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כמה עצות למי שיישב בכלא

לֹות ְמקֹום ְלִהּתָ ִאם ּבִ
ִניָמה  ָלְך ּפְ ה ֻמׁשְ ַאּתָ

ְקָוה ְדּתָ ֶאת ַהּתִ ּלֹא ִאּבַ ַעל ׁשֶ
ָאָדם, ַאְרְצָך, ּבָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ

ִנים ֵרה ׁשָ ר, ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ב  ֶעׂשֶ ׁשֵ ִאם ּתֵ
ב, ׁשֵ עֹוד ּתֵ נֹוָסף ְלַמה ׁשֶ ּבְ

ְקֵצה ַהֶחֶבל" ְלֵטל ּבִ ֶגל ִמּטַ מֹו ּדֶ ָהִייִתי ּכְ "ַהְלַואי ׁשֶ
ֹלא ּתֹאַמר.

ים. ׁש ַעל ַהַחּיִ ִהְתַעּקֵ
ְמָחה, ִדּיּוק ׂשִ ה ּבְ אּוַלי זֹו ֵאיֶנּנָ

ֲאָבל זֹוִהי חֹוָבְתָך 
ְלַהְתִריס מּול אֹוְיְבָך

ְוִלְחיֹות עֹוד יֹום ֶאָחד.

ָך,  ּלְ ֵחֶלק ֶאָחד ׁשֶ ְפִנים ְלַגְמֵרי ְלַבד, ּבְ ֵאר ּבִ ָ ה ָיֹכל ְלִהּשׁ ַאּתָ
ֵאר ית ַהּבְ ַתְחּתִ מֹו ֶאֶבן ּבְ ּכְ

ָך ּלְ ִני ׁשֶ ֵ ֲאָבל ַהֵחֶלק ַהּשׁ
ב ְלִהְתָעֵרב  ַחּיָ

ֲהמֹוִנּיֹות ָהעֹוָלם ּבַ
ְפִנים, הּוא ַיְכִריַח אֹוְתָך ְלִהְצַטְמֵרר ּבִ

חּוץ. ִעים יֹום רֹוֵעד ּבַ ֶמְרַחק ַאְרּבָ ָעֵלה ּבְ ׁשֶ ּכְ
ב ְפִנים ְלִמְכּתָ ְלַחּכֹות ּבִ

יֵרי־ַעם נּוִגים יר ׁשִ ַגם ָלׁשִ
ְקָרה, ּתִ ְיָלה ְוִלְנֹעץ ֶאת ֵעיְנָך ּבַ ל ַהּלַ ֵאר ֵער ּכָ ָ אֹו ְלִהּשׁ

ן. ם ְמֻסּכָ ֶזה ָמתֹוק, ֲאָבל ּגַ
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ָפֶניָך  ט ּבְ ּלּוַח ְלִגּלּוַח ַהּבֵ ִמּגִ
יְלָך  ַכח ֶאת ּגִ ׁשְ
ים ּנִ ֵמר ֵמַהּכִ ָ ִהּשׁ

ילֹות ָהָאִביב ּוִמּלֵ
ֶפה ָמֵלא ַעם, ִלְצֹחק ּבְ ח, ַאף ּפַ ּכַ ׁשְ ְוַאל ּתִ

ְוֶלֱאֹכל
ֶחם  ֶאת ַהּלֶ

יס ָהַאֲחרֹון.  ַעד ַלּבִ
אּוַלי, ִמי יֹוֵדַע

ָבר ֵאיָנּה אֹוֶהֶבת אֹוְתָך ה אֹוֵהב ּכְ ַאּתָ ה ׁשֶ ָ ָהִאּשׁ
עּוט. ְוַאל ּתֹאַמר: ִעְנָין ּפָ

ְפִנים ָלָאָדם ּבִ
ר. ּבָ ׁשְ ּנִ מֹו ָעָנף ָיֹרק ְמֹאד ׁשֶ יַע ּכְ ֶזה ַמּגִ

ְפִנים ה ּבִ ַאּתָ ׁשֶ ה, ַעל ֶוֶרד, ּכְ ּנָ ַרע ַלְחׁשֹב ַעל ּגִ
ים, ַעל ָהִרים. טֹוב ַלְחׁשֹב ַעל ַיּמִ

יַע ְלָך ֶלֱארֹג ם ַמּצִ ֲאִני ּגַ
אֹו ָלֶצֶקת ַמְרָאה.

ר ְלַהֲעִביר ִאי ֶאְפׁשָ לֹוַמר, ֶזה ֹלא ׁשֶ ּכְ
ִנים ֵרה ׁשָ ר, ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ֶעׂשֶ

אֹו ֲאִפּלּו יֹוֵתר,
ר, ֶאְפׁשָ

ֲאִפיל ל עֹוד ֹלא ּתַ ּכָ
ל ָחְזָך. ָמאִלי ׁשֶ ד ַהּשְׂ ּצָ ָהֶאֶבן ַהּטֹוָבה, ּבַ
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