התבטא  מאיר  צבי  ר'  עגנון,  ש"י 
כלפי  בסרקזם  לוקה  סגנונו  שלדעתו 
שיבח  מצדו  הרבי  אולם  המצוות,  קיום 
את עגנון ואמר ששמע שאורח חייו דתי 
מה שאין כן - הוסיף הרבי - אורח חייו 

על  מדבר  "אני  והדגיש,  שלונסקי,  של 
שלונסקי שלמד איתי בחדר"...

בחיוך  הרבי  עמו  חלק  השיחה  בהמשך 
החיידר  מן  שב  הוא  בו  ילדות  זכרון 
ועל  שנה  שתים-עשרה  בן  בהיותו 
השולחן בבית מונחת תינוקת שזה עתה 
כהמשוררת  נודעה  שלימים  מי  נולדה 
 - מישקובסקי  זלדה  מרת  המפורסמת 

שניאורסאהן.

"עולם שיש בו שמש"

המוכרת  מישקובסקי  זלדה  שיינא 
כ'המשוררת זלדה' הייתה בתו של הרב 
אביו  אחי  שניאורסאהן  שלמה  שלום 
שניאורסאהן,  יצחק  לוי  הרב  הרבי  של 
בשנת  ארצה  משפחתה  לעליית  ועד 
ה'תרפ"ה בהיותה בת אחת עשרה שנים 
התגוררה בסמיכות לבית הוריו של הרבי 
עמדה  זלדה  מרת  יקטירנוסלב.  בעיר 

הסופר ש"י עגנון )מימין( לצדו של הרב פנחס פלאי
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