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 תשובהשערי
 'צל גירונרי יונה ושבנינולהרצדר

 הנפשות לרפא , בתשובה לדופקי שערים%תת
 , ברך ולרה%פ"ל לרננע , בררך חפאים וזרה ,ממשובה

 רשות חתירה הנצחר , לעונש דכולח אלהעו להלט"ב
 . ידו וצאן מרעיהו עם תשובת לקבל , כבורוכסא

 דנך מאירות יפותבמותזת
 , רב"א עשי ופעיות %ו%ת הרוה שפנשץ
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 ודעת וכטה מלא ונורא נדול חיבור חיבר ז"לדצצזברק החויי כי * ה"ה הי"ד המפך מתיד בעליי ניאה אשי יהנ*ר1ע
 והביא , בגךמות בהרבה הזה בכתר שיכר כמו . הגבה שכערש ודגש * ה'וירועע
 , האכזריות שעי . הענוה שער . היראה שער . וצעורה שעי * אוגריו מיחו .מאמריו
 למחליתיחם. האדם בני ממדות באלה וכיוצא הזריזות, גדרי שער . הזהירות גדהשער
 התשובה שער לה' ה.שער בזה עינינו להאיר שניתן כים להם* כראי העלם היהולא
 יתר אורה שערי לנו שתם זה בזכות אולי . אחד בשער וטצאין נבנסין ישראלוכל

 צפונות ולבנינו לנו נגלות בהגלות שנינו להנצרהשערים
 ונעלמו"
 על זכות וימלנל .

 ירא האיש זה מי . יד כתובי ההם השערים מן אוזו ימצא אשר ומי מי זכאיידי
 חז . dily לאור ולהוציאם להשיגם והניצות השתדלות באיזה ידו תשיג אשרה'

 לכל הדרגשש מלבד כי . זכות לו ויהא . הרבים את בהם לזכות להי ירויכתוב
 בצדק ירא כל כי * בו נמצא יקי הון כל , לזה עקש עוד . עצמם מצדחפציהם

 דעשקיאות בפירושי קדושים ודעת מעם אוב יטצא הלא . ז"ל המהבר שמביארז'( ומאמרי במקראות להבין שכל רשים מפורש ויירא . זל רגוחבר רחסיד פי אמריכל
 ירוור דדיה כמשאז"ל . אמרירם צופים ונופת מדבש טהוק . בו המובנכם רז"לומאמרי

 פו דברי מדת וכן * כו' ד"ת אף כו' בו ממשמש שמצינוק זטן כל הזה הדד מהומ'
 דרך ש14ם . הכל על יעיד ודולק . האירדע ורבי הנסות מעפו הראשונשהחכמים
 השערים כל דרך לאורה נזכה אם . נצרה ישראל בזע נתמלא אהד בהררארובה
 . כלה תבל פני על יאיר . הנר אל האבוקה בערך ויהי . זה דרך על יחדיושחוברו
 הרבה ועל . כלו על או התניך רהב על נפלא 8" אחר לאחד ילוקמו ספק בלתיכי

 יעשה . נפלאות טתורתו יראנו והש"י . וזכוכית זהב יערכנו לא אשר רעלמאמרי
 * צבאות י האל יעשה כן אמן . הנבאות ישועות לנו ויתיש שהר . אות לטובהעמנו

 : אדק בימיעבמהרה
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