
 ר פ מ מ ח ר פם
 ז"ל. עזרא אבן אברהםלר'

 ראשונה פעם לאורעצא

 מאת.

 זילבערבערג.נהטה

Chaim
Text Box
הועתק והוכנס לאינטרנטwww.hebrewbooks.orgע"י חיים תשס"ז



 5והז [5818 85ה תפפמ 8מפח[ 8ומ8וו8ץ8:ץמ

 ?2שפ0-ך א2אאסםן
 5314 א(13שטתשעג
 ,תצש8100 צא11219

 [5ז )18ק972-0777
 (מת )8וק972-0178

 ג פצטופט מחטסמ ץקסם 01 5וה1 [5858 15 8ומפוומיפ:81
 חם5ום1פ9פו8 שע8[מפה ש8800[510

 4409 "8161טחפעג

 ,חץש00[8 .ץ.א11204

436-1165)718( 

 גאלדענבערג אחים ידי על צולמה הזההספר

 אצל: סביר, במחיר מכורך, טופס ממנו להשיגוניתן

 ביגלאייזןבימ"ס
 4409 "8161טחפץ4

436-1165)718( 



 תנ1נה. מספר לכל ט וחמצא נאמתה. מועקק ספרראה1(
 נתנונה: וחכם שנים קטן למאיר. מאיר נט חבראשר

 הממפר9(ממר
 עטלות תשע העליק בעולם'( ברא לבדו*( הנשנב השם %בעבור

 כי אמר יצירה פפר ובעל השפל. העולם שדוא5( האהן את מובבותנדולות
 כי ממפרים תשעה קטפר ודגה ומפמר. ום*ר במפר הם דוכמהנתיבות
 כי . הראשונה. במעלה שהם האחדים8( יקראו ואלה חשבק. נל מוףתשעד,

 ראוי והיה עשתת. שני שהם לשנים דומה ועשרים לאחד דומהי(קךטרהי(
 בעבור יק אל9נם ומאלף מאתים ממאה יקראו כאשר 1,שרים*(עויקראווו
 ווגה נמנהנם0'( נהמוו9( תשום עד שלשים שהם אחר? הבאיםחכריו
 לעשרה נמוו( לאהד דומה מאה והנה כלם. וככה שלש טנזרתשלשים
 כללים ראשי שהם ורבבה אלף וככה לשנים נמ1ו( לעשרים דומה2'(ומאהים
 כשתעה%ה ( " זה על והאות (. 1 8 ביכ'רי איי'ק' שהם אושריהם הכאיםלמסמרים

 וארץ שמים עשה -8ע )121,2 6פפ בקיניא' =ן( אמז ונגמר נחחיי השם;גבעיית )י 3נ !פפ1"56 1ו3מ פ46 ם%56!058פ%15!יום1 ע"יף שמץ' =( י"י מהןע""
 1] !נ3פ ל'קץ =( וא קויתי לישיעתך .ם6נ, .)49,18 16)1 פ056פ66פ656!8

 6!ז70ן פ6516! פו ;11 פ1 3] פ656!8 816 מז% 86פפנ 668 ,0568פע 80פ656סו
 ,11 06%ו66!1 .!סנע 88 .06ם 46 .1"ז( ,ז6פו1ז86 פ%21"%18 , .8 .7188ן.4

 םפ66ס3 .1 1874 .8 .)94 )2 :3] מספר יסוי ס' .8( ;)שם16118פופנ :!%אחחיל
 ועל עזרא אנן אברהם לר' המספר ,ספר פפא6 005ם ;אמר 11 6פפ !1 6160פ05
 ,61!11 01ס166 [1 816 16ז0,ל הספר .יאשית ף .ו"זר .8ינ ,148,18 .68[2,111
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 5ף על סונב מספר כל היות ;ר"ל 6!0פ6פשו] פו :31 מספר כל ה'ות על וה"עתפ"
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'.,י, ע/ו ש תשעה הנפיל ואסתשעה.
 ס' נפד שדואז( פ'6( לשמאלו נ' והנה6(ס'נ

 וה' לשמאלו ד' והנה8( נ'ד המחונד יהיה ו' על פ' תכפול ואםליסעוו(.
 בפ' אטצעי הוא10( חמשה חשבק5( כי ובעבוד לימיפ. נ' כננרעווצא

 ני עצמו על מחנ4ל ווא כי עמל13( 0דהצבון נקרא כן עלהמספרים11(
 כי נעמל הדבד יתנלנל ה' על מ' תנפול וכאשו חמשונ ט ישמרובעו
 ( 4' הה' דהנה מ"ה ההש המחובר כי ל~צמא6. והכללים ( לים*ן'י יהיוהאחדים
 תכפול וכאשד המי10(. במקום ד' שהוא ל,טמאלו והכללים פ'6'( יסיןמפאת

 על פ'7י( תכפול וכאשד שלערם. כפד נ' תצה לץ המדובר יהיה ד' עלפ'
 יהיה ב' על פי תנפול ובאשר עשרים. נפד ב'8'( וזצה כע המחובד יהיהנ'

 עודוא מספר"צ( סאזני בן על עשרזנ כננד א' והנה19( ייחדגדזנד
 כל הודו חכמי עשו כן על פ'"(. המ5י( 0אחר על ש עצמו עלכפול'3(

 ואני 0 והם88( ממסרים85( לט' שתת ועעוו תשעה עלטספרם'נ(

 )י :31 1היות )2 :11 .1 )י 11 :ש500 -סהנף ף :11 .הב' ף :%11עזיה
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 אם2( לשלם ודגה מי. חי זי וי הי די ני בן אי במקוממו(כתבתי
 בתחלה4( יכתוב הע,ערות3( שהם הכללים לפני כאחדים ממפר בידךיש

 מספר לו איזד( ואםד( הכללים6(. ממפר כך ואחר האחדים5(ממפר
 כדמות10( ישים העשרות5( שהם השנית במעלה מספר לו וישבאחדים6(

 ויכתוב 14( מססר הראשונה במעלה אין כי להורות נראשונה"י( ( נ(12 !1(גלנל
 במאותד1( שלו -הכלל ואם אדויו. בעשרות16( לו שישהממפר6!(
 ( 1 וממפר8 בשנית העשרות ממפר כך ואחר בראשונה נלנל יכתוב ( 1ובעשרותו
 ומססר ברכיעית אלפים ממפר1'( לו20( יש 0ואם בשלישית19(המאות
 יחזור איי'ק' כי בשע%יחנ אלפימ2'( מאותצ2( וממפר בחמישית אלפיםעשרת

 אלפי לאלף ובע,טירית אלפים לאלף ובשביעית לאלפימגי(ברביעית23(
 לו ואע ומאות אחדים מססר לו יש ואם קץ. אין עד וככה26(אלפים4צ(
 בשלישיח. המאה ומספר בשנית ~לגל בראשונה האחדים ממפר יכחובעשרות

 לו עויש החשבון מעלות לפי הנלנל מעלות לשמור יעשה26( הדרך זהועי

 )1 :13 החורה סעתעת להם די "שדאל .ובני ף 8!0פ8פ%!1 פ1 :3]אם

 הכללים ותחלת אחדים ;טספרם 11 ,80פ868 זסם כספרים !!%!8 ;סספרם :% ישאם
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 באמצע. או בראש לו שיצמרך מה נפי נלנלים שני או בראשונה נלנללשום
 המעלות לשמור אלא ואינו רוח לפני כקש ננלנל ומעמו ס הנלנלוזה

 ונאמר הספר זה שעיי אזכיר זה שהזנרתי ואחר מיפרא, שמו לעזובלשון

 : שבעה ( 1שהם
 על או עצמו על חשבון לכפול הנפל5(. שער2( הא'השער

 רבים או5( יוהר או חשבונות שנים על אחד חשבון לנפול4( אואחר
 רבים:על

 או8( פרפ על כלל דהצבון לחלק החלוק7(. שער6( הביהשער
 או5( שפלים נללים על נבוהים נללים או אחד פרפ על נלליםשנים8(
 (: ' והחלוק0 הנפל 0 שער של המאזנים על ארבר נם פרפים. על ופרפיםנללים

 מספר אל4'( מספר לחבר5ן( החגוי12(. שעי11( הניהשער
 כלל*1(: עם5י( כלל או כלל עם5'(פרפ

 פרפ20( ממספר מספר לחסר9י( החסור418 יצעי17( זתד'דהפהטט
 והמנרעת: התכר 'טער מאעי על ארבר'ץ נם טכלל. כלל אומכלל"(

 שלמים רבים. דרנים על'2( והם השברים. שער5ג( ההי השער.
 ונשברימז2( שלמים על16( ונשברים שלמימ או עמהמ ונשברים שלמיםעל5'(
 או שברים שברי על שברים9'( או9'( שברים על8'( שברים אולסיניהם
 לנרוע בין לחבר בין לחלק בין לנפול בץ שנרים שברי על שבריםשברן

 :ומאזניהם
 ממנו ני מאד ננבד שער והוא הערנים!3(. שערפ3( הויהשער

 מחנמת'י( הראיות ורוב הקשות השאלות רובי לדוציא האדם'3(יוכל2י(
 הערך6ג(: מזי3( יצאוהמזלות

 ונל"( המרובעים. השרשים9נ( שער86( הז'37(השער

 ף :11 הס בי ף ,1 :[% [ ף ,,8 :!% ;ן :1 !ע5 68מגע:%ס0ם

 טל"פ,קאח == 1ש"אעעו5= )* ,11 :1] .כפל ף ,8; 1] :%ס0ם חשכטת"טי
 ף 11 :1] [ ף :1]81 ;1 !8"8 10160 :04%ם פארטיי שזאז5ק:=: ל:[ג,1

 ןשמם ף :[% [ ף! ,1 :%1160 והכפל -הה"ק לנ ,8; [:[% לן ,1 :[% ;ן8
 81ש 880ג1 :ו800 1עטאה ;= .0זאסטט8 ף1 ,8 :[% .משתר )א ,8) :%1.על

 ף1 :11 .על ף1 ::1] .פרט ן:1ג,1ף1 66"ט11ע85ה:[ג,1ף1:08%ם
 טטראף ;=ן "ז%0"זשמט8 ףי :1] -לחסר לפ י1 %1 150 :ממסם "ו )ם:1]
 [ ף2 ,11 [] :160 ן :1],נ1)25 .על ף2 [:1] ף2 :11,1 ;עם 8;1ם5

 :48ם85 קל .ל ף2 ,1 ,1 :1] ;עם 8. :8888עום8 על ף2 11 :%ס0ם;הם
 :1] ,עשכחהם ף2 ,1 :31 .עם )29 :1] [ )" :%1,8! , ף8 :זד;כערמם

 :1] .כעעין .1ף3 :[ג .מכל ף5 ,1 :1] ן ף5 .טחכטת::1] ף3 ,1[ג
 8שם6ע85 חנ :8 .מ= " ף5 :1] .השער )ת 1] :%פ0ם מ מאר גבבר עתריעא

 להתיא טכל מממ 40ן( ,פ0%0 [8ד "0א )88 ף5 ,8 ן:%1:%1,1ף5
 .ישרעי[:1],1ל*



 הוה3( בשער3( תלויה המדות וחנמת הם9(. רביםצ( כי שלהםהמאעיט1(
 לא אם המאורות קדרות לדעת במשכיל כח ואין השערים. מכל חמורוהוא4(
 הזה: מהשער יצאו הגעל קשתי6( השער..ויתרי5( זהילמד

 האיי(השער
 לך כשיבואו9( והנה המספר מעלות הם איך לך6( הזכרתיכבר
 כ' פכמו עצש על שיהיה2ו( נין כלל על1ו( כלל לכפול סספדיםשנים0'(

 במעלה דמיונו בקש4!( ליצ1( על כ' 0כטו אחר על או18( כ'15(על
 ראה כך ואחר אותו ושמור זה על זה סכפל המחובד כמה וראההראשונה

 מעלות בשתים"י( או אחת בסעלה שיהיו5י( בין החשטעת שני סעלותכמה
 ובקש למוסד אחד לעולם ונרע הטעלהז שתי6י( סמספריי( הטוצבר כמהודע

 השסד80( מעם על אדבר ועוד השמוד. בסספר הנשאר המעלהבמספר9י(

 21( והנה מאתים. על שלשים לנפול רצים דמיע בע-ה. האחד סוד עלברברי

 עלו13( והנה ני על ב' כפלע שניס מאתים ודסיון שלשה שלשים22(דמיק
 ( מהמעלה24 שלשים והנה המעלות לבקש ונשוב השמור החשבוו וזהושעיה
 מהמעלה המאתים כי ובעבור ( 2 5 שנים 6 נקח והנה עשרות שהםהשנית

 ויהיו השנים28( עליו ונחבר שלשה7צ( לו נקח מאות שהם26(השליעוית
 המעלה כי 3( ידענו! וכבר ארבעה30( ישארו למוסד אחד נחסר80(חמשה
 ששת העולה והנה ששה היה השמור והמספר לאלףצ3( היאהרביעית

 כפלנו והנה מאות שבע34( על מאתים לבפול בקשנו אחר דמיקאלפים33(.
 מהמעלה מאתים והנה השמור והוא "ד על361( והנה35( שבעה עלשנים

 ששה להם נקח השלישית30( מהמעלה36( נ-כ37( מאות ת'השלישית

 )! ,א :31 .והסאזנים ף ,ן] :[1 יכים .הס )* :11 זה ;כשעי :[3בזה

 .השער )4 ,ת :31 השער .חה ף :% ידוע .ויתר )6 [1 :%00% .זה )11:7

 .הראשון )8 .11 11 : ;! פ1 8 .ם8%8!ז050%שן%66 )5 :ןנ 1שיבאו )0י 11 :.שני
 )!נ :% .עם )2י :11 ., )3! :11 .כין )4! ח1 3] 1060%ן80%"שז666 )5!,11

 :% .שיהיה )6נ ע .בשתי: )יי .כמספר:31 )8! :1] .שני )9! :1נ .למספר )8%
 שה 8!(!וב(1 :!ם0ם הספר .בסוף )יי :11 .הנה ף2 .31 שלשה )23 :1] ,ע4 ל11:2

 .ממעלה מצ :1] סעלות .ב' )26 ,11 :31 הם .כי :11)21 מע4ת .ג' )"2 :31-.שנים
 ף2 :11 .ובהסר )30 :1] .ארכע )ו3 :1] .הזכרס )31 :1] .לאלפים )3י 11:א00פ

 הצורה .כע )" 1] : ת"ש פפ3ם( "00פ .)משת )35 11 :.וועא
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 עשרת החמשית4( המעלה וראש חמע1ה הגה8( למוסר%( אחדונחסר1(
 ויהיה אלפים עשרת הוה בממפר נקח הנה'( הד היה5( והשמוראלפים
 קץ. אין עד לעשות תוכל המדר 7ה ( רעל7 אלף ומי6 אלף מאת 0העולה

 שנים כמרחק כלל1!( מחשבון0'( מרחקם ממפרים9( שנים8( היוואם
 מרובע5'( כמה4!( דע בתופפת ודהצני במנרעת ( האחד" רק אחרים2נ(ממפרימ
 והנשאר והחמר היתר החשבון מרובע '( לעים* ממנו והיע הכללמססר
 הוא8י( הנלל חשבון והנה ל'א על כ'פ לכפל רציט דטית המבוקש.הוא7!(
 0והחסרון תשעה שלשה0'( על שלע1ה מ מאות ט' ( וטרובעו9!שלשים

 ודגעשאר הכלל ממרובע נהסרט8'( אחד ומרובצ22( אחר הואוהיתרון21(
 נ'ר-וועה על סע לכפול רשףט אהר דמיע תתצים"ג 0וזעא המבוקשדצא

חשבק
 הכ~

 אלפים נ' הכלל טרונע והנה ששה28( והיוזרק26( והחסרק מ'
 הנעואר9'( והגה8'( והיוצרט ההסרון מרובע שדוא לץ טמט נחסרתיר97(
 ר'נ האחר המספר אהר50( דכוק תקסיד8'(. אלפ*ם נ' 0וזעא ד,מבוקשהדא

 נחסר אלף צ' ומרובעו'ג( ש' הוא הכלל8*( הגה"( עינ האחר81(והמספר
 ת"ק'ג( אלפים ומספת והטזרק החסרק טרוכע  שדיא'י( נ' מרובעממנו

 הרומיס המספרים שאר לעעעת טכל7ג( המדר זה חגל הסבוקש. הואטעשאר
 עאים40(. וזדווק 'צהחטרון89(לאלה8'ז

 אהרתדרך
 נכבדת1"

 שליש*ת שנקח דהצליעייות42( בדרך עפצצאחי
 מרובע48( ונחסר ממנו הגבוה בכלל כסוזצ תקח מרובעו כמה ונדעהחשטן
 מפפר כמה לדעת בקשנו דמיון דוי2בוקש. הוא וועשאר ממטהשליעית

 )י 1] :006ח .להס ף :1] ן !11)8 נשאר עהנה )' מעלת:11החסישית
 והרבואות )6 :[] .דמא )8 :% השרבקןם איפים .סאה )ז :11 על עהנהז60ז0ע

ן :06ספ הצורה כזו .פ .%י? .1 ף :11 .השנים ף פ1 3]ם81 -  

 ן900 06%~06טשפש60פ84 )א :1נ "שבת )!1 :2 ן ף1:%
 שסרחק' אחדיס הם במרחקיםר"ל

 טהכ~
700 אחדים 4פם 06סם שוים

 ן40000! ~אחדים . )ג1 :% .אחד )4י :11 ;ן פ1 3] 4פא(8 פ8ז0,כי
 .שיע ! 08!6 181 ם0פ0ה081ש 26ם כסה 0א6שט6%%פ פ60 . ףי 8 :[
 רנ פ! 8 .ם*66!ז6806שז660 )17 1] :06סם :חשבון 1] :6פ0ם ;החשטן םן 3]פ18
 החשגון .ם"06הם%08 )18 :1] -הם ך1 :1] הם 4 פעטיס 4 פ" 4 ינליבע )20ו1ן
 [] :6(0פ .הם )'2 :8 והחסרק ~היחרון )ט 1] :006ם הוא )1:28ן

 ף2 :% ;! :8 ץ "רת 6חץוא
"14. 

 ;חסרנום :[נ חסרוש
 ' ו899 ך2 .1] [1 :001פ .הא )י2 :11 ו' .ר ך2 ,11 :1] ית"ר ך2 ,1:11נ

 3.:יו,13]1 %שי
 6(0פ4מש11)א פ1 :13 וזיושיקככ!ו ."'?8 החגעהץ כי .ס"א )!' _1]:006ם

 .מצאתי )42 ,11 :1נ .השלישית ר 1נ :ן00ם מתבע."אע40(



 עוההש עשרה והוא אהד ומרובעו2( אחד שושא ( של"טיתו1 נקח נ'מתבע
 מ' וישאר השלישית מרובע5( עוהוא אחד - ממפ נחסר אליו הקרובהכלל
 ומרובעו ה' ויצליעויתו פיו מרובע לדעת בקשפ אחר דםיע המבוקש.דהוא
 שהואא( ה' 0מרובע ממפ חסר5( ר"נ אליו4( הקרוב בכלל והדומהכ"ה

 הנה כ'ד מרובע כמה לדעת בקשפ אחר דמיון רכ"ה8(. סיעשרכ"ה'(
 נחמר9( תר'מ ממע הנבוהה במעלה ודמיונו מ.ד ומרובעו ח'של"ציתו
 המכוקש. והוא תקע*ו "טאר ס'ד שהיא השליעוית מרובעממנו*1(

 האחד חסר אחד הוספת בו ויהיה שלמה שליעוית לממפר היה לאואם
 עויעלה5'( ומה שהראיתיך נמשפפ המבוקש המספר12( והןציא11(מהממפר
 המבוקש. ווא והמדובר בעצמו והמספר של"צית לו ( '1 ש"ט המספר עלעדוסף
 שהוא אחד ממפ חסרפ שלישית לו אק והנה ז' מרובע לדעת בקעהעדכרון
 בכלל8'( והנה ארבעל'( ומרובעו שנים הגשאר 'צל"צית*1( וולהמסף*'(
 ל"ו וישאר השלישית מתבע שדוא ד' סספ נחסר ס' 4יי( הרוטהדגרוב
 ממפרפ שהיה ווזו' עוליעוית 6 עויש וש' אליו נחבר21( וי*'( סרוכעשדצא

 אחר דמיון ז'. מרובע22( והוא מ'פ דגעיבר יהה *ע דטניהםבראשעה
 ו' ושלישיהו כ*א ונע~אר אחד זזסדפ והנה ביב טרובע כמה לדעתרצינו

 שווא מ'מ ממנו נחסר'י( ת,צ אליו ד,ויוב בכלל ודגה$'( טהשומרובעו
 כ-ב גם כ'א עסיף כ'א טתבע שדוא תמ,א נעוארו דהצליערתמרובע5'(
 כ'ב. מרובע30( ( וזהו29 תפ'ד המחובר יעלה מ"נ8י( עוהמיי(מדצברים8י(

 לו שיש המספר"( ובין26( יטלנו המספרו$( מן שנים היוואם
 מרובע כמה ונדע אחד שלפ המססר על שנוסיף להפך נעיצהשושית

 שלישית לו שיש כמסמר35( ממפ ונחסר שלישטע84( לו ין"צהמספר'י(
 מרובע כמה לדעת בקשנו דטיק המבוקש. דוא והנשאר לפ שד,יהוכמספר

 כ"ר יהיו56( אחר 4ז3( פמיף שלמה36( שלישית לו ע~אין בעכור ווגהכ"נ

 )! 11 : .שלישית ף 1]' :00%ם .שהוא ף .[1 :[נ שהוא אתד ;מרובעפ1

 ע 4!81(5 80%מ מייבע 06סם 81טפנ8 ,שהוא *18 זפ8% .10%88ט688 )* [ן:006ם
 ;הוא :1נ , )6 :11 .גחסר )6 :[1 ;! 1נ 806ם ע~הוא :006ם רשאר.השלי-םית

_ )י 11 :00%ם השלישית מרובע .שהוא )* :1] ;! 1] :006ם יהיא ע צורת על ו 295ן
 .המכוקש )' :ע ;תתסר :1ן .וחסר ף1 :1] [ )ם :11 ~העא ף1 .1]

 .האחר )3י 11 נם8 40ם8ן1 :0%סם ו)הוסף( השלייהת טרבע מטפ .תחסר ף13:1

 .שיהיה ל1 [נ :00%ם .טמע )16 :[נ השל.ש,ת ף1 :1נ ארנעה ף1.[ע
 .הכלל )9! ,11 :1נ .אליו 80ם8%8 018ם4ם18] ש :ן] אליו ג' ל2 :[1 , ל1:2נ

 .ונחבר )ת :[נ .המרובע )28 [1 :00%פ .יהיה )4' :1נ ינחסך ף2 1נ:א0סם
 .ד )26 :1נ ;! :11 .מחוברין )ז2 :[1 ;! :11 י,5י .והם )'י :1נ [ 1*11:2

 .וזה )30 :%  .המרובע )י5 :[נ .המספריס )82 :1נ ,מספר )38 1[1 :1נ.טספר
 )ח מ1 8 ;מ18%0ז850%שן60ם:1נ

 )*3 11 :ל00ם לפ שהיה וכמספר ש( .)ז8118,י

 המספר .גם )36 .8 :11 .שלימה )די :1] [ )8: :11(יהע



 שהוא ס"ד טממ נחסר תר"מ לו2( 0והדומה ומרובעום'די( ח'וש~שיתו
 ס"ז המספר מזה נחמר נם 0 כ"ד מרובע ודשא תקע"ו ישאר השלישיתמרובע
 המבוקש. והוא תקכ"מ הנשאר ויהיה מחוברימ2( כ"נ עם כ"דשהנא

 פעם לך יספיק זה על זה לכפול טטפרם שנים היו3( אם כיודע
 סעמים5( זה לעשות צריך אתה מספרים2( שני על אחד מספר היה*( ואםאחת
 על מספרים שני היוז( ואם הכל המשפמ זה על שלש שלשה6( על2(ואם
 על י"נ לנפול רציט דמיון מעמים. ד' זה לקהצות צריך אתה מסמריםשני
 עלו5( ח' על י'2( ועוד6( ר'2( עלו2( כלל שההש על-.כ' י' כפלנו הנהכ"ח
 פ'ד ימ111( ח' על0!( סום כ' על מ כפלט תךד8( רפ דגה9(,פ'

 ר הטספרם16( 1צמ ,צלל אחד כלל התן אם*1( יצטיי'4 הכלהנה15(
 'צמ טלל " והנה16( "ו על "נ לכפול בקשט דנות פעמימ נצ'לך

 וכפול "מ מספרם ידךה יגה פ' עלו18( ר על ר חברט9ץ והנההמטפרים
 ו' על נ' ע%הם הקפנים המספרים שנים נכפול ק-צ עלו20( י'9'( 6עלאותו
 בקשנו דמיע לבדם. פעמים ל איספיק ויש22( ריחו2(. הכל ווצה ייחיעלו
 ד' ההברנו5'( המספרים שני כולל כי הנה כץ24( על כשר23( חשבוןלכפול
 עלו%0( ל' על כ' 9י( כפלט ל' המספר'י( עלהל'( דגדול שהוא כ"ועם6'(
 המחובר83( והנה32( כיד ע206( זה31( על זה הקמנים וכפלס30(ה-ר

 פעטים פ' זה לעשות צריך אתה נ' על מספרים נ' הבפול ואםתרכ"ד*3(.
 יהיה36( 0אם רבים או אחד המספר אם וראה החשבת. הסדר.כל זהתל

 הוא. זונ כלל כל כי באחדים הוא הוונ ומעם זונ יהיה הסיצבר נם זונמספר
 מהם איזה ות ( 3 שאינו6 והטעם נפרד והשני וונ האחד הטספר ( 2 היה8ואם

 נם האחר ( 3 ונ'כז נפרד האחד ( הממפר28 ואם וונ יהיה המדעבר םשיהיה
 אלה על אלה הנכפלים המספרים היו'5( אם כי ודע נפרד. יהיההמחובר

 )! 11 00%מ : מא שיויה וג"ג נ-ד מספר ססס גחסר הוטלישיה מרובעשהא

 אלי הקרוכ בכלל יהיה ;והנה ף :11 ! ף :11 ,היו ף 11 :א00מ לך )11.5
 .פעמיים ף פ1 !1 81454 4168 ז8ז6 80%ם עאם !8! (ן80 פ0%6"!68ש 4פסז8!%

 .1666%ז5680%ץ6"5 ף :11 :הם 15 ין 181 הם פ%6(אמ68ש 4פ5 היו-58ז556
 פ6י6!ז86% )5 :1] ום .ןן)9 * י .[1 י יתמי:1נ)נ1 )ט.1]
 ן 18ן .רהיה )18 11 ה5דה:5505 טניו שדנ 1 )14 :11 1אם ף11.1
 1 28ן מספרים ף1 :11 .ןצה )זג .1] בתבר ,18 :ןן .ש4 ף11.1

-*  )21 11 :65ס5 הצורה נזו ן*ן-%!

 .המי
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 -5 .5.2ו1 )י' יש:1] !הנה ף2 יץ:1] :11)א ן%:
_-
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 ן24% ף8 :1] !הא ף8 .11 .שאינט ף8 :3] ו"כ )84. :!].יחע
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 הסלולה והדרך שהראיתיך. אותיות מ' במכתב אותם לכפול צריך אתהרבים
 תהוש ולא הכלל בהשנט המעט ופי' ( עליונימ1 המעט המספר מורישתשים

 ואם נדול נללו שהוא החשבט למטה שפל ( אחר2 בטור ותשים הפרטיםמן
 אותם שים נדול שכללו מחשבון ממפרים יותר הם קטן שכללוהחשבון
 על מעט יתבלבל רק יזיק לא להפך עושה היית ואלו3( תחוש ולאעליונים
 בטור והאחרים העליון במור שיהיו כמה המספרים שתשים ואהרהתלמיד.
 השפל שבטור6( הראשון על העליון הטור4( של הראשון כפולהשפל
 ואה-נ ( שלישי6 במור העליון הראשון הטור כננד 6 למטה אותו כתובוהעולה
 בטור וכתוב השפל השני הממפר על העליון הראשט6( המספרנפול

 המספר עם השפלים המספרים לכל וככה העליט השני המספר כננרהשלישי
 בשפל שכננדו על העליון הראעוון תכפול נאשר ואם (. הראעווןלהעליון
 גמספרו והכלל לו הראוי במקום הפרמ תכתוב ופרמ נלל גמספר (יתחבר8
 של הראשון הדהצבון לכפול שתשלים ואחר אחריו. שדשא ( במספר5תכתבנו
 של השני המספר לכפול תחל השפל הטור מספרי נל על דעליטהטור4(
 במור כתבוש והעולה השפל הטור4( של הראשון מספר על העליוןהטור'(
 על העליון שבפור6( השני תכפול10( ואח-כ העליון השני כננדהשלישי

 שני שדוא השלישי במספר השלישי בטור ותכתבהו . השפל שבמורשני
 העליון השלישי12( במספר תהל ואה"כ ממנו עתה שד~ע,קלה11(למספר
 השלישי מור כננד תכתבדן והעולה השפל שבטור ראשט על אותולכפול
 משפ: עם קץ אין ער לנלם המשפט3י( ויכה ממנו החילות11(0אשר
 היה ואם לו. השני במור אחריו שיבא5נ( והכלל התדיען14( להיותהפרט

 לכתבו משפטו השפל במור17( בין8'( העליק במור~י( ביןנלנל18(
 מה לחכר תחל ואהיכ שעליו5'(. המספרים כל כמשפם לו הראויבמקום19(
 שהוא מה תנהוג עשרות21( בו אין אם השפל עם העליון במורשעלה
 היותר כתוב יותר בו יש ואם אהריו22( אחד נתוב עשרה בו יש ואםבחבור

 )י :[1 .העליינים )2 :[1 .אסר )3 :[1 יאילו )* :[1 טיר )5.[1
 .במור )5 :11 .1 ף 31 :5001 עי קכ"ז מספרים שלשה על מספריס שלשהדמען
 " וכן שלשתם על כ' לכפול ונעדב ה' על ואהר נ' על )אחר ש' על הק' נכפולשנ"ה

 הראשון העליין ועם ד' על ד' ובן כלם .על )6 :י1 .ויחחבר )5 :11.בחשבון
 )10 פ[ 3] .ם8מ6אע680ש(8מם )'1 :1ן שהחלות )11 נ] :1מ0פ .כטור )8י:11

 .משפמ מי 1] :ממס5 במדרגת ר"ל .עם ף' :11 .הכא )8י [3 :מ00םר"ל

 שתעשה כררך מררנה להוסיף הגלגל כרעב כגלנל אות או באות נלנלבשתכה
 .במספרים )17 :11 .טור ף1 :11 ~בין )19 :11 .במור )10 [ג :ת(50;ושאחריו

 פ[ 3] ם15 יאוליו .פ6א40מ888 )21 :11 .עשיריות ף2 1] ם(50 : סקום אחריר"ל

 אחריו שבא מה עם ויתברהו אחד הומור כפרא יכתוב ריל או .החבור זפפזפן]ש8ם
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 זבא שני2( ( אחדן כהוב העשרה ובמקום לך שיש נחנורמנחץ
 ההג והשפל'( העליון מהטור3( היוצאים לכל תעשה ונן נוסףלו

 הגנבג המהוכר הוא כמה שידעת ואהר מבחו*ן. מעשרות הנותרוהוצא
 האא מעלות כמספר5( היו אם וראה מעלוהיו ספור השלישיבטור
 ד א אמת. חשבונך כי תדע ( אחד8 כהסרון ממנו העליונים מוריםהשנים
 הה האהרק במספר הנכפל העליון בטור האחרון הממפרואם7(
- הטור8( מעלות מספר יהיה כלל אל יוצא ממנו השפלבמור  - -- 

 ד ה6ה ה אהד9(. מנרעת כלי העליונים מורים שני כמספר5(השלישי
 בסור 6קכ"ז ונהבנו8ו( שנ"ה על קכ"ז12( לכפול רציט וה11(דמיק"1(
 במקומו17( אות 0אות תהתיו18( 0שנ'ה ומספר16( 0כוהד%ליע'ו(

 31 ז6נם 6אפ6ש01! פ6זםש1?:

 וגע, ע עלע2ע/7

ע:  היי 2, 

 גבב
 .4יק.1 ש(שש

 )ו 111 ם :פ666חוןם89"ז6מע .אירו )2 :,1 .ש"ש )ג :11 המור.מן

 )4 :11 השפל והטור ף :11 .במספר )4 :[1 .האחד )7 11 :ש00ם (זיה ף:11

 .טור )9 ח1 .זו [3 150 .ם ע 1052 (שו" ת16ם ובחן 613 מ;יה .8(פ6ש6ש
 .ם16פ8"8,ך פם"ם(8ז6

 86תצ ז86"11( )6(ץל[ע ו[וח פ6[( !(0א פ6ם660ש0שם"
 .דמיון פ1 [3 ([11ם! 8"1י 46פ"ש01? 8[6 ובחן .שתשש )10 ע :1052 , )י1 11 .ס31

 :150 ;, ? :1052 .הנה )12 ום6!8 ש 31 150 מז" .6אפשו1 שנ127
 )3, :11 ;נכתוב 31 160 .ם ע :1052 .ונרוב )'ו 855%111

 6(61[1 .ק"ע

 ,750 נ1 :1052 קכ"ז העייון .בטור )5[ ,[1 31 .150 ע :1052 .!פ323351
 [3 150 !0111! 6[ם ;זאשנו פו 8 וח" 86פ8(1 ם6ט"8 ם$10~שספ226
 6[ם )6(("1~1116"( זטשוו ..8 פ1 )נ 1052 01אסו1( .8 )4פ6םפ208ש
 [[סן8 8[1( ם6זפשוו 4 .5..ם ף' 11 .א 31 :160יובשני55

5ח50וי
 הצורה .כזו )יו ,2 ע ,1% ע :1052(וש ננ :1052 השני .ובמור פפ")1 פ1%60 ,[1 31 ,150 ?] 001-1062ת

-עא~233יך
 ןתן 76
העע" 44

  "גהוובר עס4
) ך - - - 4 ל ד

 כנאהמהיועאמשורג)גלץ1
 ן הכווענר סן י)באשץ

 .שוץ.4 ש"5



 0שהואל'4( ונ' הראשונה במעלה ה' כתבנו3( ל"ה עלוצ( ה' על ז'כפלמ1(
 התחהון5( השני8( ה' על העליון5( ז' כפלנו7( עוד השניה6(במעלה5(

 עור בשלישית ונ' נ'10( תחת השנית במעלה ה'9( טכתבנו ל*העלו
 תהת כשלישית א' כתבנו12( כ"א עלו התחתון נ' על הראשון ז'נפלמ[1(
 הראשון5י( 0ה' על היגליון4ן( האמצעי כפלנו11(ב' עור ברביעית וב'ני3י(
 עוד9י( הא'8י( תהת7י( בוצלישית א' כהג12צן( " עלו חזתתקמן16(

 כתבמ23( י' רכ2י( טהע התחוען העבית21( ה' על העליק ב'כפלנו90(
 התחתק26( נ' על העליק25( כפלמ20(ב. עוד ברביעית4צ( ב' 0תהתא'

 א' כסלמצ'( עור31( ברבילת"3( א' סתחת אוחו29( נועצו98( ףרהץ7צ(

 כהבמד371( ה.36( עלו התדדען36( הרא"ען34( ה' על האחחץ33(סהעלען
 ה' עלו החחתק העעי41( ה' על א'ס4( כפלמ39( ומדבוצל"טית38(

 חתחוען45( נ'44( על העלען א' נפלנוע3( עוד ברבתית43(כתבסזע9*(
 הכפלי5(. נשלםס5( 0והנה ב'9'( אחר בחסישית48( כתבנוהו7'( נ'היו6'(

 יחד56( אחת ממעלה"( 'צהוא טה כל'5( המספרים אלו53( כלחברמ52(

 )1 ,11 [ג ,160 ?נ :ע106 .נכפול ף [1 .ם % :160 ;ויהע 1069:2

 .יהיה )י ,11 11 ,150 2 :1062 .הבחוב )' ,% % ,160 2 1069 [ם%04(%
 4 יעו :)18[וח1""אע ;2 שא8!8 ץ%8ש (068(1 .8 .10 )* 1[1 [נ 1601 2 :1069[

 80ם%8* ע ;1059 ,[1 1נ :160;תב1ל
 )6 ,8 [1 ,160 2 :צ105 .בשנית )7

 !048(1 .ח :10 נכפול .8( .=ם1 .)1 )8 [2 .ס 11 :150 ;אחרת [1 *10:8

 .אחרית ף ,1] [1 ,150 :(1 הרד .כחוב ף1 ,[1 11 160 :[1 הל )11 [%11
 ,150 :(1 .תכפול )ב1 ,[1 1נ ,160 :1] .כחוב ףנ ;(1 מ:ג' )14 :1].בעליט
 )16 :[1 ;ראשונה ה, ;( 1]. :160 ראשונה .ה' ף1 [1 .ם % 160 :%מסם;הטור

 :י1 .שכטור )יו :צ [ )18 ;ג':[1 % :160 ;ה' :(1 .1 )19 ם1 % 160(8111(
 8"11 88עפש[סמ %ם"!8 פ0ו עוד %18 עוד ; 58[8888נ !1"18 1ם1 8(1*קמ פו .[1(18

 זם5" ש8 48ע"צ 1[הו ם68 פ8נם8ש[ל1 ם8!ם18ץ8,ך .!2פאשי8 )י: (2 :[1.תכפול
 )יצ :11 ;האמצעי י1 :%חסמ ;שכמור 1] :%"סם הטור .מן ל2 :11 ;י, ניכ[

 :א כן גם .עלו )23 ,ן] :[1 .כחוב לצ :ן] ב' תחת ;( :נ1 הב' חחת.ברבממת
 לצ :11 הראשון השר מן .האסצ,ף )26 :1] .האחרון )27 :[1 .עלו :1ן 1,.,י ימ:[1

 ;כתבהו :11 .כחובו' )29 11 _ם :(1 [ )סי :11 הא' תחת ;ברביעית :(1 א' תהתן
 )י3 :(1 כן .אחר )י3 ,11 31 ,160 :(1 .תכפול ף3 1] העליק מן האחיון )34[1

 .וז [3 150 :%ם0ם ;מטור (1 :%מ0ם הטור ראש .של ל3 :(1 .השני )*3 1]:150

 .( )37 11 .ם 31 :150 ;כתבהו :[1 הה' .כחוב )" % :160 ;בשלישי :(1במעיה

 .השלישית )39 [2 .ם ן3 :150 ;כפול :(1 .תכפול )" ,ן] 11 .150 %:%(0ם
 .העליון )41 :8 האמצעי ם858[ץ880%שץ58ם "עם :%ם0ם ;מהטור [1 :160;מהמור
 :(1 .מטור )?4 :1] ;כהבהו 11 160 .ם :(1 .כתבנו )3י ,[2 [1 ,150 (1:אם0ם

 הב' .חחת )44 [2 .ם 31 150 :%ם0ם ;מהטור :(1 .מטור )46 % )160.העליון

 )"4 ,וו [נ .150 :11 .עלו )47 ,11 31 ,150 :(1 .כתבהו )"' 11 :160.בחמישי

 )49 ,11 31 ,150 :(1 .הב' )" 11 .ם [ג :150 ן )י6 % .ם % :150 ;[:%

 .הכשל. ףי 1נ,2 :ן150,1 .חבר ף6 :11 .אלה :1ג,1)" ,160 ::8יכל

 ףי ,% ש; ,150 :י] ..במעלה )" ,8. [1 1601 :8..ווגר
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 ההיא2( המעלה אחר כתבהו ( עשרה1 או מעשרה יותר שיעלה ומההכל
 ופ"ה4(. אלפים מ"ה המחוברויעלה3(

 שתמצא חשבון כל חשוב תעשה וככה במאונים5(. כאחרונה1בחן
 מ' המחוכר והוצא וחברס אחדים הם כאילו שיהיה מעלה באיזו העליוןבטור

 הטור מאזני והוא לבדו אותו נתוכ ממנו פחות או ט'7( יוהד6( אםמ'
 שלו המאזניסל( כמה שתדע עד השפל השר למאזני תעשה ככה8(העליק
 ט' הוציאהווו( והנכפל ( ! השפל0 הטור מאזני על העליון הטור מאזניוכפול

 תיינע אל ט' יהיה מהטורים אחד מאזני ואם שמור עמך יהיה והנשארט'
 הטור מאזמ כדוק ואחר לעולם יצא ט' ני האחר הטור מאזני לבקשעצמך

 0הנה לאו ואם אמת13( חשבונך2נ( לשמור 0שוה היה אם וראההשלישי
טעית4י(:

 הביהשער
 יקכל לא לכדו והאחד'י( אחדים5'( חברת הוא חשבון נל כידע
 והאהד והלוק8!( ושנוי רבוי מבת-כל והוא חלוק ולא דבוי ולא שנוילאזי(
 מה אחת בפאה יעשה והוא בעבורו. מתחדש חשבון9י( וכל לבדוקדמון
 האהת הפאה שלשה לחשבון 10( שנים כי פאותיו בשתי חשבק כלשיעהעה
 הפאות ושתי אחריו14( שהיא האחרת הפאה23( וארבעה"( לפניואשר91(

 אין האחד והנה מספר כל וככה שלשה כפל שהוא ששההמדיברות15(
 אדבר ועתה האחד. כפל והם שמס15( שהיא אחת פאה ואחריו פאהלפניו
 המזלות חכמי כי ודע שבר. בלי27( שלמים אהדיס לו עויש חשבון כלעל
 חדשי י"ב השמש ששנת כעבור זה ועשו חלקים עשר לשנים18( הנלנלחלקו

 )1 (1 :160 .י' ר :(1 ;! ע1 8 (פ810 פ800 88"ם188.0"1ז088!מנו

 )3 ,ןנ (ג ז160 :(1 שיעלה .יתסצא )4 011יו80 שנ .8 ;11 11 .ם !נ:א160800

 סידעת כמו עשה גלסאזנים םבנא (נ 150 :"ס80  רע-אועק העמער-נ,2לכ(
 ל :11 .הטאזנים )6 :11 .מהר )7 ] ש8 280א(1 :5(0פ מט' יותר הוא את ס'.ם'

 )8 :11 ןכן )9 :11 -מאזנים ך! :11 .ההטני )ין :11 מהוציאמ )12 :11רהטבונך

 לשמור .שוה )13 :11 אמת חשבתך כי תדע .אז מן :11 טוךת .הוא 18 ]שש01!
 י511(08 נמם ז0פ810(פס0מם

 ש50188ז080[יי
 ז510 8[0 ,01ם(8 08א(01יו 0ענ0

 (8ן )5! :11 .האחדים )16 :11 האחד .רק )17 :8 ( ךו 18 ] (05(8א00ם

 :ם0מס[ז(05ש וח~ק ושמי רבוי מקבל אחר וכל )9י 18 ].ם066וזא080שז0מא
 ז0לש :ם0פ0[ש08ש .אחר )% :11 ( )ה :11 .שהיא )22 :11 .די ךי:[פנ

 .70פאה )24 :1ססמ11 .שתימ ך2 :11 .המתהברות ך2 :8 .שתש )ת :11.~א
 )28 :11 שנים.על



 לו2( יש כי כמוהו רבים חלקים לו שיש מי"ב קמן חשבון ואיןלבנה1(
אחדים.

 שתותו5( 0וחצי וששיתו ורביעיתו ושלישיתו4( 0בחציו שלמים3(
 יותר שלמים אחדים לו יש המספר זה כי מעלות לשלשים המולוחלקו
 מספר עלה והנה ועשירית וששית וחמישית ושלישית חצי לו יש כימ"ב"(
 ושלישית חצי לו ויש8( ( החמה7 לימות קרוב המספר 0ווה ש-ס הנלנלמעלות
 רק לו יחסר לא והנה ועשירית ותשיעית ושמינית וששית וחמישיתורביעית
 וזה ותק-כ אלפים העולה יהיה ז' על הממפר לה תכפול וכאשרהשביעית
 יכפלו כאשר המולות חכמי והנה עשרדע . עד החלקים כל כוללהחשבון
 כאשר וככה שלמים אחדים שהם מעלות המחובר יהיה מעלות עלטעלות
  שלמים.  אחרים  שהם מעלות  בחלוק10(  0העולה יהיה מעלות טעלותעל (יחלקו9

 שנים ש אחד שיהיה בין  חשבון  נל תחלק  איך  נלל  לך אתןועתה
 כתוב ואח'כ מעלתו כפי אחד כל אחד בטור אוחם כתוב רבים טספריםאו

 אחד כל רבים או אחד מספר שיהיה בין אחר בפור עליו שתחלקהחשבון
 וריוה העליון בטור מעלהו*י( כפי חשכון8י( כל כננד12( סעלהולפי11(
 אמצעי פור לכתוב שתוכל כרי השפל  והמור15( העליט המור ביןתשים
 תשים אחד כל רבים מספרים או אחד מססר העולה 'שיהיה ביןכיניהם
 המהולק מהמספר פחות עליו שתחלק המספר להיות וראוי מעלתו.לפי11(
 '(. בע,ה9 אפרש כאשר בשברים כן ולא"י( השלמים בחלוק וזד71'(ממנו19(
 שבפור0'( האחרון טהמספר לחלק תחל אמרתי כאשר המוריםובתקנך

 וחשוב השפל בטור שהוא האחרון המספר22( על אותו ותחלקהעליון21(
 בחלוק6ן( והעולה אחדים כמו אותם חשוב כללים שהם אעיפ ו(ממפריםשנים
 ממנו6!( הראשון מהמספר השסל מהטור האחרון המססר מרחק כמהראה

 הכתוב ושם אחורנית תשוב המרחק מספר וכפי נלנל או אהדים בו שיהיובין
  ישאר ואם העל'ון. מהטור  לממה שהוא  השפל מהטור למעלה בחלוקהעולה
 האחדים24( למעלת הניע ולא נתחלק שלא חשבון האחרון83(בממפר

 ממנו פתוחה שהיא הר"שונה למעלה הנשאר המספר אדנרניתתשיב5צ(

 )! :11 .הלבנה )2 ןנ :י[00ט רבים .חלקים ף 11 :1~0ט שבר.ב4

 )4 :11 וכשליש'תו .כחציו )6 :11 [ ף 0(0תטתאי1 פ! :33 .מכ' )ד 11 .וו:11

 )19 :11 .המחובר )11 :3נ .כפי )2! :11;ויהיה

 .'תחלי
 .! )" :11 .יש )9 :11

 מ! !1 נ1שן8 (8[0 ,ויהיה 6105 [5! פ10!0ן[(05ש "פט כנגר.ם060[ץונ2080ץ660

 )3י :11 ;החשטן 11[ 13 [06(8 יו"0ם [%0" :ם01,0ה[05ש חשבון כננר מעידע.כפי
 )יו 11 :00%ם סעלהו כפי חשבון כל כנגדו .5( .ץ0ץ .).נשפ11 ף! :11.וטור
 )6! :11 .[ )7! :11 הוא הדכר .ווה )18 :[1 .לא )'! [1 :0%ספ לחלק כדי;ר"ל

 00%ם פ01 ,2["8וזמ1 ץ0ון0!0יד חז" 0שם%[ת(ל ש[ש ת' =(י)הדכ(פע[
 [ש!"

 פ1 33

 ש% 40פמנ ([ופ .ע'ו ת' (0ת0%!6020 .(8[ )20 :11 .עועא !2( :11בעליון

 ף2 :33 .מספר . )28 :33 .אחרון )24 :11 .אחדים :11.ף2.השב



 בחלוק והעולה עליו שחלקת המספר על חלק ואח"כ עשרה אחד כלוחשוב
 שעלה סה לפני2( שכתכת הראשונה מהמעלה אחורנית ( אותוי0תנתוב
 פהות שהוא המספר4( אל שתניע3( עד תמיד תעשה ככה בראשונהבחלוק

 מעלתו כפי העליון הטור מן למעלה תנתכנו5( הנשאר ואותו עליומהמהולק
 להלק בקשנו דטיון בע"ה2(. ממנו שתעשה מה לך אפרש החמישיובשער
 0 )( בטור ע'5( נעטים הנה הצורהו( 0בזאת ע' על אלפיםט'6(

 ב ו ד לו נת! והנה אהדים הכל כי ונחשוב ( טעלהו19 כפיהשפל9(
 ט 0)( )( האתרון ( 3י מהמספר אחורנית ( [ השניוז2 במעלה ( [ וננתבנו[א'

 א בוק השפל לטור שני הוא ( י ע'5 כי ( הראשון14 בפורשהוא
 ז)( אחורגיה נשיבם שגים לו נשארו18( באמצעוננחגנו~~(
 ונכתבנו29( ב' לו נתן9י( והנה17( ז' על נחלקם8'( עשרים והמז'(0מהמספר
 ששים יהיו אחורנית נשיבהו ו' לנו21( ונשארו בראשונה הנכחב לפניאחורנית
 והם ד' לנו%1( ונשארו אחורנית וננתבע"( ח' לו נתן ז' עלנחלקנו22(
 המספר היה ואם ממנו. בדול עליו המחולק והמספר מ' והם השניתבמעלה

 תשיבהו העליון בטור האחרון מהמספר נדול עליו המדולקבאחדים3י(
 תשיב עליו המחולק'1( המספר מרחק וכפי מקום מאותו ותחשוב84(אחורנית

 הצורה26( כואת 0 צי על אלף כי לחלק בקשנו דמיק כמשפט.אחורניתועשה
ף השלישית במעלה נכתבנו39( ב' והנה%9( מי על נחלקםכ' )(0 והם אחורנית נשיבהו מב'28( נדול טי27( טספר כי בענויוהנה ף  ח_ף נחלק"5( כ' והס השלישית38( חבמעלה אהורניתנשיבם )(~ח~צ ב' ונשארו ממנו שחלקנו לחשבק שנית'3( שהיאאחורנית ( 
 השנית במעלה אחורנית ( נשיבם54 ב' ונשארו ב' והנהט'( מ'על

 :בב
 ב' ונשארו נדינו וננתבם ב' לו ונתן ט' על נחלקם עשריםוהם

 המספר וזה העליון בפור השנית35( 9במעלה המצ5( 0כי עשרימ35( שהם0
 שלא36( אהדים עלו לא כי אחורנית נלנל נכתוב כן על ט' ממספרפהות

11:5( 
 )י :]1 .תכתגנו ')י :]1 .1 ף :]נ .שיגיע )4 :11 .מספי

 )5 :]1 .תשעת )י :ןנ ;[ מ1 1נ .1 6[4 ;זטשוז ז56ם 8-616ם0[5ויו)1
 פ6[1~ש1[ פ[ 8 .81ז .שתיי 47 זם% "מם%ן86ז6")1 )8 :11 .ד )' :]1.שפל .תבתבהי

 )'י~ 11 ;8005 מעלהו כפי העל,11 ב=י ןט, )נן .ןג ינכתבהן )2[ :8.שנית
 )13 :11 .ממספר )14 :]1 .העליון ף1 ת00מנ1 תו8 :46ם18] ד .ר"ל )5[ :]1.1נשאר1

 )17 :11 .[ מ[ :י1 .נחלקנו )19 :11 ונתן )20 :זנ אוהו .ונכחוב )[2 ען 13נם518

 51ז6 .לט' 418 (18 68ת([ז(68ש 4מם 4 .6668נזת680שי66ם )12 :]].נחלקהו
 )23 :]1 .מאחדים )4? 8ן 3נ :מ666ןזמ680שז66ם .ותהלק )25 :]].המותיק

 )25 :]1 ;[ מ1 11 .1 816 .זטש[ק] )27 :]1 .כ' )5? :]1 כ' .ממס"ר )9?:11

 לו .ונתן )31 :]1 .ונכתבנו )י3 :11 .שני ףי :11 .[ )33 :]] .ונחלקם )י93ן
 ע .1 מסז ז16יו 8נט תזטש ם66ב6ש%1 ב' ינשארו )5י :]] שהם השניתבמעלה

 .עשרים )35 11 : לא.כי



 הממפר על לחלק תוכל ולא המקומות באחד נלנל2( היה ואם לועץ. (יצאו1
 ול"ב אלפים ד' להלק בקשנו דמיץ ממנו. מהנבוה אחורנית השבהמחולק

 במעלת אחורנית וכהכנוהו3( א' כידינו ועלה נ' על ד' חלקנו שלשיםעל
 במעלת אחורנית5( נשיבהו א' עוד לנו נשאר4( לו שני הוא כיהמאות
 השיבונו א' לנו נע1אר ניה( בחלוק ועלה נ' על נחלקט7( י' והיו6(המאות
 0הכתוב עם אותו"( הברנו0נ( י'9( 0ויהיו העשרות במעלה אהורניתאוהו

 ד' לו ונתננויי( נ'4!( על אותו3י( 0חלקנו י*נ היו12( השנית1נ(במעלה

 שלא6'( י*ב היו הראשונה במעלה אחורנית אותו השיכונו א' לנונשאר
 כזה7י(. לחוין יצא וכבר עליו המחולק טאותו פהות הנשאר בייתחלקו
 1( 1, על רבים או8!( מספרים שמ או אחד מספר לחלק נרצהוכאשר

 אאא על רבים או שלשה על19( או ממפרים שני על או אחדממפר
 לאחרץ תן תעשה ככה העלית הטור ממספרי פועתים שיהיומנה

 נ -
4 ח  

 מהמספר לו לתת שרובל מה העליון20( טהמור השפלשבמור
4*גא

 גו, שהוא השפל הטור מן לראשון ותתן העליון שבטורהאחרון
 המור מספר על לאחרת שנדעע ממפר21( ככפל לאהרוןראשון
 ונרע שוב ככה לעשות תוכל לא ואם האחרון. לפני עיהוא28( 22(השפל

 האחרון לפני שהוא מהטור לקהה צריך וכשאתה בתחלה לו שנהע!ממספרך
 היה ואם המ;לות. לכל תעשה ככה לעשרות אדצרנית השיבהו מספרשום

 בעשרות אחורנית ממנו הנבוה מן השב נלנל העליון המור ממעלות (באהת24
 ובמעלות העליון המור במעלות נלנלים שנים היו ואם לו ע~צריך מה ממפוקח
 "4 החשבון נננד שהוא הנבוה אחורנית תשיב מספרים השפלהטור
 ט 18 שתצמרך26( מה מהם ותקח האחרון הנלנל אחרשהוא

 דהאב שתצמרך מה ממנו והקה בעשרות אוערנית תשיבומהנשאר6-(
 ראויה שהיא המעלה מן השפל בטור שהוא המספרנכפל

~ 

 ח טב
 גהג הנשאר הוא שכתבנו מ' 0ד' וה28( דכשיץ ממנה27(.לקהת
 אחרון שהוא ח' הלקנו!3( כאשר והנה30( יתחלק29( שלא החשבוןמן

 )נ :11 .'צא )2 :11 .הגלגל ף :11 צכתבהו )' :11 ינשאי ף11

 :א0סת .ונכתבהו )6 :11 .'היה )י :11 נחלק עשרה .אותם ף ]] :ת00ם ג'אותה
 כרינה .נכתבה )9 :11 [ )0! :1] .ונחברט )!ו :11 שם שכהוב .מה ףי:זן
 .ויעלה )3י :11 .נחיקהו )'י 11 :!!00ת השפל .שבטור )15 :11 ונתן ף!:11

 -ישלא ):! :1] 1! :31 צורחו זה ,והנה .ש[ק] [ן85, .ץ8%8 !705י80 פ[ ]1"ן(י
 ת1 ע ח8![!8! 8[6 "68168 ם8!!וו(נ תן ץם4 5"!5[0%8 .56[8[1 ף1 1]:05סם

 ל2 !3 :005ם העליי! השני.מן
 .המספי

 .מספי,ם )"נ :11 [ )0ב ,:ננ )!2 :ז]
 )'2 :11 .טצייך )26 :1]ומה

 )'1 8!10!14נ"ת פ[ :ע שביים ייעז .נ' )*2 :11 .באהי

 -שנטאר )'2 :11 -מסט )26 :[3 :! -ש11 -! .81105 )29 .1111 :[3 [ מיי :!3מ:נה

 )31 31 :005ם מאות ושלש וחמטימ שלשה על אלפים וח' ומאתים עשרשלשה

 חלקט.ראשונה
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 ובעבור שנים לו ( נתו1 והנה השפל בפור אחרון שהוא נ' על העליוןבמור
 אחורנית ממנו לשלישי החזרנו שלישי4( השפל שבפור הנ' היה3(כי2(
 אהד שם הנחנו יוהנה שנים הח' במספר לנו ונשאר העשרות למעלתוהניע
 ( ז יי ממנו וחסרנו6( י"ב והיו השנים אצל האחד5( והח~רנו לנו יספוק אהדכי

 ונניח הכ' על ב' נשארו והנה השפל שבמור האמצעי חמשה כפלשהוא
 נסיר5( י"א ויהיו5( שלישי שהוא אחד על אחורנית אחד ונחזיר אחדשם

 הנ' לכל והנה8י( ה' נשארו השפל12( שבמור ראשת לנ'1'( ו'10(0ממנו
 וה' ב' על וא' ח' על א' לנו נשאר כי לחלק נשוב להם שראוי מהשפלים
 יהש יהיו ב' על אשר א' על אחורנית הה'14( על שדוא הא' נשיג א'על
 הפור בנגד וננתבמ15( נ' יהיו השפל גמיר שוצא נ' על אותםנחלק

 אהורנית17( הה' 0על נשיבם ב' לם ונע~ארן16( השנים לפני שדואהראע~ון
 נשיכ עשרה נשארו פ"ו השפל שבפור האטצעחם לחמשה נתן כ.היהיו
 יעטארו פ' ( 1 מהם9 ונקח י-נ ( ' הנ'8 עם והא' פי וושארו נ' על אדורניתאחד
 שיססיק אעיפ מהי' הנ' בראשונה לקהת יכולנו לא כי הה' על ופיד'0'(
 בראשונה כי בראשונה ממנו שלקח92( אעיפ עכעוו מעלתו איננו91( כילו
 מן לקח עתה אבל הח' מן לקח השפל שכפור האחרק כי לו שלישיהיה
 השלישית25( ממעלתו94( שיקח95( הוא0'( צריך שליאר יצדוא ואחרהב'
 'ח- "צאר'י( לא מ ד' לו לתת עולמ לא 'צמם'י(ודנה על 39(פ י לחלק99( גאנו אחר דנ~ק8צ( פ'97(. ד' וטהצאר6'(הנה

 ,וה)( ד' ומ' רנ הר33( 0עם הנה אוצרמת ת"ךבדצ וכאשר א'אלא
 אחנט ל :אה טמי ;יבבש;:::י: ר*~~נ כלם"( 0נ"ךבם נ' נשארו'3( נ' 6 נתן כן על לץפעמים
 ט שבמור הח' 0ועם העליון שבפור לאחרוןזנ( שלישי שדצאהח'

 שבמור שלישי שהוא לו' נלם אותם מק י'ח יהיו38(השני-3(
 נשוב מאומה 40( הח' 6על נשאר שלא לפי נלנל הח' על נכתוב89(השפל

 )ו :8 גחגגו ף :11 , )3 :1] .שהיה )' :1] של,ש,ת במעלה )15]
 :,8001 לאוער ף .8 ריני )ז .8 1 )8 :11 ,ה.ו ף :1] גסור )10 .11[
 )11 11. :00%פ .שהוא ףו 11 :00%ם והסירם ו' והם ג' פעמים ג' כפול ו3ו.11

 יכתגס. )16 :11 צשארו )11:17
 הגה .8 :0011פ .נתח )'י :11 .ח' ף1 :1]

 הה' על .אחורנית )'ו 11 :00%מ .יהיו )19 :11 .ממע )ם2 11 :800% הג'.על
 )11 :11 .אינו )22 :8 .שילקח )28 :11 .שנקח )24 :11 טעלחו .מן ר11:2

 השל.ש, )26 11 :00%ם מועלק .בלתי )27 :31 ד' ער ף2 פ1 % , 816.ןב"11
 )29 [1 :800% לחלק צריכיס אנו והנה הצורה כי יפניך שהוא כמי מספר )1150

 :,ש0מ העליון שבטר .אחרונה )י3 11 :800% השפל שכמור אחרונה ףנ.11
 .ישארו )3נ :11 .עלו )*3 11 : ינשאר )35 :11 גשיבם כלם )6נ .ןן [ ר11.3

 לאחד,1 )38 11 : .הוא )39 11 : .ונכתוב )0' 11 :.עליה



 במור שני שהוא הנ' על שהנחנו הה' טן נקח ( לחוץ1 יצא לא שעדיןלחלק
 ששטנו הג' אחר הו' על האחרפ( 0זה נכתוב אחד שהוא2( שניםהעליון
 טן נקח לחוץ יצא וכבר השפל במור שלישי ודוא הראשון בחלוק הם'על
 למ' נחן יי והם הנלנל על האחר נתן שנים וישארו אחד הנ' שעלהג'

 שדשא הא' על אחורנית נשיבהו א' הנלנל על נשאר מ' השפלשכמור
 הנה הא' על ה' נשארו'( ו' לו נתן ו"א והם העליון במור וראשוןרביעי

 יותר יתחלקו 0ולא ר'ה שהם וב' ונלנל ה' העליון המור- עלהנשארים5(
 אחר8( דמיון7( ל*א. אחר לכל והנלקח רצ"61( הם השפל שבצרשהנ'
 )(א 0לא ב' לו לרעז השפל5( המור על העליון המור לחלקבקשנו

חעח0 לחלק למ ויש י'ד והם וד' א' אם כי ישאר שלאו1(מכל10(
~דד'כ כננד אוהצ ונשים א' לו18( נתן אך12( פעמים6( סבי פ'על

 "ן*' אחורנית לה' רביעי שדוא העלית במור16( 0שהםמ'14(
 נגןג שבמור ראשון%7( לה' רביעי שהוא השפל בטור 16(כשנים
 חא הה' על ב' ישארו אחד טהם נקח ( נ הה'8 על נ' נשארוהשפל

- 

 גגכ :גו :~בן,: ונן :ם גבצ:%,ק'ן:ן:!
 העליון שבמור השלישי כי יוכל83( ולא הוא20( שלישי כי 0לטעןהעליון
 ו' ישארו ד' יקח21( י' יהיו אחד הר' על שהנחנו הה' טן נשיב הואנלנל

 טהרביש רביעי91( והוא השפל במור ראש שדצא הה' יקח הנלנלעל
 יצא לא ערין כי לחלק נשוב ר' המ'26( על ישארו מ' שרוא העליוןשבטור
 המ' 0ועל וחמישי80( ראשון שהוא העליון הפור טן נ'16( והנשאריםלחו'ן
 על הב'36( נשיב25( ב'28( הה' ועל ד' הד' ועל ו' הנלנל ועלר'27(
 ח'80( השפל שבמור רביעי שהוא לב' סנתן כ'ד'3( והמי'(הר'!י(

 על נשאר וא' אחורנית וע'6'( על וי טהם20( נשיב הד' על ח'נשארו*3(

 )1 :11 .לרמיון ף :11' .שהם )' :11 הזה .האחר )' :[1ןנשארן

 )י :11 .נשארו ף :[1 [ )י ם1 11 [ 0!6 .זסש1ו )6 [1 :00%םשלשהותשעים
 ואלפים מאות וסו( )[ ומ' חמשה על וחמשים אלפים יארכעה ף 11 ב0סם : שכת'במ'
 לפניך .סשייר )0ו :1] אפשר .אי )וו :11 לא .בי ףו :11 לא לכן וגו11
 :00%ם .רק )יי :11 ~הטי לו :11 .שבטור )16 [1 [!00ם ש8 :68ם8י] בשניר"ל
 ארירנית העליון שכטור לה' רביעי שהוא סההתחלה השפל .בשר )11 11 :.ראש

 ל9ו :11 ~ה' )19 :11 ונשיבוצ )20 :11 [ )וי :11 .נקח )22 :11..מבטור

 מ2 :11 מכל )י2 11 :00%ם .וקח )26 :11 .ט' )26 :11 .בי ף2 :11 הס' עלןר'
 ף2 11 :ל00ם השפ( בטור הכ. על לחלקנה העייון בטור הה' על הנשארת הכ'וח
 איא אפשר .אי )29 11 :00%ם .אותה ףג 11 :ו!00ם ארערנית כולה )3נןן

 :00%ם .אציה )!י :11 .ויהיה )3ג נ1 :00%ם ויא השפל בטור הכ' עלוחיקס

 לה' ממעל במקומה תכתכנה הח' ואותה אחריו הכאים בשביל מוף יוהר לו ייתןחוכי
  .הראשונח ל6 :11 ~ישאר )5י :1.11'
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 נכוןנ( נ' מהם נשיב אם הו' במקום ד' נשארו ע"ב לפ' נקח ע"ו ויהיוהד'
 שהם שאחריהם הר' עס מהנ' לקחת יוכלו השפל 5( שבמור הרי כיהוא2(
 אמ2( כי יהיו 0לא הנ' על אותו וכשנשיב4( שנים אם כי ישאר לא אךל.ד

 הד' על אחורנית הד' כל נשיב לפיכך מ' שיקדו7( לה'6( וישכ'נ6(
 0יקזע מ'ד והם העליון שבפור הנלנל9( כננד הדי8( במקום נלנלונכתוב
 בפחות לנו די יהיה לא כי12( ד' מהם נקח "ב נשארו1~( ל'בהד'10(
 נ' ישאת ממ' הה' יקחו מ"נ הם הנ' ועם פי על שהם הדי על ח'וישארו
 על וא' לאלפים ולהכניסו ממאות להוציאו ונלנל פ' שהם הפ' על וח'. נ'על

 מזה נדול המחולק כי יתחלקו לא ואלה אלף שדוא הד' על שהואהרביעי
 ום' אלפים ס"ח לחלק בקשנו אחר דמיץ ומ'ה. מאות ופ' אלפיםשהוא
 א ז'16( הדמיט'1( וזהו*1( ונ"נ48( אלפים ז' על וכ"אמאות
 ח ב שווא מוי7~( לקחת יוכל6'( לא השפל בפור רביעישהוא
 בפור'חמיעף

 הע"
 ~ן('"י כל לזי לתת נוכל9ן( שלא ומאחר6י(

 ":*ש' ס'ח ויהי הח' על אוצרנית -כלו2'( דש'ג2( נשיבהצורך0'(

ש-ת. לויפ'"( נתן העליט למור רביער שוצא הה' מן חלקטהנה3'(
4",ן' על ה' נשארו השפל בפור רביי שווא הנ' על לחהןטציאט

 שיקח98( לה'27( יש הואנלנל96( כי מאומה יקח לא 4' השני הנה'ו(הח'
 יוכל%$( לא51( לחלוק50( שלישי שהוא העליון בפור הרביעי ב'9'(מן

 נשיבם6י( ה' קואחריו הפ' מן נקח54( ממנו$8( פחות עפהוא מפני0לקחת
 ז' ישארו7'( מ"ה6'( יקחו מניב 0והה' הפ' על נעואי ודי נ'ב ההיו הב'על
 ל%א ויהיו א'89( על. אחורנטע ונשיבם נ' נקח הז' מן88( הב'על

 )י :11 .באמת ף :11 ( ף :11 .בטור )4 :11 נשיב .~אם )י 11:0%סם
 .לבד ל 11 :00%פ השפל .שבטור ף :11 ."ח )5 :11 .הו' )9 :11.הג'

 ף1 :11 לד' ונקת .ס :%(110 השפל .שבטור )11 :11 ~נשארו ף1 88)5011!8
 פ0ז בי %18 אלף 81!ס18 פ1 11 80 : הקייק שבטור הראשונה הנ' אל אוערניתעשיבם

 כראשונה כף'ג מהיה שנ"ה במעלה ח' משאר השפל שבמור ראושנה ה' על לחלקוכדי
 העליק בטור ראשונה במעלה ג' ישאר השפל שבמיר הה' על הנף תן העלעןשבטור
 רביזמת כמעלה וא' שנייה כמקלה ית' )19 1נ :00%פ הצורה .כזאת זס81686
 זגך118 .פ]16% )14 :11 המוצורחו .דץ ף1 :?] ד .חהנה :11ף1 .טכל ף1 :11מן
 .הף ף1 :1] אתר כן .ואם ף1 :1] ריכל )ש .11 ציכה )21 .3] אויע )3י:1]
 .נ,ה ף2 88)1 ש814 05י הנה %% הנה 1סןס14 ב1 1] :80 ט' לה נהןהנה
 נמצא השפל שגטר הג' על בועץ אותה נכחוב הט' הו ס"נ הס ס' פעמים יוהנה
 ה' הת' על ונשאר ראשונה במעלה שמדת שהיא מ2 :8 1 ף2 :11 יהנה ף112
 :00%מ תשפל בטור הה' .והנה )27 :ן] .לה ף2 :11 .ליקת )ט :?] .הבי ף1:3]
 ף1.8]

 בתלוק )נג :11 %א ף* :ןן ניכל ף5 .ןן 1 )א :11 גקח אל"
 ונשיכם .ם 00%פ : .אהור )86 1] : השפל שבטור יוד מאה תתן נ"ב עסאלה ף3 11:

 .הוארו )י5 :11 ימע )89 :11 הא' נסם :ש00פ העייון שבטור.הראע~ונה



 ות'ב אלסים 0תר.פ לחלק כרצה אה- דמיון א,. על ר' ישא.רן כ': נ' ןיקה:1
 ח נ העליון בטור שיהיו4( מספרים על'( 0מספרים ום'3( אלפיםעל
 יד,*ן השפל במור6( הרכיע' לבי נהן השפל5( כבךר ובן נלנליםב'
 י( * * 0:ן בטור9( השני6( דגלנל דגהן( העליק במור6( השש' סהו,ב'

 ב:ך0חן יקח ולא העליון8( "שבמור החי סן שיקה0ו( לו ישהשפל
 יי.. מן שיקח10( לו יש השפל שבמור השלישי והנלנלנלום

ע העליון שבמור מדיינ( לקהת השפל במוריי( הראשון4'(לם' טג0ב יש13( לקחת12( 0יוכל ולא העליון שבטור השואויוגלנל1!(  

 שיספיק מה העליון בטר השני הח' טן שנ"ויב אמ צרינין8!( יונללאי'(
 והא'1'( ז' הח' על ונכרטב בא' למ די20( כי אחורנית א' נשיבלמ'19(

 נקח יספיק93( לא 0 ועור בקץטרותצ'( למ יצא הנלנל על אוערניתשהשיבומ
 הרי25( על ל' הם והנ' הנלנל על ז' ונשאירו אחורנית ונשיבם טהטנ"1(
 וו' העליון שבטור הראשונים"( ושניט21( ונלנל הד'26( במקום ז'נעואת

 יצא81( לא'י( 'טהף0'( לחלק מצנ 'טד הד' יטעל29( ח' המעלשקל9י(
 'טויא הראיטת הנלנל תחת ונשימדו הה' יטעל הז' מן ר"( לו'2(נקח'3(
 הנלנלזי( 0מן שיקח36( לנלנל יש הח.5'( על א' ונשאר לה'"(דביומ
 שעל41( הזי שהיא0*( ממעלהע95( שיקח שאדייו לנלנל ויש9'( יוכללא'3(

- -- 
 )1 11ט8 ז48  8!ז70ן יקחו 5[ש א' !"8!8 ם[ 11 :888מ8"!0! חהןמהם

 שגייה כמעיה וד' העליון שגטור הראטגה הא' ש ד' ויטאר הטפל טבכור לג'כיז
 סשמ יוחר השפל טור כי חלוק כלי רבהמת במעלה ודד השליטית כמעלה .וה' ףיננ

 11 ." י048ת .8 :16 ( )3 ,8 :8 ( )4 :ע .שיהיה ף 11 .ט (1:שם0ת
 הצורה כזו ; ע[ % ( 8[4 ;זמשיו 3[ 8 !18 "ש .שיו:80

 )6 '11 )יש:שץטיי)9:(1 י ::ן השלישיחלוק0ונאן

 .שבטור ףן :י1 .ליקח )י1ת:11ן השניחלוק אן זבנד

 )ן: :ע .'קח )" )2ץ1 ן הראשוןהלוק ן ז 1ב0ז
 שכטור )16 :(1 ד' .סן )7ן11 ןהנחלקב0ד0הון

 :(1 .ולא )8נ :(1 -צר'כ'ם )9י11נ הנחלק מן יוצא ןהננ

 יוונ ל, ען"נה,א.,.אך, 1 1"ל1 יה עי 1,ט00ב
 )24 ,11 :11 ל .מהס )26 ,11 (1 :ם(0ם ביז נקח ל"ד :11( )הם .והס ף2 :י1-ד'

 )י2 :י1 .וב' )6י ,11 :(1 .ראשוניס י" :י1 .על )% :(1 ;! 11 מם0ם :.עדיין
 )51 :(1 ;! :1ס0ת11 .לחוץ )32 ,ןנ :(1 .נה( )33 י1 :1ס0ם כ, פ..מ,ם )34:(1

 .לא' מן( 8'.(1 שם"ן!88!8ינ1 :ץ8ש" "טת .)"8 ף3 :11 .הז' )6י :ןנ ;ליקהת
 שם0ם . טמעלהו ף9 11 : סמעלתו ; (1 מם0ם : ז' .שעליו )36 עסזו לא 3[מממעלוע

 .1 מ1 .11 )59 :11 יש .ושד )0* !!3!8 הדי שקל הד שחיא 811!8 מ1 :1נ הד'מן
 1' .שעליו )41 [1 :.על
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 שהוא לפי מעלהו שדצא הבלנל מן שיקח למ'4( "ט3( יובלי( לח1(הד,
 יוכל שלא6( ונם5( כלום הנלנל על שאין לפי יוכל ולא לחלוקרביזמ
 נשינ מעלתו9( אינם8( השנימי( בי השנימז( על אוערנית אוחולהשיב
 והם16( דגלנל14( על נששמ3~( נ'12( שלפניו11( הר. שעל10( הז'ק

 הנלנל על וז' שלפניו19( הד' על וד' נ'18( הנלנל סעל נעוארוזי(ל'16(
 לועץ יצא לא שעדין'2( לחלק נשוב הח' על וא' החיו2( לפני90(סשהוא
 אווע נשיב השסל וטבמיר האחרון6י( לקחת נפל"( לא הא, מןרגה"(
 לחוץ*ב( 0טציאם חיד'( 6 טע6'( יץ והם וצלנל על שדוא הו' עלאחורנית
 רביזך הוא בי וג"8(אדיי9'(

 לח"
 חלקנו'3( רגלנל שעל הז' מן כי

 האחר9'( לנלנל יש נם יקה ולא הרי טן שיקח לנלגל "ט הנה א' נשארהטם
 טן שיקח לט' רש יקח היא הע*וו שבפור*'( דגלנל שעל הגי מןשיקח
 .שיתןד'( הנלנל6'( עועל לני נאמר אמ6*( אדצרנית נחרב יוכל'*( ולאהב'
 נ' אלא לו אין כי לו"( ערספיקפ'( טה 6 אין לנלנל"( הראעען*3(לב'

 עם6'( 0הגלנל על ויהיה*'( אחר"( הד' שבטקום'י( הר' סןנקח"(
 הכל יצאו עיב והם9'( הב' על ארערנית'4( ונעיבם ז' מהם נקח הנוצ'7'(
 שני שהוא רגלנל הצל כלום ע*ו נשאר60( שלא הב' על נלנל ונכדצבבפ'

 לח' שני שוצא53( הנלנל על חא'*'( ר'62( על6'( ת' ו' נעוארולב'61(
 שלא נשארו64(האלה

 יתחי
 וצשאר56( המסמר כי מזה נרול המוצלק65( כי

 אחר דמיט וט'58(. אלפים הוא"( עלע והמדולק'6( וסי סאות ת'אלף

 :!11,1ל .ולא :!1)2 ,קח ף [.,9.!1 .!1)* לח, )5 .?ן[
 )6 :?1 ;ויא :!1 .לא ף :!1 [הב' )8 :!1 .אינה ף :!1 .ממעלוע )10 :11.עף

 )11 !1 :%ם0פ הח' לפגי שהיא הגלגל על ןד ף1 פן !1 !ש816 ג' פ80%0 ז0ץמן

 ;הד פ1 1] פ18ם1, 816 6!זסזהך 50%פ שלפניו 618 =פש פפש61,ו5 שלפניו-ס81
 .%"80%58831 ך1 :11 !צית מו !1 :%אפ ט ף1 :1 ."ע מי 5:%אפ
 כץ מהם .נהן )'ו :11 .שארו ף1 :י1 הנלגל על .ל ךי :!1 .שאחיע ף8:9
 .שלפני )י2 :11 .הא' ל2 :ן] .אהמץי1 ףש :י1 ידגה )א ,1נ :!1.יוכל
 )25 :4] אחרזן .ב' ף2 :!1 צתמ )ז2 .11 !1 :ש00פ פעמים .ב' ףש :!1 ודוצשים

 )י2 :!1 -אתר גש י1 :00%פ הנ' [זחת )א :00%פ!1 .תאמאסלתוץ ך9האתד:!1
 :!צ!88ז566( סז4שפפ. .)*פפ )*5 :1] נטור )4י :ין לל .ימפיק )6י :!1.מאס
 )י5 :1] [ ף* :11 -ראעון )" :11 [ ל" !1 :00%פ הי .עם )י4 פ1 ?], ף5 ן1 00%פ : ;הראשון 816 .ש01ז 16ז4,0ך שיתן 618 לנלנל .ןש0יס61 ן פ1[1
 פ0ץ לו 618 הגלנל ;.80%1פ81 פ1 :י1 [ לו פ6 ג' ףע !1 :%(0פ .א' ף4:!1

 ף4 :!1 ;( ז%68 04%פ ג' ."טארו ף4 :!1 .ההא' ף' :!1 [ ף4:00%פ!1
 .הס )48 :11 [ )"' :!1 ,יהיו )50 :י1 גשארז )מ ,11 :!1 .לו ך5 :11;הד .שעי

 :1] .( ז568( :!ש(88ז568 81י 8 ז85 18 4 ש4 681 1 !נט46 פשפ5ז פ1.)י8
 ף6 [.:!1 )4* :1] ."טארו )י4 !1 :00%ם .עייו ףי ,?] !1 :0%סם .הוא ף*:1]
 .והמחלק )" י] :%אמ ע4ח הם החלק מן היוצא ותלוק !"זל80( !1 .8.)17
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 לעולם כי אפרש ובראשונה נלנל מאין שתהתיו החשבונים מכל וקשהנכבד
 יייאי** רידעא*ייי חלירילרלייהרחה

 ע י,ט 1ו ת; "' :ץולג'נ.יך":ן(ג:7:2ףע0
ןי 7,יטח,ומ

 זבגדהו טא0נ (באכוצצ ש,,נ/נ/ ,פי "שם/שבמו,
ל0בטחווד1קח0 ואוטר כמשפט נחלק ואו5(לגלהחההההז א(8(

" 
 לי לל

 סעסים בין רכים ביןשתחלק זדההההז
 ער ההוצצן על העליט חשכון לחלק לך ש 1( לעדלם0באאחחח0
 עליו נלגל יש אם סופו על בא החשבומת למוף שיצאבהדדדדדדא

 2( והקשה11( וצנבר צורת וזה 1( זה כט עוד יתחלק לא ן יזוזין: : :יןז
 תעויעיות8'( ד' על שביעיות פי חשבון2!( לחלק בקשם י י י י ז זהחז

 שתראה אחר תתלק איך אורף14( דבר נל ראש הנהבופוטט'

 )1 :11 .שעצצג ף :11 הימען גחץ )* :1 [ 3*11
 .5( )18 שננ"1 פ1 [1 6מפ [% ףי מ1ננ :ש0ספ גאמר )6 :11 .ב' ף :11 .ענצטוך ף :11.קגלגל

 יהקשה'
 ף :11 [ ף 09,ך ואז 618

 פש"81 [44 ז68 ,8![88 (ט8 ז8ש10ם,5 התסהא השער 4פפ%881 ע"ש0 פ608פ8!1
 68פ10188 (44 "ז"448 818110 ז"%1 810% 60פ8%8ופ"ש :8פס1ז"שם5 מןזה

 על העייון חשבון לחלק למ יש לעולם במקוסו נכהג ולא תשכח 15 והצמןהח%ק
 ז"06( )יס'א נ"א יתחלק לא למד קייו גלגל אם החשבון לסקס עאצא ערהתה5ין

 ף1 11 !0%סע הטרה .נזו פ1 11 פ68פ6 810% 60פם%18 1ם,יפ פ0זוה18קנששזפ1ש דכ!וןן יתחלק לא עזד גלנל על נלנל .אט )1י 11 :%אפ .יסען )12 :1ג.1
 נת :ןנ.אלסךן

 הה טרצלקש בלתי גשארים ןאל1 6 1 6 1 6 ן9

וו:::ן::ו
ההוזו 7ן7ן7ן7 7ן77ן7ן7

 נ~הה,משי:::,קללוי-זלו-
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 תתן לחלק כשתחל ותחלה אחורנית להשיבו תצטרד1( מהט' פה:תיצדי'
 למור שני עשהוא ממנו שתחלק הד' כמעלת אחורנית ותכתבנה ו'למי

 לחלוק בשני ונן ו' לחלוק א' בטעלת שיעואר עד תעשה וכן י'דוהנשאר
 ח' לחלוק ובשלישיז'

 שהוא הז' נשיב לחלק נשונ ד' לח4 וברבי-י
 ד' שהוא ששי ו' תחת ו' ונכתוב ממט ונהלק אחורנית השלישי אלבשני
 ואחריו ה' וושחריו ח' ואחריו ף עוישאר עד תקהצה וכן ישר והנשארלחלוק

 ומה ט-ו והנותר ר' כמערכת אותה ונשים הח' על 1' נשיב לחלק נשובר'
 שהוא השלישי תחת ז' ותכתוב ד' ואחרי ה' ואחריו ה' ואחריו ח'שתשאיר
 שושא השמיני תחת חי 4 ונתן ה' על ח' נעויב לחלק נשוב לחלקהרביעי

 לחלק נשונ ה' ואחריו ה' ואדויו ה' דאחרץ ה' על ה' י,צאר לחלוק רביעמד

 )י פנ (ט8% 616868 פ4פ הצטרך פי6פ8בפ1ש66 6פפ 11ש ט"ה.שוס!(
 .8 .2 )4 פ66פ6886נ11(8 ט1(6ס8 ש6"8 4 8 :8פ6פפש10 לד לארער שימהילכן
 י"ד ה-טארו הסספר שאר לצירך סז' יח-ר לו ליתן היכל חיא נד על וח"ם עחההע
 כף על וחלקס ע"ו מהיו השלישך הז' על 5אויר תעאמהו וד הקגי לח6ק ד מהםחניח

 ע"1 יהי הרביעי אל לארער חשיטהו תוז' שני להלוק ד טהם הניח ייי ה-טארוהשני
 לאחור חשיסהו והף שני לחלוק וי 0הם הניח י-ר תשארז הוטלישי הנד עיוחלקם
 לחלוק שנשארו נמצא ד' השארו הרביומ הם' על וחלקס סץ ויהיו החמיקף הדאל

 ד ד ח' ד' ד ד ד דהשני

 הה"
 המ' על וחלקם קךץ יהע לאחור ד תשלח השני

 ע"ח ויהיו שלפניו לח' שלחהו חתד שליאא לח6ק ד מועס הניח יקר וישארוחדאשון
 ה' שלישי לחלוק ח' מהם חגיח ט"ו וי,מארו כן כנף ד 6 ותן השני הנד עלוחלקס

 מהסן. תניח יעא וישארו השליי המ ש וחלקם ע,ד ץהע הד' אל לאיידתשלחהו

 הרביעי המ' ע5 וח5קם ס"ז ויהיו הד אי שלחהן והר שליעיי 5ח5וק :6פ83[ הנ-
 ז' חשים השלישי החלוק ד ה' ה' ד' ד ד ד -עלישי לחלוק שנשארו נסצא ד'וישארו
 הגיח ס"ו וישארו יוחר ולא ז' 6 לרעע וה~כל הראהטון ס' על חלקם ע"ח ויהיולאדער
 ח'מהס

 לח"
 השני מ' עי וחיקם ש'ה ויהיו הה' אל לאחור עאמהו והד הרביעי

 ר' אל לאחור שימהו והד רביוך יחלוק ה' מהם חניח י"ב וישארו כן כש ד לוותן
 שימהו והו' הרביעי לחלוק ה' מהם תניח י"א וישארז שלישי נד על וחלקם וץ-ההיו

 יחווק שנשארו ונמצא ר'  וישאיו הרביעי הנד על וחיקם כךז ויהיו הז' א5ארערגית
 היבל פ"ה ויהיו הה' עי ארערנית ח' יץם הרביזמ חלוק ח' ה' ה' ר' ד דרביש
 והח' חמישי לחלוק ה' מהם הניח י"ג וישארו ח' לו ה4חן הראשון הנד עללח4קם
 מהם תנית י"ג וישארו השני הט' על וחלקם פ"ה ויהע הה' אל אחורניחשלחהו

 פ"ר ויהיו הר' אל אחורנית שלחהו והח' :4מש[1[ ךיחמיטי 7.ששי לחיוקה'
 מהסן. חנית י"ב וישארו כן כמו ח' השלישי הט' עלוחלקם

 לחלוק :4פב(1[ ]ק'ה'
 ונמצא ה' וישארו הרביעי הט' על וחלקם ע'ץ ויהיו הד ל לאהור שלחהו והז;חמישי
 חן נ"ה ויהיו אחורנית ה' שים חסישי חלוק ה' ה' ה' ה' ד חמיכי לחלוקהנשאר
 אהורנית תשלח והה' מרילקים בלתי ה' מהם הגיח י' חטארו הראשון המ' על ה'מהס
 ה' מהם תניח י' ויטארו כן כסו ה' השני הם' על ותן נ"ה ויהיו השלישי הה'אל

 כן כמו ח' השלישי הט' ;ל ותן נ"ה ויהיו הרביעי ה' אל שלחוע חהה' מחולקים_בלתי
 הט' על וחלקם ס"ז ויהיו הז' אל שלחהו והר' טחולקיס בלתי ף כהס הניה יימשארו

 ה' ה' ף כ' מחולקים בלתי משארו כן ככצ ה'.הרביעי
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 י' וזצשאר לחלוק רביעי שחא דיזשיעי ז' תחת ה' ונתן אחורנית ה' על ה!נתן
 כבר כי יתחלק לא ועי בי ואחריו ו' ואחריו ה' ואחריו ה' שתעואירומה
 אלפים פ' עלץ והמדעלק ום4ב מצת וה' אלפים ה' דגותר וכי בה' לזצץיצא
 נ' החשבת חלוק ונללנ( ום'ה מאות וז' אלף ע4ז והמקובל וצ'פ מאותופ'

 כל עם כי והנלל אחת וב' אחת וו' ההץ ופ' דלתין ת' חיתץ ת'זיינץ
 המספר אם החלוק כלל נ'. עד שנתמעפ האחרת מן זעץ ד'החלקים
 השפל המור שף על העלען רגטור חלק יותר או ססמרים שני ע~ושתחלק

 מיול השפל ואם מהשפל נדול ד* מספראם
 מד"

 העלית טף השב
 השם בה דגכתב עם וחצרפם 5ה דן4דטת המעלה על אוצרניתלקהטרות
 למספר לתת שתוכל מה טמם וקח העשרות ספור נלנל לה העזטתבמעלה
 שח~ען טה האדיים השפל ממפרי לכל לתת שתוכל מה תתוב האחרתהשפל
 ממנה שחלקת המעלה טן רזצק הפמיפ שני באסצע כתבדצ והיוצא4
 מה עליהם .שתעווב *ים לכל תעהטה וק טראעה דהצפל סוףבמרזק

הח"
 הטם . מראען השפל פף כטמפר ממנה שחלקת המעלה מו שהמנה

 למעלה הסטוך טן תקחם השפל * השני וטהמספר בחלוק היוצאחבחוב
 מה תשיב ל יספיק לא האם דגירים באפנע הכהוב נמספר טמטשחלקת
 ותצרף 5ה דקודטת המעלה אל אדורנית תחלה שחלקת המעלה מןעצעואר

 לכלם. תעיטד, ובן מממרך .פטנה וקה בה שננהבעם
 0 דד הגה תתקע על חעקכ,ש אלפים פ'נ לחלק רציט -דמיע'(

 סוף פההו מח' יותי השפל שבפורהמ'
 הע"

 ב0 ה.ב ה כן על
 ח נ ה ב א פ' מהפן לפ' תתן פע יהיו דג' על אדורנית -הח'תשיב
 פ ב הה' מן לסחת יוכל לא ודגלנל דג' על ב' ונשארו פ"אשיו

 פ 03 אים ני דעלטן הה' טן לקחת יונל לא התחתת יג'*
 נסיר ליב יהיז הב' על של,צה הה' מן העוינ לנןמעלתו
 תי הנ' על ה' וניצאת השפל ראעות שיעא נ' פעמים ט' שהם כץמהם
 פי בחלוק יצא ונבר הש~עוית סעלה דצא התחתון שהפי ובעבור הה,על

 לחלק נעווב ממם קוחלקת הע~ת לנ' ש~שי שדגא השנית במעלהנכתבם
 פעמים ב' מהם נסיר כ'ב יהיו הה' על אשר הבי אל נ' על אשר ב'ונשיב

 שווא הראשונה מעלה ונכתוב ה' על ד' ונשאת השפל דוא מ' כיט'
 לקהת יוכל לא דגלנל דגה החלוק בזה ממם ש"לקת העלית לה'ייל"צית
 כי העליון הא' מן לקחת יוכל לא השפל והנ' הב' על אשר הה' מןמזצמה
 ונקח ייא יהיו הא' אל הב' שעל הה' מן אחד נעויב כן על אחד רק בואץ
 ע5 וה' הב' ע5 וד' הה' על ד' ונשארו נ, מעמים ב' שהם ו' ההחתון 5נ'מהם

 )נ פ70י נלל 6% קע .ש101( .8 .2 )18 %611 18 י1נ ף בסדדמען

 6% ק"נ .ש%( .8 .2 )18 !ע% ש!נ
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 "י ותל" ךז':שי במיל" שעי"טיימו ::':עה' אי לקתט ק"י על ושינ אלף יחא לחלק רשניט אחר דטיק יתח,ו. שלאא'
 0 0 ץ ג 0

 " 0 1 בן קיייי;יי"י(בע: :ןייוןהי,ייעןןשיך:ן
 לנ' שלישית שהיא הראשונה במעלה נ' ונכדצב מהשפל האחרון לאיני

 בחלוק כי וזה השנית גמעלה נלנל .שמט ולכן ממט לחלק נשוב עתהשהחלט
 ממנו מעלות נ' ברחוק בחלוק הירצא כתבט ינן העליון מטף ד"קלטהראאצק
 החלנו הזה השני כחלוק .אבל השפל סוף מעלות כמטפראיצרנית

 המעלה אל זה והניע אחורנית מעלות נ' רתק דויחנא נכתוב ולכן העליוןמדני לח"
 והם הה' על ב' ישאח ד* מה' נקח השפל גמור השני חש'הראשתה
 יטלאעשרים

 יתח"
 קע. דודצא ודגה

 מאצי דע נכונה~( חלקת סאם המאעים לרעת נשליםוהנה
 מאזני .רע נם'( רבים או אחד ערהיה בק עליו חצח"תהסספר
 או אחד שיהיה ביז דמורים שני בק  שבהבתי( בחלוק שעלההמספר
רבים

 וכפי
 הנשאר ודע6( דיעחתון על האמצעי*( ר"ל%( זה על זה

 פדצת שהוא שנשאר מספה לך נייאר לא אם השטר ודוא פ'5( פ'על
 עם אותו וחבר שלו המאזנים קח נשאר אם כיז( עליו שחלקתמהמספר
 הנדול המספר מאזני וראה באמת השמור הוא רהמדצבר לך עטהיההשטר
 תדע השמור למאזני8( שוה דךה אם דעליוו בטר שהיה שתועצחלקת

 המססר על12( בחלוק שיעלה'1( מה תכפול0נ( ואם אמת.ייחשבונך9(
 שוה המחובר יהיה אז לחלק שנשאר מה אליהם שתחבר אחר עליויטחלקת
 ס העליון הפערלמספרי

 וח"
 נכון13(.

 הג'השער
 ההבורני(  שער0הוא

 מן המחובר כמה לדעתיו( הויצה כי החשבת'[( 0הכמי בספריכהוב
 חציו על אותו יכפול ירוע מספר סוף עד הסדר על שיעברו18(המספרים

 )1 :11 .! ף 11 :"מסע .כן )י :ןנ .שהוא )4 :ןף .אמצעי ף11

 :םס0ע .במה )' :11 .תשיעיות )7 :11 .אבל ף :11 .במאעי )9 :11 חשבער.כי
 )6י 11 :נמספ .כל )11 :[1 .שעלה )צי נו :ש00ע כל )נו :11 [ )*ו :[1-,ק

 )14 :11 .לידע ל, :11.שעכרו
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 הם כמה לדעת רצימ דמיון המחובר. הוא והעולה אחד חציבתוססת
 וחצי ה' י.א חצי כי ידעמ הנה י'א מוף2( עד מאי ( המועבריסנ0המספרים

 והוא ס-ו מגלו5( 4( ו' על 0י'א נכפול ודגה יהיוי(.ו' הנה'( אחד חציממיף
 הציו לקחמ והנה י.ח מוף עד המחובר נמה נזומת6( אחר דבותהמחובר.
 י"ח דהעכק2( לכפול9( יש סועוד קם'ב'( וע4י( עליו ייח סנפלמ פ'והוא
 ועל המחובר ודשא קע-א יעלו קם'ב עם אותופי( 0חבר פ' יעלו אחד חציעל
 המספר מי על דומף אתרת דרך2ן( חשבת. כל הולך11( הררכים שניאלו
 בנפרדים דמיע המדובר. הוא והעולה מהמספר החצי על וכפול שלםאחד
 נפלנו וחצי ה' "א חצי והנה הב והי אחד הומפם הא סוף עד המדוברכמה
 ט' הוא חציו הנה י'ח 6וף עד ובזומת המדובר וננה ס"ו עלו חץטמ ה' עלייב

 קע'א15(. עלו פ' על הפ נפלמ י'פ הע הח על אחדהשפמ
 סוף מתבע על תומיף4!( אחרת דרך מצאחי הטחבר אנרהםאמר

 הוא המדצבר וחצי המחובר כמה וראה בעצט16( שזעא השרש15(החשבון
 הא על6!( ממיף8'( ואחרי!( קכיא י-א מרובע מ ידעפ דמיוןהמגוקש.
 הדרך ומזה מץ חעציו קל'ב קלו0'( החשבק סוף17( והוא השר,ששוזעא
 חברהי שואל שאל הזה!'( בענץ שהם העבא4ת כל לההציאתוכל

 נמה חס,ה דג%צבר17( ועלה ידוע למטפר'2( שהניוע . עדממפרים99(
 חנכפל24( שרש וקח המחובר החשבק7י( לעולם כפול החשבון סוףהוא
 כמו הנכפל6'( ובין17( המחובר בין נשאר5'( אם כי אוחו ובחקעיעבר
 בעצמו28( והחשבקז2( ננק החשבון ני תדע ומם-עת הוספת בליהשרש
 היה -פעבר המרובע כי וידוע רעזק'ל חגלה29( חם'ה כפלמ ודגההשרש
 והנכפל המתבע בין אין והנה המדעברים הממפרים מוף וועא ל' ושרעוותת"ק
 שהם המרובעים כל חברמ אחרת עמאלה החשבה. סוף והוא ל' אםכי

 )1 :11 מועבדים .מססחם )2 :11 ( )3 :11 (יהןו )4 :11 י"א על1

 ף :11 .יהיו ף 11 :5פ0ם נפרד ד~א עהה שאמרט מה .כי )7 :11 ט'פעמיםחהנה
 הת .הח ף 11 :005פ אחד חצי להוסיף לט יש ,זמ(ה ף :11 גבפול~הבה
 )0, :13 .חחכרנה )!1 :11 לההמא .הובל ףי ם0,ך דדך 513 קע-א .2()11

 (ןאם[ פן .11 )3י [3 :6ם0ם חצי מרובע תבמול וולפרדים יזוגוה כולית אהרתדרך
 . . המבוקש הוא וזהעולה החשכון חצי שרעא הסרזבע זה שוריכ 4ע ורעסיףהמספר

 בסלהו ל"1 והמרובע ו' המספר חצי והגה י"ב עד הסחברים כמה לדעת רצימדמיון
 הןבוקט והוא ;"ח ע"ו השורש שהוא ר זה על הוסיף ע"ב .יהיו )'י 1] :.טרעסיף
 )"י ((ז:81 ["6 ין "([ל השרש 5[6 כמה !א"(5 ם[ :8 וךניע ומה ,שרטו ח[ן:"6ם"([

 ו,ט0[("ן 0וש ,ם"06 נ1[1ז זשןיש ו[מז ז0א שחסעז010"8 .ס"א )6י ן] א"0ם : החשבוןגוף
 )יי :11 .[ )'[ .11 .ונוסיף )19 :נ] .עייו )= :א ויעלו )יו :]] זה נחוו:ו"0ם
 .רס'ון )נ: פ1 ע 8[% ."%64([ )נ2 :1] מ0פר .לס,ו )24 :[1 .המרעע )5צ:1]
 .הנשאר )26 :1] :והנכפל ןנ :5ט0ם העערש מרובע ר,ל )27 .1ן וחשטן )26ןן

 פ00ם : "היא  ו'"ן 11 :.יעלו
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 החשבון אווע ( לדעת1 י 0 יש המדצבר נמה ?ןע עפצא החשטץ סוףעד
 ממפר לאחזו שם נשים ועט שלפניו מהממפרים הטיצבר יעלה כמהשדשביר
 חוספת עם עצהוכיר המספר ( שליש?ת' שתי נקח ווצה מטס תקראטהידוע

 המטקש וצא ודהמלה הממפר מכום על המוצבר זה וננפול אחדשליעוית
 נמה לדעת -רציט דמ?ז זעזכר. המספר סוף עד מהמתבעים המדצברהיא

 -ונעבב ב*וז שדגשוצבר ידעט וכבר6( שבעה סוף עד עה:ם1(המרובעים3(
 כי חמשה והם אחד עצלייטית הצספת עם שבע עיליערות שהר כמהלדעת
 על ננפול ווצה הסבום על נבפול אחד עוליעוית תהמפת ועם של"ט?תשתי
 המוצבר כמהז( אחר6( דבוית המבוקש. וזעא ק"מ .וו%ו ה'הסנום

 הטתי עקת שלו דטטם מ רדוע10( "ב סוף9( עד שום9(מדמרובקןם6(
 קךח על נבפלט ח'עחגערהע

 יומ~
 שהצא הסכום 'טל"שרת אליו נחבי חרמו

 מכל המדצבר כמה לדעת אחר ענע3י( הןאד%מבוקףע.1%( חרע יש5ה1!(בץ
 "ב ו' ג' סן המדצבר כי דבדת הרא,שן. בסצדעת דשפושיון כפל וההאדגבפל
 וההש כקש דיי נ' בדשמרק כ*דהם

 ח' הם די ב' א' אחר דמיון דגמדבכר.~
 אם כט אחרון סטם אם כי עיד לא אם תק ז:מדצבר. וההא ז' ריי א'במטיע
 אחר חחמר ס*ד יהיה לנכ כפ1ל 4ב עד זה על וה הכפולים הם כמה"טאל
 אזכיר רק זה ( כל9 ליצמד שירך החק המבוקש. וזעא סע "טאר ראשזועהצא

 :8)1 ל .לדעת ף :[1 .יל"8ית 11)צ מול:6פ80 הסדר .ע5 )' :11[
 ף 1פא!8 ז66 4,0,10ך וככר 8!6 ועלו .2( )9 פש6!8 פ1 י1 :80 תמדוחמצא
 שלישיתע שצי הד מו חקח וקדד הטמרזע כ*ח ויהיו עתה שהד*התקי כם'מרוו-שו

 וישן וטעאזרת ככ-ח ה. וכפול ה' והם יסליש ף 11 :6(0פ .לזתות )ז :11אם
 טא .*מרנמה ף 8 :%אפ גסרר )' :8 .[ ף1 111~8 ט8 6ח0,יהדת
 ש6 שדצא 816%1 פ! 11 :80 ישףדעת כנד וד.ם י*ב הצד מרא:ן הבהז ייעאו
 המד תרכיד יהיו ע-ח על ותכפלם וי והם י*ב של"א שני והקח מעיר ד6טוזצע*ח
 והם ע*ח של"ם לי, .חבר )1! :11 .ויעלה ף1 % :%מסמ שנל הדדד זהחצל

 חזזלה האחדים לשעבר 'שרטמל ייא החנור כי ודע הענע זה על ה,צע:ית כלל"וציא
 אוידנית יעשה שהצא החלוק הפך חה כסדר וכן העשחת כן ;ואחר 11 :66ספדדד

 והסר עא~שש וב' ח' והס יע 2זלחא שני ותקח ע*ח ההס י*ב מו המיצבר קחאחרת
 הרינ כן כבע יע4 הם כי ושרע ע,ז % חזבפלם וש4ש ח וישא-ו אחד שלישסהם
 שני וכקש לץ והם ח' של תבודו קח רף עד סהמרוכעים המוזבר כסה יאברואם

 ריר השאר ייכ והם ליו שליש מהם יזמר רהו ויעלו כל-ו וחגפלס ר ח:ס נףוט5ישי
 לסשה שלסדתיך כנד תשךטה אז בד עד מד' המריבר הוא כמה שאיה המבוקש.והוא
ך1%ל  המבוקש והוא ל"ם ה,צארז 1' חהם ט פעמש ט מהם והסר ט-ה ףעלו נמ 
 כנד תעשה אז ס' דגד מד' כסדר נח:מרונשס המהובר היא כבטה ייאל טדואס

 ר חשם ס' של"מ שני וקח ושמדם מ"ה והס מראשמ כצעבדם לסצוא למע,היתמיתיך
 מרזבע סזה ותסיר רפ-ה יע5ו מץ והם ס"ה שליש ועחי ריע 1יע,י בפ-הוכפלם

 העצאלית כל לזעוציא היכל הזה הדרך הצל המכוקש והדא רע*א ה,2ארו "ד והם ג' ב'*ו
 העבע ~מזה 31' פ0,ך ענק ט6 הסטקש %ט16( )16ט2 %616 פ1 1] .8.%
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 שים ואלו אלו רבים שיהיו בין סספר אל מספר כשתחבר מאזניס'( דרךא1(
 כפי השני המספר שים נם מעלותיו5( כפי העלען בפור האחד'(המספר8(
 אותו כתוב והמחוכר מעלתו אל6( אחד כל חבר השח-כ השפל בפורמעלותיו5(

 ואם ( 9 התחחון המור מאזני אל העליון המור מאזני חבר ( ואח"כ6 ( -טלישילבמור
 אמת. חשבונך כי תדע אז ( השלישי? המור כמאזני שניהם צין השלההיה

 יצרף והיאך המזלות חכמת בלוחות יכנס היאך אמרשועתה10(
 דרך לך אוק ועתה למזלות ומעלות למעלות וראשונים לראשוניםשניים
 בחכמתכוללת

 הטזלות_
 מעלות ל' על והמזל מזלות י.ב על הנלנל חלקו

 ששים3'( 0על מתחלקת מעלה12( וכל במספר אחדים11( כמו 9הםוהמעלות
 ואין שנים ויקראו עוד*( לששים יתחלק ראעען כל נם ראשוניםיקראו
 כמהלך המשרתים לוחות כי ודע מאלה יותר שברים המשרתיםבלוהות
 מחוברים הכלל שמת והם השמש שעת על האחד ררכים שני עלהאמצעי
 מחוברים"( הכלל ושנות הלבנה שעת על השנית והדרך עשריםעשרים
 מקום לדעת ברצותס והנה זה4( אפרש הלווית פעמי ובספר עולשיםשלשים
 ויכתבו שעברו הכלל בשעת יכנסו שירצו4( עיעה באחו שיבקעוז משרתאיזה
 יכתבו ואח"כ המור בתחלת זה ויכתבו המזלו,ע ממספר שם כרצב שימצאומה
 בעצמו18( 0הפור באוחו הראשון המססר אהרי5'( במע4ת שימצאומה

 מן שימצאו סה יכתבו אהיכ ארוך בקו הסספרום שני בין הפר,שוישימו
 ארוך בקו המספרים בין'!( הפרש וישימו והמז4ת המעלות אחריהראשונים

 המור באותו הראשונים אחרי שניים9י.( "טיש ואח"כ בעצטו מור18(באוחו
 ויכתבו ע~עברו הפרמ בשנות יכנסו ואח'כ ארוך בקו ביניהם ויסרישובעצמו
 תחת והראשונים המעלות תחת והמעלות המזלות תחת במולות שימצאומה

 ויכתבו ע~עברו החדעוים כננד יכנסו ואח"כ השניים תחת והשנייםהראעוונים
 החדש21( בימות10( יכנמו ואח"כ מיע תחת מין כל שם שימצאו מהכל

 כל כננדם שימצאו*י( מה כל ויכהבו נשלמוי( 0שלא ההרש על22(שעגרו
 וככה היום חצי אחר שעברו השלמות בעועות יעשו וככה סיע תחהמין

 ששים לכל ויקח השניים כל להבר יחל דאח"כ נשלמה שלא השעהבחלקי
 הראשונים עם השניים מן יעלו ראשונים כמה ויכתוב ראשת חלקשניים
 יכתבם הששים מן פחותים שהם השניים מן והנשאר השניים לפנישהם

 ששים לנל ויקה הראשונים כל לחבר ישוב וחח"כ אחר26( במקוםלבדד25(

 )ו :11 .! )1 :11 .המאזנים )3 :13 .מספר )4 :ן] .! )5 :11.סעיהי

 08זי ועחה615
 )6 :11 .כפי ): :א .השליט' )8 :11 .אח-כ )9 :,1 .השמל )0ו

 למזלוה ."!ל,( ).% (!ח"! פ1 11 .0 .!ג )1: :11 הס אחרים .כסו )י1 11:א800
 .ומעלה )3י :11 .לששים )1י 31 ,חם0מ .;ל )15 :11 .אחר )6י :11 עצמו.טור
 :001פ1]);! .שני )8י :11 .הטור )19 :11 .השנ"ם )0' :11 גימים ),י[:11

 .יא )ת 11 .שם:1"0ם "י ,בדם:8 ר2שחד:11
 המעלכ~

 ~2 .מן:11 ~1 של:11
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 עם5( אותם כ%ב'( המע*ת מן שישצר ומהג( אחת מעלהראשומם

 מווטים שעתים יטהם הנטארים והראעומם הרא"מים לפמ ,צח1המעל"
 השמים לפמ נטשמם יהע רק השמים שם יטכתבת5( בטר אותםמצב4(
 המז~ת תוצב אחד מזל מעלות של"ךם לכל וקת המעלות לחבר "תכ כואח

 פדצתים שהם המעלות מן שישארו ומה"( לך שהיו המולות כל עםהעולים
 ( ואח"כל לבדד השניים לפמ שכתבת הראשונים לפני .אותם כתובמשלשים
 לפני אותם כחוב והנשאר9( שתמצא0'( מזלות9( עשר שנים כלהוצא6(

 לך יהיה אז לבדד השניים לפני שכתבת הראשונים לפני שכתבתהמעלות1!(
 לספור תחל ולשלם ושנייו וחלקיו מעלותיו עם המזלות בנלנל המשרתמקום
 הראוי במקום כחוב עשר שנים המזלות מספר היה ואם טלה ( מזל9מראש
 כי פלה"( במזל3י( שיט המשרת כי להודיע נלנל מזלות12( שםלהכתב
 הראשונים ויהיו נתובות שתמצא המעלות כפי המזל מן עבר רק נשלםלא
 שעברו הם הראשונים יהיו ו"ז המעלות היוי'( אם ני הבאה המעלהמז

 כי ונאמר שלמים מיו היו השלמים הראשונים3י( כי "ונחשוב ההממעלת
 עשר ששה של הראשת החלק רביעיות שלש הם ודגה מ.ה היוהשנחם
 (. י 5ראשונים

 הריהשער
 החסור15( שער8הוא

 ררך ל אתן רק דצא קל ( אחר15 מחשבון ( אחר13 השבוןלנרוע
 על נם המזלות חכמי דרך על רבים מחשבונים רבים חשבונים לנרועטללת
 שתרצה החשבון כחוב תעשה ונכה להם יש אחרת דרך ני החשטן חכמידרך
 בטור לנרעםז!( שת"פוץ6,( המספרים ונחוב העלען בטור ממנולנרוע
 21( מהמספר נרול העיון שבמור6'( האחרק ( ' מספר9 יהיה ( ' ולעולם8השפל

 והנה האחרים למספרים'י( תזצש 8'( ואל השפל בטור23( ( ! שהוא8האוזרון
 מהמספר6צ( נדול השפל הטור מספר המעלות מן5י( 0באחת מצאתאם_

ע

 )! :[1 מה .עם ף :11 יכתוב ף :11 .אל )' :8 .יכחוב )ג:[1

 פ0,י ואח"כ 6,8 לבדד -2( )8 (!144 פן 1פ י11:8
 .וכתב ף :[1 .עד )7

 .תוציא )5 :11 [ )0י 11 .בטזלית:מ00ם )זי :11 .המז*ת )" :11.המזלות
 )5! 11 : ( לו [1 : .בטלה )5! פ1 8] !ש!ל, ז118 "00ם פ01 ,ש8288%פ8שם14פ8

 חוספת .וזה )6! :11 .שתרצה )17 :11 אהזם לגייע ף! :11 לעילם )19.[1
 .המספר )20 :11 .בסור )51 :1] ממספר )25 ;11 שכטר ף1 .[1 ~לא )י2:[1

 .סהמספרש )'2 :[1 .באחרות ף2 :[1.ססספר



 לכדו אחד שאחריף( מהמסמר אחורנית השב נננרו שהוא העליון (שכטורי
 כחלוק. עושים4( שאנו'( הררך על עשרה אותו וחשוב לך ימפקכי

 ה ' נב ממעלתו אחר נל העליונים מן ( מהשפלים6 אחר נל לנרועוראוי י ף כ' נ' ו' ט' השפל והטור הי ד' ני כ' העליון הטורדמית6(

 * ג '" מכ' ט' ולא מנ' ז' להסר נוכל ולא6( מר'7( זנ' מה'ב'

 נ 0 הנ נכתכנו5( והנשאר החלוק כדרך אחורנית לחסר נחלולעולם
 מה' כ' נרענו והנה השפל שבמור המעלה0י( אותה כננר שלישיכטור

 מרי נ' חסרנו הרכיעית18( מעלה 0תחת אותו12( 0כתבע נ' לנונשאר1~(
 הוצרכנו כי במקומו6י( סנלנל שמנו'י( רק כתבעהו ולא אחר לענשאר
 נרול לפניו18( השפל שכטורי1( המספר כי אחורנית אחר16(להשיכ
 כי'ו( כעכור רק ו' ונשארו6'( ז' ממנו חסרנו י'נ היו והנה העליוןמשכננרו
 העליון שבטור'"( העליון מן1'( נרול השפל0'( שבפור18( הראשוןהחשבון

 והנה השלישי בטור ה' ונכתוב*9( אחר אוורנית להעויב הוצרכע כןעל
 וכאשר הצורה8י( היא 6וזו נ' ונשארו96( פ' נחסר6'( י'ב למעלההע"(

 העליון הטור ממאזני השפל הטור מאזני תנרע8'( המאזנים לרעתתויצהי'(
 דעי'( כמוהו השלישי הטור מאוני היו"( אם ותראה6'( הנשארותשמור98(

 העליון הטור ממאזני נרול השפל הטור מאזני היו ואם אמת חשכונךיי(6כי
 ותעשה*3 השפל מאזני מהמדוכר ום-ע פ' העליון מאזני על לעולםהוסף

 0 על אולרנית העויבונו א' נשאר טב' א' ההסרעינ( דמיוןכטשפט.
 2:י חי השפל מאוני7י( והנה נ' נשארו6'( ז"1( חסרע י' 0והיוהגלנל
 ת ' נעוארו9'( ח' החסרע"( י"א והיו8'( פ' ליו דעספע ב' העליוןומאוני

- השפל. מאוני וככהנ'  0 נ המזלות חכמי דרך על נרבר עתה 

 0כן כי הזכרמ וכבר החשכון מחכמי הזה לשער להם יש צורך יותרכי
 כשלישית והראשונים"( בשנית והמעלות הראשונה כמעלה המולותתכת6*(

 )ו :11 .הטור ף :11 אחריו .שהוא )3 :11 .שאנחמ ף :8.ש"יז

 ל 11 :ש00ת בוה טפמ פטחפשנ% חטשוו 81018שי שוטתא01151יפם .ן15 ף:11
 השפיים .סן )7 11 :ש00פ הכל .זככה ף פ70י ולא15ש
 מב' %1111 פו .1] ף :11 אותו נכתיב )11:10

 מעלה )11 :11 והנשאר )12 11 ת ף1 11 ( 6 4 93
 )14 1נ : .כתבנו ף1 11 : גיגי במהומו )16 ןןוהוס

 )יו :1נ בטור /"הוא ף1ןן 114ן 9 8 97
 )22 :1] .במור )מ:8

 .סשי
11: 21( 

 .בטפי
11: 20( 

 .ונכתבנו )(ו :11 היה אפפ מ00פ .לנו )26 :11 .חסרמ )96 :11.נ"ארו -----
 )7? :13 .נרצה )8י :11 .ננרע ף2 :11 .ונשאר )'ש :11 .ונדאה )וי :11.היה

 )32 13 : .נדע )3י :11 .טחשבומ )84 :11 ונע"ה מ3 :11 .חסרנו ףי:11

 נ"אר )ז3 .8 ( ף3 .11 ,ה,1 .11)א נשאר :11)ט 111)41
 הראשונים יהחיקים.



 , ג ק7ופל :מוו 77וב-ים ( סוהור:-ה2 לליךע ( יהלון ור;דרם ביבי;יהוהשביו
 ך17:יי2 בננך [ ,ן74ךו בסדר יבהבבהן'( וה73ואך חען4ק במו-כ"שביים

 קעלי:.: 2הרא17ך:-ם י י,1, מהען4עךם דבים הוטפל-ם השנ-ם ח? וא.:העלידגים
 הע4יק בבך- קגמצאך2 ךהטמקם י4לק;ם ו-דבי ,שנ-ם ם' רה-2בהו4(חהד
 ?דעבן ( מה;לןעים' אז, ן י-1, השם כבה22ם השפלים הש3-ם .ניעואהי?

 ( גנךןאקדבי": "ש=ל-' היןועבבי,י "14 וצה"ב"( ושם שך,יו ויאשעיםממספ-
 יהם- דאק"ב ךה2ו74ו- בבבוד בגבדם וג,משי-ם ויכועב עשם וצסצאיםדעליעים
 המעלות הל :ד.ם כבךם דהשליער בבצר יכד,בם ויצקמארים סמעלוהמעלות
 ל' רךוטבני אהד'1( מד3מלית יגןז הענ4ק ממעלוה16( רבהז השפלבמיר
 אהד עדנרע רהשמד2י( ערע חשהרב שם ה?וצג2ה המקןלת אלהחברם

 ך?הוב מכ2וו~ה כשלמ;13( ?רע חשה*ב בראהטנבה הבויבים ושמולוהממספי
 מדהמ4ונים בדתנם הושפל4ם דגעלחז הז משם כ3ם-ם העה4אר במצדדנעוארים
 יעושה ערע השורכ הנ ד,יינים על "( לערלםיוסיף

 ככהטפם_
 המאצים לדעה

 ה,טנגיר15( העלענים ממאימ*י( השפלקם האעהם מזמני ךנרע מהשנ"םיל
 אסה הענבומ השל"שך בטר דהשניים משנוני כמודו ההן אם ויראהוגשאר
 מאזני על יהקו השנ5ם עם הטם טד4-אשעמם אהד ראשון ש4 ראההשם

 ויאשונים למאעי ויע1שה17( כמשפמ6'( 0עךע ואח*כ 6,1!( דעליוניםהשנ"ם
 ראשורם לם' והאויבה19( מעלה לקתת דוי1רך 1אמ16( ליטניים עעטז;כאשר

 וי שם שהיו הראשונים מאזני21( על ד1סף שם הכהובים עםלחברם20(
 כמשפם המעלות במשני תעשה כן נמ22( כמשפם ותע,שה תנרעואה'נ

 המעלות עם אווץ ששפת אהד דבז:לוה טן לקר5ז ואם והשנחםזואשונים
 נמשפם ווצניטה הכרע ואה"כ נ, בתחלה שם וטדת המקלות מאתני עלוצסף
 המז4ות על דלספת וי.ם אלה בנל עעוית כא.שר ז;מולוה במאזניהלטה

 הניע ואה.? ?' בראשונה הכחובים הסזלות מאעי על וצסף י'בדויאשונים
 ( ': האחתן לעולם למניעה צןרךני( עוזץא דבי לך אומר כלל כמשפמ.ותעשק;
 שבמוי מהאןווזשז( נדול5ג( יהיה העליק המורשבשוף

 ?שהמוי.2 השפ(
 ההההון סן מ-ול שהעליק יטוים המווים אק ואם דו2תרצז כש שיז;עליוןעווים

 לו'3(. ודי אדצרנית האחר9'( יעויב9נ( נזה'ג( אותיותי'(בסספר

 )י :11 .ידל )ב 11 :ו00פ .כי )5 11 :5פ50 לגדוע .יחל ל :8יתמ
 .אוהו )ג :ןנ -ה7ולושי ף :1] אוהו _יתעצב )ז :11 העלענים .מן )8 :11.את"כ
 )9 :11 הראשונים .מן )10 11 :005פ הטור )11 [.ןן ף! .[1 הק=ר ף!:ןן

 יהמז,ה )4: [1 :005פ .הוציים מ1 :י1 -וישמר ף1 :11 ן )7! :11.יעשה
 )'! :11 הוא [גם )15 :1נ אצרמה .והערב ל3 :11 אותם .לחבר )!2 11:%(0ם
 ל2:ןן

 ס0זי גם 618 ל %4( )5ע !ן0%[ מן 11 )25 :11 צלק-
 .[,*נים )22

 .אוהו מ2 1] :506% מזעהו ף1 :11 [עאחרון )ע 11 :00%פ .סימנם )818[)1
 [20ל1 ט1ע0[ 5נ :11 .1שיב )40 :11 .אתד )ה 11 :%ס0מ חשבו1 לנרוע אחרהדרך
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 ההוהשער

 1( השברים שער"וא

 האחד להיות יתכן לא כן על עטלה בתוך נקודה כמו האחד כיידוע
 הטף כל כוללת שהיא הצורה כמו אחד בשם הכלל שיקרא בעטר רקנשבר
 שברים האהד מן האדמ8( יעשה זה ובעבור משמחימי( מורכבוהטף

 נחל מחשבה שבריהם כל יקףע החשבון וחכמי שברים ושברי (במהשבה8
 משלעוה והשליש משנים החצי .יוצמעו כן על ,טלמים אחדים שבריועויהיו
 יקראוזע*( ממנו שיקוש סוהדמיק בחשבון הראשונה המערכת סוף עדוככה
 חלק יהיה יתחלק שלא והנשאר בחשמן העולה העלקו מרובעו על כיהטרה
 ש~שית6( רביעית כמו האחדים בשם להזכירו5( עויוכל חלקים אוממט

 חלקים לו שאץ חשבק המורה שיהיה פעמים ויש להםוהדומה
 י'נ או י-א כמו מורכב אינט ראשק חשבה הוא כי בהם לבפאהאדם שיוכי

 האחד והנה ממפרים פ' הראשונה המערכת כי הזכרתי וכבר להםוהדומים
 דומה9( וזעא6( ממפר הוא אחרת ומפאה ממפר אינט אחדז(מפאה
 יולדו י( המדר' על זה על10( זה הנפרדים כל בחברך כילנפרד

 במערכת נשארו12( ודגה לדהכירם צורך אק רבים ודבריםהכוזבעים
 ( הראשונים8 מורכבים 0וחציים ראשונים חציים והנה ממפרים שמנההראעוונה
 שמנה'י( ששה5י( ארבעה והמורכבים ויטבעה חמע~ה*1( שלע~ה שניםהם18(
 שלא שלם6( אחד ממץ יטאינם שברים לשנים יצפרט ונאשרותשעה
 אחד כל יצא חשבון מאיזה מהשבדים18( אחד כל יבקףטו לזה זהידמה'1(

 יהט סב' ט' יגרוע רציט דמיין האחדים. סן יגדוע שיחל יסעלה שכהוב בהפרסחשנון
 ג' נשארו י*ב ויהיו לאריר ויחזיינה שלפניו מנ' נקח השןרהכץ

 ל כי תל יין , מ:. ד לנייע ניצה יעח" הש4"יי בטייהכהגם ה ד נב
 ע לאחור גחזירהו א' הר' מן נקח ב' אם כי הנ' בסקוםנשאר

 שדן" הל ב נ זפ
 בטור ונבהבט הי השארו סהם.ד גרע ויהעי4ב ב,

 חסרט שכבר נ' שהוא מד נ' בנרע כן חשחר הד כיבדהשליעא נ 0 הנ
 הב' תחת השיישי במור ובבתבנה ל והטארו מדד בגרע כן ואחר .הף ;' :11, תחת השליקף בטור גלנל נבחוב לכן זה כגגד זה הצא 4רממנו

 ף :11 .אדב )8 ס1 11 1"8(8 במחשבה 505ט8 זסי .מן )4 11 : שיקוע אוחוהקראו
 ממט .הדמיזן ף :11 .להזכירם )4 11 :5טסס תקהית ,*ט. 668880 י] ש684סשו1

 ש1ט ז8מ ש185ז8ש88 .ם"א )7 :11 -האחת )' :11 ( )9 :11 ודימה )10.ןן
 ,אחר )11 ,11 :1נ החשבון ,סדר 80מ858 3] נפב 8ט85ן] 11ש ז8ט שסס1ז"ש38]יסיא

 ף1 :13 נשאר )18 :1] יהם )'ו :11 יהמשה )15 :1] -ושוטה )16 :1]~שסנה

 ף1 :11 .ישוו ףו :11 השגרים.מן



 המזרה הזא ב"נור4( והעולה האחר5( על האחד חשבון9( זינפלז~(מהם
 השני'( ההשבון על השברים ממנו שיצאו ההשבון ינמול מינים ג' היהואם

 ממנו שיצאו הממפר6( על יכפלהו5( והמחובר השני שברי ממנושיצאו
 אהד מורה יבקשו כי יותר או מינים ד' היו אם ( יעשה7 וככה השלישישברי
 תרצה ואם הישר הדרך יורה הוא כי בעבור הזה בשם ונקראלכלם
 המורה זה דרכי לך שאומרס( ואחר יזיק לא8( 0כי אחר שם לוקרא
 יותר הם כי מורים משני שברים שני6'( להוציא תוכל איך לךאומר
 החשבון חכמי דרך שברי על לדבר .שאשלים ואחר קצרה11(6דרך

 להם'(( אחרת דרך כי3'( המזלות חכמי שברי לך אפרשומחלוקותיהם19(
 כלל לך ואומר הכבדים אזניר ואחאנ הקלים מן דמיועת5'( לך לתתואחל
 על חצי כפול האומר כי השלמים כפלי הפך השברים כפלי5י( כיבתחלה
 יצא החצי כי ידעמ אחר רביעית העולה והנה החצי חצי קח אומר כאלוחצי

 אחד אחד על אחד והנה אחד הוא נם האחר7י( וחצי אחד חציו והנהמשנים
 והנה החצי חצי והמ רביש9י( דוא האחד זה והנה18( ד' המורה מרובעוהנה
 הננפל ערך מהו6'( לעולם נבקש ני בשלמים מנהעו להפךנעשה

 וכפל תשישת העולה יהיה שלישית על שלישית וכפל22( המורהממרובע21(
 חצי הוא והנה אחד95( ודגכפל "ו העולה4'( יהיה רביעית עלרביעית
 מי'א אחד חלק נמו ממנו למעלה וככה עשרה עד הדרך זה ועלשמינית
 וה ועל המרובע שהוא מקנ'א אחד חלק והנה מי'א אחד חלק עלנפול24(
 שוים96( שיהיו בין בעצמו המין שברי על האחד מין26( שברי תנפולהדרך
 הנכפל. המורה מרובע על תחלק ואח-כ מהאחר נדול מהם אחד שיהיהאו

 לכל לקחנו ד' המורה והנה רביעיות נ' על רביעיות ני לכפול רצינודמית
 מרובע שהוא י'ו ( 2 על7 אותם 6 חלקנו פ' הנכפל והנה נ' רביעיות מנ'אחד

 ואם 34 % = 16 שמיניתו וחצי חציו הוא הנה99(המורה98(
 השמינירנ חצי הרביעית56( רביעית כי שוה יצא והדבר ד' על מ' חלקהרצה

 )1 .חכשל:11 ף :ןנ -[ ף -האחד:11 .בחשב11:11)' ף אות11:1.יכפול

5151! 
 )5 :11 .החשבון )י :11 .יעשו )8 :11 .שלא )9 :1נ ,שאמרתי 50פ60"

 ."8פ"ע )10 :8 ,! 8001") ש5 "8פ5(1 !חפ ת88 שמ16ז"ו385] .ם"א )8:11
 דרך .קצרה )12 :11 .וטחלקותיהם )18 11 :1"ספ .הם )14 :11 , )יג 11:פם0ת
 !אחל )16 :3] .כפליי )17 ,1 .6 :1] .האחד ף1 :11 .הנה ףי ;11.רכיע
 )"2 :11 הוא .מה )21 :11 הטרובע .מן )22 :11 כפל !הנה )25 :11 חלקיהיה
 מי"ו .אחד )24 11 :א"סם .איהו ף2 :11 .הטין )26 :11 .שלמים"1)1
 פ"8ת8"%1, 8(ן70ן 615 הנכפל .ש]0?( .2 ) ח"!ע5ן. פ1 11 :80 או נשברים שיהיואו
 הנכפל על המורה מרובע תחלק אח"כ גדולים שיהיו מהס איוה :8חבון[ אהרנ"א

 המורה מרובע על הנכפל חלק .]כן )ז2 :11 .? )28 11 :מ"ספ ןעליו ש5"8פ4!1
 :1"סם הטורה מרובע שהוא "ץ על חלקנום .נ"א )29 פן 3] !1"קע80 80פמ](נבנ6

 "מ~פ1 .8 .)"תם2 )50 1] :ת"0ע.הוא
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 לקחנו ( ה'1 המורה והנה חמישיות ד' על חמישיות נ' לכפול נקשנודמיון
 עלו נ' על ד' כפלנו ד' חמישיות2( הדי ובעבור נ' המישיות2( הג'בעבור
 חמישית. חמישיות וב' המיובע חמישיות ב' והנה הנכפל5( והואי'ב
 אחד2( שלישיות נן לי כפול שיאמר מינים מב' שברים אמר'(ואם
 והוא ד' על נ' ונכמול6( לשניהם המורה נבקש רביעיותיו5( נ'על

 רכיעיות0י( ונ' ח' השלישיות8( ב'6( בעטר נקח והנההמורהי(
 המורה מרובע שהוא קמ-ד חצי והוא עינ יעלו פ'12( על 0חי נכפול 11(מ'

 יהיה נ' על ב' תכפול ואם'י( שוה"( אחד מחצית4!( בחשנוןועלה8!(
 יותר הדבד יהיה מורים מב' זה עשית ואם "ב שהוא הטרה מחצית כןכמו
 העולה הנבפל אל לעולם הסתנלל!( רק המורה למרובע צורך ואיןקל

 21(. תהלק ועליו המרובע כמו0'( וחשכהו19( האחר18( על האחד המורהמכפל
 והמודהני( שלישיות אמר22( 0כי בעטר נן האחד המודה לקתטדמיון
 שהוא האחד26( המורה נכפול רביעיות26( אמר4'( 0כי בענור ר'האחר

 העולה כי המבוקש והוא י'כ ועלו7'( די שההש האחר26( המורה עלנ'
 מני כי שנים שלישיות הב'9'( בעבור ונקח9י( אליו ערכו28(נקח

 ונכפול"( לקחטהו81( מד' כי שלשה רביעיות ומנ'2'(לקדגוהו~י(
 שאלה מהמורים26(. הנכפל מספר5'( חצי ודוא ו' עלו'נ( נ' עלב'

 לשניהם אחד מורה נבקשז'( תשיעיות ו' על נפולים6'( שביעיות דןנמה
 השביעית6'( כי ל*ו הם שביעיותיו וד' פ'9נ( על ז, 0נכפל ס.נודגו6י(

 מ.פ על ל"ו ונכפול'5( ז"נ( התשיעית 0ני מ"פ תשיעיות6'( וז'פ'
 ום'ם מאות ופ' אלמים נ' המודה2'( ומרובע ותשם*ד1'( 0אלףעלו'י(

- -
 )1 [1 :00%פ והנח כ"ה .והסרונע ף :[1 .ן ף 11 :שם0ת כיהחלקט

 עליו המורה מרוכע שהוא 4ע115( : הכערה מרובע שהוא כ"ה עי חלקנום.)נ"א
 )' 11 :ש(0ם .שני ף :11 .רביעיות )6 :11 נכפול .והגה )7 11 :ש00ת י"בוהס
 קמ"ר .ומחגש ף :[1 .הכ' )9 :11 שלישיות :4ח115( .)הב )10 11 %ם0עמו5

 :46ם115 .'"ב )11 11 :5006 והנה 054 פ!5 :115548 שה~א ר' פעמיט ג'כי
 ט' הם י"ב רביעיות וג' ח' הם י"ב .שלישית )12 :[1 חי על .מ' )'1 :11 עלה.והנה

 )11 :% .חצי )15 :11 .כשוה )16 פ0,ך ואס 8נ% הב (ן8%( פן 11 ף1.1ן

 .תשתכל )ינ :11 .האחר )9י :נ1 שתו יחשוג ף2 16 %:ע868נז!1(88ש[668
 .כמה )21 :13 .ן )22 :11 שאמר 4פט 00%ם .שתי )25 :[1 המורה.ונקח
 )4? :11 .'סאמר )25 :[1 רבי;ית 4ע6 ש00ם הנה )26 :[1 ן )ז2.[1

 .ויעלו )28 :11 .ערכט )ת :11 והנהנקח )50 :[1 .ב' )!5 :11 אותו .לקרלו ף11:5
 מ יבעבור מי :11 נכפול .והנה )24 :11 .יעלו )5י :11 .המספר )6ג :11.הכפוליס
 )'9 יבקש:13 )8נ :11 יהוא )"* :11 ס"ג יעלו ס' פעמים ז. .כי )9' 11:00%פ

 .הם )!4 :11 א' ד ו' ר' :4ע5י1( ותשם"ר .)אלף )2' 11 :%ם0ת ג' ס' 1' .ט'8נ)1

 ם48ם8ש%1 8(זסען ע0ז ג' %18 וס"ם ם068(5 ע1 11 ומ48.5ת5י1
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 ז'9( על ד' 0שהם כ'ח עלו מ'נ על הראשק חשבוננו1( חלקנווכאשר
 נ' שהם לומר5( תרצה4( אם או שלמות תשישות ד' מ"נ3( "מןוהם

 והעולה ס-נ הנכפל יהיה מורים בב' לקחט ואם שביעית ותשיעיתשביעיות
 9,7, ששיות וה' שלישיות ב' כמו מינים מנ'שברים,* ז, "י יי ו י1"63

 שנכפול והוא אחד מורה להם קח שביעיותוד'360
 עלה ז' על י"ח ננסול עוד י"ח עלו וי עלני4909.

 פ'ד קכ.ו שלישיות ב' וגה המורה העאהכע1254500
 פ'דלט ע שביע וד, ,ששו241764,28
ללעלל2168
 ואם מ'. יהיה והחלוק קכ"ו ממרובע לקדשא 641*

 לא מינש נ' היוהם מפני מויים נ' להםנקח '/$3/
 (. מהמספרים7 הנכפל 0 תחלק עליו השרה תקח אבל דגוורה למרובעתצמרך
 מקכ'ו חלק והוא ט' עלו ד' על י' נפלנו י' עלו ה' על ב' נפלטדמיק
 וווא ו' על נ' נסול נן תעשה או השביעית תשישות וב' שביעיות ב'שהם
 ב' יהיו מי' שבישות ד' נקח י' יהיו ה' על ב' וכפול הטורה וועאהח

 המורה ורוא מ-ב והיו ז' על ו' נפול או השביעית תעויעיות וכ;שכיעיות
 תשיעיות וב' שביעיות ב' יהיו מכ' שלישיות ב' נקח כ' יהיו ד' על היוכפול

 ד' על ב' כפלנו ואח'נ הסורה ודצא כ-א עלו ז' על ג' כפול אוהשביעית
 מכ*א. חלק הוא והעולה שעציות ה' לקחנו ח'עלו

 נקח שברים אם כי שלמים שם שאק מספר עם שלמים לט היהואם
 השלם9( המורה כטספר שלם שרה לו נהן שלם ולכל'( מהמורההשברים
 חמישיות נ' על שלמים ר' לכסול רצינו דמיון המורה. על באחרונהונחלק
 ד' ונכפול 11( כ' להם נקח שלמים ד' לנו שיש ובעבור ה' והמורה0י(אהד
 לכפול רצינו ואם חמישיות וב' שלמים ב' יעלו בה'3י( ונחלק נ,2!(0על

 בתחלה נכפול אחד ממין שהם ושברים שלטים על*1( ושבריכשלמים
 של השלמימז1( על 0הנשברים ואח"כ'י( השלמימג~( עלהשלמים'י(
 של הנשברים0'( על4!( האדצי חשבון של השלמים9ן( נם האחדחשבון8!(
 נשברים הכל נשיב או הנשברים על הנשברים"( ואח-כ האחד1'(החשבון

--
 ף 11 : .חשכונו )9 11 : .( )י נ1 : .טל"ג )4 1] : .נרצה ף 11 :.נאמר

 )6 מ0,ו ואם 118 מכ"א ."01(( )1("5"1 (,ן10 5ו .11 )7 :8 הנכפל.הטספרים

 )8 :11 כל :פט0ענטט .ה,מטן ף :11 .שלם )"1 :11 הוא .המורה )11 :א.ד'

 )12 :11 .בג' )13 :11 ה' .על )14 :11 .עם ף1 :11 .שלמים )16 001:11ם

 גכפול )17 :11 נשגרים על .שימ'ם )18ן .ההשכ11:11 ף1 :11 הנשברים )א:11
 .שלטים )91 :11 .האחר ף: :11שלכים
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 רצינו3( דמית'( המורה. מרוכע על נהלקנו והעולה אלה על אלה (ונכפולי
 4 ~,צ 5 % נזה חמישיות וני שלמים הי על המישיות וב' שלמים ד'לכפול

 ר' נכפול אח"כ9( כ' עלו7( השלמים6( על השלמים6( תחלה5(ננפולן(
 במיניהם שנרים י' יהיו ה' על כ' נם שברים9( סחמישיות י"ב יהיו נ'על
 והם ו' יעלו נ' על כ' השברים על השברים נכפול ואח"כ שברים כ"בוהנה
 המורה שהוא י1( הי על נחלקם השלמים השלישית0י( במעלה שבריםשברי
 השבר שבר שדוא אחד השלישית במעלה לנו ונשאר אחד שברעלה

 הי על נחלקם נ'נ הנה12( לנו שהיה כ'ב אל נחברנו בידנו שעלהוהשבר
 ני שהם נ' והשכרים8'( נ-ד השלמים והנה נ' ונשארו שלמים דיעלו

 הדומש דוסוש שהוא השבר ושבר המרוכע שהוא סכ.ה ט"ו שהםחמישיות
 ב' עליו הוספע כ' השלמים לד' לקחנו האחרת והדרך מכ"ה י'ו והםשהוא
 הדרך 0 על השני נם האחד החשנק והוא ד1משין14( כ.כ עלו השכריםשהם

 כ"ה ( ' שדואז המרובע על העולה ונחלק זה על וה נכפול ( 1 כ"ח6הזאת16(
 שלמים ני לכסול תינו אחר רמיט18( יתחלקו. שלא י'ו וישארו כ*דיעלו
 תחלה נכפול 34/5 %פ כזה דומשין ונ' שלמים כ' על ועמשיןודי

 נ' האלכסונין שברים על שלמים נכפול ואח'כ ו' והם שלמים עלשלמיס
 העליונה ממעלה שברים יץ הכל וכץ ח' והם ר' על וכ' ט' והם נ'על

 השנ.ת מהמעלה שברים שברי יונ והם נ' על ד' שברים על שבריםונכפול
 עלה שלא שברים שברי ב' והנשאר שברים ב' בידנו עלו ה' עלנחלקם
 ה' על נחלק י"ט והם י'ז שהוא השברים עם בחלוק שעלה מה נחברבחלוק
 כ' שהם ד' נשארו מ' והם ו' שהיו השלמים אל נתברם שלמים נ'עלו
 וכ"ב שלמים מ' הנל סך והנה כ"כ הם לע שהיו שנים ועם שבריםשברי
 שלמים על ושברים שלמים לכפול רצינו4'( דמיון השלם. מכ"השברים
 4'( גי האחר הוה'נ( הררך על הנה19( אחר ממין השכרים שאיןושברים
 שמיגיותצצ( וז'14( שלמים ו"1( והשני'2( חמישיות0צ( ודי'1(שלמים
 שהם26( האחרים 25( על ' האחרים נפול24( 34/5 2367/8(כזה14(

 )י :11 .ויכפול ף 11 :00%ם חמ'ש'ית ו4-
 חמ'שיית 11 ף מ0,ו רוףמ 8[6כזה

 0%11[ פ1 .11 )' :11 נכפול .והנה ף :11 .בתחלה ף :11.שלמים
 )' :11 .יעלו )6 :11 .ואח"כ )9 :11 [ )"ו :11 שלישית נמם א(0ת.מן
 )11 :11 .הה' )12 :11 הם והנה )13 :11 .והנשבריס )4י :11 [ )'1 :11וה

 הורך 684 6001 .ע": לו 11 ת(0ת : על כ"ב כפול כ"ח הם חומשים ונ' שלמיםה'
 המורה לקחמ הטכרט מן כי .כ"ח )17 11 : .שהס )'1 תסיו רמיון 618 השלם.2(
 )23 !10%1 עי .נ1 )"1 :11 נ;טה .והנה י2 11 1(0ם ת81 :60תשו1 ר' טלמיםג'
 .חמישיות )מ :11 הש:י .והירך )2: 11 1(0ם 0[8 :40ת8(1 שמיניות ד טלמט.ר

 ף2 :3] .7/"6 )'2 :11 כפל .והנה )6? :11 .עם )26 :11.שחם
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 כפל ס כי כמשפט5( השברים על4( השנרים כפולג( נם9( הראשון (במספר1
 כשננפול לשמור לנו יש רק המורה חלקי הם ( השברים' עלהשברים
 על שלמים נכפול6( והנה שוה מחלקותם אין כי השברים עלהשלמים
 שהם החשבון שברי על נ' אלו8( עוד ונכפול י"ח עלו7( ו' על נ'שלמים

 כ' והנה שלמים ב' יעלו הם שמיניות9( 0כי ח' על נחלקם כ"א יעלוז'
 על ה' תכפול 0כי מ' הוא המורה כי ידענו שמיניות ה' ונשארו10(שלמים
 שהם חמישיות על ה' תכפול סכי חלקים כ"ה שמיניות12( הה' ואלה11(ח'6(
 יעלו ה' על נחלקם4י( כ-ד יעלו חמישעת די על ועי לכפת תעיבג!(הי6(
 4ב והם חמ"צעת16( ד' ו"צארו16( כ'ד6( השלמים תיו 0והנה ,צלמיםד,

 לנו שהיו חלקים הכ'ה7'( אליהם נחבר ח'6( על ד' 0כשתכפולחלקים
 שלמים כ-ה ויהיו מארבעים שלם אחד מהם נעעשה חלקים נץיעלו16(

 יץ אליהם נחבר ח"ים כהה יעלו9'( ז' על ד' נכפול אח'כ י*זונשארו19(
 חלקים ה' והנשאר כ*ו השלמים ויהיו ממ' שלם אחד ( נתן6 והנה מאהיהיו
 אחד ממין שאינם לשברים עויבקשו החשבון חכמי ודרך אחד. שמיניתשהם
 השברים כי ובעבור שלם אחד הוא הטורה ומממר שניהם טלל אחדמורה
 ק'כ נ' שהוא לחשבון נקח והנה ארבעים הסורה יהיה ושמיניות חמישיותהם
 ראמ לויהשלמים ונקח ( האותיות6 צורת וזה ס קנ'ב הממפר דגה ל'ב חמישיותיד'

 נכפול והנה רעיה השני המספר יהיה שמיניות ז' אפהם ל.ה אליהם !2(ונהבר
 מאות וח' א* מ"א'1( עלה וועה זה22( על זה162

 מאות ושש אלף על ח"פם ( הטרהוי6-0י[]1
 נשארו שלמים כ"ו עלו המורה מרובעשד1א274403
 רי6( מדעגנ( ובקש בדהצבון ע4 שלארי'1(25,999

 והנה מאות ושש אלף שועא המרובע'1(0מן ,160096
 בדרך הנשאר זה לדעת וטכל שמיניתודוא 41800-

 )' :11 .כמשפט )2 :1ס0פ11 .כן )8 :1] .כפל )4 :11 .עם ף :11[
 )6 :11 [ )1 :[1 לקיו )6. :11 .זה ף :ןנ כי .שמיניות )10 :[11י,1אר1

 )!! :11 אלה .ודיה )יו 1] :אס90 .הס ףי :11 1הנהנשוג )*! :11 שתן.3חלק

 ף1 :11 ינשארו לי :11 .חמישיות )17 :1] .כ"ה ף1 :1] 1ע4 )19 11:אס0פ

 מ[נ"ז .]פ868!זאס88ש,68ט ףי :[1 .ההיו )21 :11 .נהבר ךי ?8נפנ ו86י8 פ111
 %ן*31 ז68זסז ש68פ6 פ18% פ8ופפ=4 פו* 68פ2[1 8968~%1 :שפט1ז8מ!38] ותדאה)) אחר עלה יאהיר -חיר !נו[לנם68

 68פ4ע 68388158 פ68סא2 ,)) ?18פ1א6% ן ב ג א די

-
 .: ה בן :6מ6פ8ש161 ההנה )!( רעיא ע5 קנ"בהנפולן י ד ה0

~ 
 כשער ככון' פעכף נף לכשל זר,ךאתה1 ז כ00

: 0ה0 ן זבה
 כפי אחד כל תקח ואם הצורה כזאתראשון

 ות"ה אלפיס ל( מ"ז ל המאו ותחברםמעלתון ה0
 ף2 .1ן מש ף( )24 :[1 ד, )י2 ]]מה1

 הם . ף2 :1].סהמרוכע
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 הם והעולה בעצמו המורה על מהמיובע הנשאר לעולם ( ' שנחלקאחרת
 אהרת דרך שמיניתו. שהוא ה' עלו מ' על ( צ ר' נחלק והנה ממנוחלקים
 ד' אליהם ונהבר ט"ו נ'4( שהוא3( האחד החשבון נשים הנה מוריםמב'
 והוא נ"ה יעלו ו' אליהם נחבר מ-ח לששה נקח "מ הראשון החשבוןיהיה

 הנכפל על אותו נחלק ומ"ה אלף יעלו5( על.וה וה נכפול השניהחשנון
 שהוא3( הי נשארו שלמים כ"ו ויעלו מ'י( 0והוא ח'6( על 0ה' כפלשהוא
 האדם יוכל שלא ונשברים שלמים5( על לדבר לנו יש ועתה8(שמינית
 בהם לבטא שיוכל מהשברים9ן( אחד1!( היה10( אם והנה בהםלבפא

 שלש נמה דמית ככה. יעשה14( בהם לנמא יוכל שלאוהאחרימני(
 לבטא ארם עכל ולא השלם ( רוא16 כי 0 מי'א חלקים ה' על אחרשביעיות

 לנו יש והנה ע-ז המורה יהיה והנה השנדים על השברים נכפול והנהבו
 מהי'א אחד ונל י"ש יהיו מהז' אחד נל כי להפך יהיו השברים כילהשמר
 ל"ה נקח '( מ-א6 חלקים ה' ובעבוד ל'נ שביומות ני בעבור נקח והנה ז'יהיו
 ער עיז על נחלקם9'( קנ'ה"( אלף ע6ז1( אלה על אלה נכפולוהנה
 השלם שהוא ע*ז ערך אל הכפל מזה העולים השברים הם כמהשנדע
 יפה 21( דקדוק דרך ועל אחד טחמישית מעמ פחות עץ מן ודגה ט-ו 6'ןוהם
 וד' שלם'י( אחד ס שביעית יעלה השביוית שהוא יקש על מ"ו אלהנחלק
 דמיק חלק. ושביעית מי'א חלקים בי יעלו ז' על נחלק ואם מי-אחלקים

 נעוימז( כחם לבטא האדם יוכל שלא שברים לביאחר
 חלקים מ' לכפול בקשע והנה י-ם והשני י'נ האחדהחשבק0
 והוא רמיו המספר ועלה י"מ על יינ שנכפולהדרך 0172 ין,, כזה המורה בתחלה נבקש מי"פני( חלקים י-ז על מי-נ010
 בי'נ ייז וכפלנו קע-א ועלה בי-ם מ' כפלנו אח"כ4'(המורה0גן18040
 אלפים ל-ז העולה והיה זה על זה כפלע והנה רכ-אועלה1)!877
 העולה ודגה קנ*נ והיה רמיו על חלקנום'2(ותעוצקש--

 רמ.1 אל וה וערך8י( קנע נ-כ הואוצ( ביץ טימכפלנו6צ(
 הרצה ואם המבוקש ודשא רמ,ז המרונע80( אל הראשון המספרכערך29(
 ניע'3( מי-ם אחר וחלק מי-נ חלקי' ח' ויהיו31( י"מ על קנ-נ חלקלרקדקע

 )1 :11 .שחחלק ף :8 .ח' ף :11 .שהם )* 11 :אס0ם איתםצשים

 )5 .ןן עלו .11ף ה, על ה, )1 .ןן [ ף .1ן עתה )9:ןן

 .השלמיס לע 11 : .היו )1! 11 : .אחר )12 11 : .השברים )יו 11 :.והאחדים
 ל~ :ן] עשה ף1 :11 ."הוא )6נ :11 ..-א )יי :11 .יעלו ף1 :נ1יקנ"ה
 )15 :11 אותם נחלק .הנה )ט :11 .שהם )ת :11 .הדקדוק )'1 :1] שליטה.אהת

 ף2 11 :אס0ם יהנה ל2 :11 .ואח"כ ל2 :11 אותם .חלקע )28 :11.מכפל
 )27 :11 .והךא ף2 :11 .נעריך )ט :11 .בערר )ש :11 .כרובע )'נ :11.יהיה

 ףג :8 :! ש ין.בס18%ע1ס88שזס%ם
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 ב"ם'( ט"נ חלקים ר' מ"ם ח"יי הא רה? יג ע5 * הרצה אםש
 שדואיתיך כדרך עשה ( זה$ ( בדדךע שהם שברים עם ישלברם ל הץחשם

 כי הדרך ~ה והוכרתי בהמ לנמא עפתוכ55( ,שנרים עם עפלמים ל'(כטוזדו
 שרשיהם לדעת ד4מרזבקץם ובויברי8( דח?אלחת ברממ א5י "? ברולש?דן
 בששי שאפהש כמ8( בהם לבפא האדטז( עבל ה"ש משבריםכי?הם

 ואתן12( דבשבריסוו( ו2ברי 5שהמר'1( מללת דדך י ושפסרהשמהרי(
 בשדשים ולא בערכים ומה4,( לדכר שידך זרן כי י'(. 1יפציק13( אצשרד17יק
 חהצ ע5 חםהרת'1( רבילת ש4%שית ב* מ%ש דנףץ בהפאל?נה84

 איך קצרה דדך ל אלמד אך8י( המם האפמים הצה ,שמעיתוצב"יזת
 יורך"( אץ השמרנשן'( עיטר8ע"( י איהצ מאחרז*( כי דעתצשה

 רמלת'(%6קלת8(
 הצה!"

 ח?ששע חם"שית 6 ש"ש השמן. מקש
 *ל ה' נבפ51 חשפרמתהשבקמת

 ף"
 רי וע ו' על ל"צ( פ ל' ק36י(

 הראושק חשאר שקש והבה ט' טחצת ר * *י'( !ן' ל רי'8(נם
 התשנון 2( היצ5 נע ישליטיזהת ונ' סהר הץהציצ ש%י המיה חכהשרתחעה
 שביומהן ד' שהם ובעגור ל' ( 2 רשפמעמזי* רץ האפכהמת כי ידעפ תצדהאחך

 אלפם י' דנצשצר יק"( מ ל וה נבנצל קרכ28( האפמ וצשמפריהסתג'(
 ך ע6 ופ' שצת ר 48 ל וה *ום'

 ה%"
 שמעמז חמיארח הם דצ'

 בשפכ [עתהו'( מ"( 1זזשמיארת*3( לג ההשאיצ"ו רקם עפזישכייתהאפמורת
 אחרט הגשנרם שהשז עצהרחיפן נדז עשה מטא %א ל-בר

 דהשנו-'*י( עם שלמט הץ חשמ (שלנן35105
קמשזז 0ז - - 14 8 ןן214

 במהש8פו_
 נ' א בקאשנו ושניזן

 שלמי'י3( ב' על חם"צעת השוןשלים 80]נ--
 ל"ה דבירה והבה אחו3י( עממעמזתהא 0280
 העה -ר חמי,42ות וכ' ק,ק עצ5נרםוהנ'.1"11
 4האו?יט ה3' פקרבווהשמזקהם00

 תשתוו שלם אחד עלה עלץ קישם *8י( הנה%'(צ' ב' ,שביצות 1הייע4
 ז' " לבדם לג'2בוים וינוון שצשרנ וע"שההשז וושרומוון ,צחה'8( אמשםכשם

 ף :11 ן! 2פ 8 !ש884%44%?5% )י :1] גדדד ף :1] ~שה )1:4]
 [1851 ף :11 .כעוצכל ף :11 ברב1ע !ם ף :1] (פש ף :1] (כחשר )1:8]
 :5מ0פ .בע"ה ףי :1] _לשביי )ח :נ] _הש(מרש ף1 11 :5מ80 ~ן )15:18

 !שטיק )14 1] :5ש0פ _לא ף1 :ןנ !ששמה4-8ן )8י :1] יק )זנ :11ישתר
 ףי 11 5מ0פ : -שעאת )18 :1] יוקכק [שפ ףש 1] :5מ80 עחמעאת 6פ שא,פהיתר
 לרבממדנ צריכין 8פ אין )1' ן] :5מ0פ עוחש ף :ן] _בף י :11 .יהע י:11
 -ח7 ףצ :[1 יזז ף2 :11 עאכ"יזש !הבה )יצ :1] .וצה ף2 :1] ק-פ%4ש

 5ס0פ יעה ףפ :ונ !הנה ר :] ותמטית י .לען:8 ר :1]_עתה
4 ףו.שמ:1]  )83 :[1 [ לי :11 יעאממימ לש :11 הם יהטת ף8 :1] 
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 וב' מ*ם תשיעיותיו ( ושבען ס-נ המורה והנה שביעיות בי עלתשיעיות
 תשיעית וחצי תשיעיות וו'4( ב' עלו8( זה על זה הלקנו י"ח2(שכיעיוהיו
 על לדבר ונשוב הנשברים. לחלק נדול צורך אין כי תעשה הדרך זהועל5(

 הנה העולה כמה אחד שביעיות ה' על אחד חמיעויות ב' חברטחבורם6(
 נקח8( ל-מ והנהל( נחברם כ-ה שביעיותיו וה' י-ד חמישיותיו וב' ל'ההשרה
 אחד שהם9( םהשביעית חםישיות0 ד' שהם ד' ונשארו שלם אחד ל-הבעבור

 נשים נ'!1( והיו ועשירתו תשיעיתו ממון ( אל10 חברט שאלהמל-ה9(.
 והנה ק"ט יהיו צ' על טסיפם12( "מ וע,ציריתו תשיעיתו כי וידוע ציהמורה
 הד' נשיב ונ' משת ד"י( יהיו התעויעית15( 0מערך הנ' נשיב4י(נם3י(
 יעלו ק*פ על זהיי( נחלק ות"ק אלפים ד' הזיו העשירית מערך ונ'טאות
 ידעט אמת זה אם נבחן והנה עליו שחלקנו מזה חלקים ליא נם שלמשמ.א
 ל-א אליו נחבר ק'פ שנשאר19( לאחד תקח שלמים ד' מ'8!( עשיריתכי

 העשירית חלקי הם ואלה י-ד ועשיריחם ק'מ הגה0'( השלמים על יחיים'טהם
 שלמים21( 0די מלץ והנה ד~זשיעית לסחת ונשוב השלמים עלדגומפים
 היהרים ל*א אליהם נחבר תקמיה יהץ ק'ם אחד כל נעוים שימים ה'ונשארו
 מן שעלו ייד אלהשם3'( נהבר מ'ד ותשיעיתם תקוו יהיו*'(- השלמיםעל

 אחד והנה"( ק-פ יהיו היהוים ליא אליהם נחבר נם עיח יהיוהעשירית
 ממון חמישית לקחט16( אחרת 2טאלה שלטים35(. ני הכל והנהשלם
 0שאלה להוציא תוכל המשן מערך הוא כמה ותשיזןתו שביותויי(30ם
 השברים30( טשאר פחותה שדמזשיעית האחד29( דרכים שני עלזו"(

 החמישית בין שיש והיהדון31( תשי,דות ני הם כי נחשוב הנההאחרים
 ב' נכפול ב"3( והשביעית החמישית33( 32( בין שיש והיהדת ד'והתשיעית

 שלמות תשיעיות ד' יהיו אהת5י( תשיעית35( הז' מן נעשה ח' יעלו ד'על
 ד' הוא הממון והנה ב' והתשיות השביעית בין והיהדון אחדונשאר

- - - י-

 )1 :11 .ושבעה ף 11 :001פ עהנה )' :11 .וע4 )' :11 ושני~.:8פ"י1[

 .]ושש-י ף ע0,ך ועל 8[6 הנשכרים מ1פ14 פו .11 )6 :11.חטרים
 )7 11 :א0ספ .הם )* :11 .ונקח )9 :11 ;ש פנ 8.פ666אא680שז566

 )0י פ1 11 .פ666ןזא680שז66פ )ין 11 :א0סם בתחלה הממון היה כמה )?11.1
 הוספמם עהנה )13 11 :א0ספ .כן לנ :11 נשוב 8פפ 001פ 1בכפול )15.ןן

 )16 פ0,ו ר' נ6 יהיו .ש%1( ).2 "1411 ש .11 )17 11 :א00פ.החשבק

 הו .עי
 )6נ 11 :א00פ .הם )9י :11 .הנשאר )20 :11 .הם )21 :11 ר' שלמ,ם )22.ןן

 ןיה'1 )25 11 : ( )24 :11 .והוא )25 ז6ח1 1"161 פ1 [1 ז86 6[8ז126"8"2
 ש[ש ז40 6ת1[מם אמ"ט =( שיאבי מ"ה ;)אמי .8 .שפפ51611[מ1 )י? :11.חברנו
 )ז2 :11 .ושכיעיתו )** :11 השאלה .זו 29 :11 .האחת )י: :11 .שברים )י5פ0,ך

 והיתחן 8[6 ר' (1"14 פ[ .11 )32 1] : .מן ף5 11 פ0ספ 1פ8 :6מפ4ן1והתשיעית
 והשבישת החמש' יבין -ר' .8 .שפ[4 91 ז4ש .שפט5614ז66ס )4נ 11;מ00פ

 .והגה ףי :11 .תשיעעת )6ג :11.אחד
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 האחרת ( והדרךי תשיעית שביעית חמישיות נ' שהם חלקים ונ'תשקיות
 שט'ו ( יעלוצ ט' על וה נכפול נם ל*ה יהיו ז' על ה' שנכפול מורהשנבקש
 יהיו ותשישהש5( ושביעיהל4( המורה3( זה חמישעז נחבר ואח"כ המורהחעא
 מל*ה חלקים נ' ונשארו תשיעיות ד' הם ההגהי( ל-ה6( על 0נחלקםקמינ
 הם חלקים נ' ולכן9( התשיעית שביעית דוא6( וה' התשיעית6( הוא ליהכי
 מחציהצ עליו וצספט ממון אחרת עמאלה התשיעהז. שביעית חמישיותנ'

 כי ידעט הממק היה כמה מ' ( היו0! הכל ובין ויטשיתו וחמיעויתוושלישיתו
 והנה אהד לו היה כי ונחעווב שלם אחר דשא והששית והשליעויתהחצי
 0וחמיעוית ב' על מ' לחלק לט "ט הנה החמ"טרת תומפת לנו ויששנים

 א' עמהם ונאוים ה' מהשלמים2!( אחר לכל נקח ווצה הממון הואוזקוטלה!!(

 אחר דרך ( שיהיו4! עד ה' על מ'8!( נכפול ם י"א יהיו החטישיתעוהוא
 נבחן מי'א6!( חלקים ב' ועוד שלמים י*ח יע* "א על נחלקם6!( ר'יהיו

 כץ לט יהיה ווצה מ"א אחר וחלק שלמים פ' שהוא0'( חציו נקחוה6!(
 ההגה'י( אחר שליעויות וב' עולמים ו' והשל"טית מי'א חלקים ת'שלמים
 ני נקחי*( 0והחמישיתטטיו שלישיות20( וכי חי ת' לע9'( לט0י(יהיו18(

 נ' חמיעוית לקחת לט0!( ונאהשר22( וטלמים לץ לט0!( הישלמים6!(
 יהיו היתרים חלקים הב' אליהם ונחבר יאא אחד לכל נקח ההגה0!(שלמים
 ונקה שלישיות*'( וני לע יטהיו חלקים הג; אליהם נהבר וי וחמישיתםל-ה

 ויצתי שלמים0!( ל'ם יהיו לץ9!( אל נחברם שלמים נ' יהיו4'( ייחעושית
 ש~שיות וב'י'( חלקים י' אל נחברט אחד8*( סשל"ט הם )שנים(5'(ששיות
 ( -טאלה0ג מ'. והכל שלם אחד וזיא חלקים29( יאא יהיו לט8'( 0שהיוחלק
 י( אנחט! אין לו עט איש מאה עליכם שלום להם אמר אנעוים על עבראדם
 נקח והנה מאה נהיה ועמך רביעיתמ ומחציתפ כמונו ואחרים אנחט רקמאה

 שנים הנה אחד חצי הסמט שנים הנה כמווע ואחר3'( אחרלמסמרמ2י(
 לע שיש ובעבור$6( רביעית ת'*י( שנים יהיו הנה רביעיתפ טסיףוחצי

 וג' אליהם ונחבר6י( ח' יהיו7'( ד' שלם אחד לכל נקחרביעיות8*(

 )1 :11 .הדרך ף :11 .יהיו ף 11 5סספ : ס*ג .שיעא ף 11 :005פאטהיא

 .מ"ה ף 11 005פ : ל*ה .שועא ף 11 : .1 ף 11 5מספ : .ק"ט ף 11 :.תוטילתו
 ף :11 כן .אם )10 ,:11 )11 :11 העולה .ותמיאאהו )ט :11 השלמים.מן
 .נתלקט )16 11 005פ : .והנה )ין :11.הנה

 :11ף!.
 )14 :11 .שיהיה

 ףי :3נ .הי
 ף! :11 .עלה )9! 11 :5ם0פ .שלמים )20 11 :6מ0פ .און )י2 :11 לט ישעתה

 מט"1 חמישית גקת אלא טכל לא מ"ת תמישית ."ת ףג :8 .ונשארו )ט11

 006פ ו של"טיות וב' חלקים עשרה .יהי ל2 11 : יהם )25 54פ[נ 1שסייפ6מ10ץ!68ש

 .פ66ז6א )4י :11 אתת .שלישית )ן2 :11 .ושתי ף2 פ1 ןנ !8166 למשהיו

 זסז .ע8"ץ(וב' ושתי ש תסז .).טפ[2 )ט :1] .שלמים )ט :11 5סספ.אחרת
 )1* :11 .אט )ט :11 .לטספרים )3' ג18 .אחד )" :1] ג' ל" :11 בענודעהגה

 ף' :11 וביומת )67 :!1 (יחיו ף8 :11צהבר



 עמ מססרם יהיה9( מאה יהיו עמו כי שאמרו ובעבור י'א יהיורביעיפי(
 ל-ו יהיו י4א על נחלקם עיצ'ו יהיו הד' מדרך נשיבם4( תצ"פהתוספת3(
 ליפ' הנ' מכר ואח.כ ליפ' קי והובים בקי קנה אדם שאלה מספרם.וככה5(
 נבקש בזזעב רביע פוות לימי מנר7( האחרים והנ' בזדשב 8( ורביעלימ'
 הם רביעיים0נ( כי ר' ראשונים9( הני נשיב הפסיד8( או הרויח אםלדעת
 הנ' נכפול נם זזעבים מי ויהיו בוהוב מנר ליפ' ורבי' ליפ' ני ה' עלנחלקם
 וועה בוהוב מכר רביעיי'12( נ' כי נ' על נחלקם רי יהיו ינ( ד' עלהאחרי'
 ו' הריוח יהיה המ' אליהם נחבר ודיב שלישיות18( ושתי יעבים סץיהיו

 ליפ' חמישיות נ' קנה אדם אוות וצאלה שליערוח. ושתיזדשבים'י(
 סמוט היה נטה פשופ והרזיח16( בפשוט ליפ' שביויות ד' ( י ומנריבפעווט
 וד; נ'א חמישיותיו נ' ודגה ז' על ה' נפל שדוא ל*ה וזעא המורהבקש

 ר' קנה אדם שאלה "ב. והליפ'19( נ'18( היה והממון17( כישביעיותיו
 ודוויח16( בפעבפ 4פ' תשיוות ה' אוחם ומכר בפשופ ליפ'שביעיות
 מה' יוהר אחד שבישות ד' כי יזץע  הממק  היה*1(  במהפשופ

 שביוותיו וד' ל'ה תשמיותיו וה' ס'נ המורה והנה אחד*1(תשיעיות
 ומשנו בפשופ ליפ' שביומות ד' שקנה אחר כי*1( זה לבדצו ושנללץ
 המספר וה חלק קש יהיו תשיוות מהם עעוה ליפ' נ' לו "צ דעהל4ה
 ואלו ל'ו בידך יעלה20( בפשופ מכר תשיעיות ה' כי ה'על

 האם ע' יהיו ל.ה על14( נפלם28( פעוומים22( ב' הרךח16( כיאסר21(
 סוף עד26( וננה פעמים נ' ל'ה על*1( ינפול26( פעווטים נ'אמר'2(
 ומכרם27( בפשומ ליפי חלקי מייז חלקים פ' קנה אדם שאלההחשבק.

 בקש המטן היה נמה פשוט והרויח29( בפשופ ליפ'28( חלקי מי-פ חלקיםי'
 המ מי'פ חלקים וי' קע,א הם מי'ו חלקים פ' ני וידוע80( שנ-נ וזעאדטורה

 קל הסטיעת דבר וזה צ'. והליפ' הסמק היה וכך ע ק6345
 והטורה ( שברים לבי אחד  שרה  תשים ני הוא18 "96/*
81 

 ד' לנרוע רצינו דמיקבב( שלם. אחדתשימנו82(17
 ס'ה שביעיותיו וה' ס-ג דטורה שביעיות מה'תשיומות

 "ז. ישאת ממ'ה כ-ח חסרמ נ-ח תשי?לותיווד'

 )ו :11 .רביעעת ף :11 .הנה )6 11 :005פ .יהע )4 :11 *עתם.נקאב

 )4 :11 .וכו )6 11 :005פ .ליטרא )י :11 .סכרם ף ן1 :6005 והבה )11.9

 .הראשונים )16 :11 .רביוף' )11 11 :005פ .)ז(אם ףו :11 רב,ע,ות )11:18
 .שלישי ף1 :11 ן ף1 11 :00%פ .אותם :11.)16 .והריוח )יי 11 :005פ.כר
 )16 .ע?טרים:11 ףו :11 1ה4טר)א(ים א( .)ם1050ט08ש ף2 :11 .4עלו )נ2 :?1 אומרהיה

 כופי 8011( 0%1~5 כפול .)פ%01880 ףצ :11.הם
 .כן )22 11 005פ : -היה לש :11

 .כפוי )" ת 005פ : .אין 181 ע650 .10%06ז(888 ף2 11 : אותם.ומכר
 ף2 11 :

 ף6 :11תשש
 )א :8 ג%4 ף2 :8 .ח"ח נ" :8 .יעמ ף :5 גשמי

 -שש ל פ0ץ ימט נ6 י" פש" 18.ע
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 כי ( דרפיהם3 להבין לבך ( ושימ2 המזלות ( חכמתו דרך על לדבר נשובעתה
 כל כי ודע ( מיהם8 ע( אלא המרובעים שרשי ( דרך5 מצאו4( לא 0 ההביריותלמי
 כפי שירצה חלקים כמה על לחלקו האדם8( יכול7( ענול שאיננו ומהעטל
 רבים חלקים לו שיש קמן חשבון מצש לא החשבון חכמי והנה וצרכו10( ( 9חפצו
 שערת וחצי וששית ורביעית ושלישית חצי לו יש כי י'ב רק שלמים אחדיםשהם

 הוא רק מטט רבים חלקיו שיהיו12( ממט פחות שאיזחשבון בעבור כןוהיה11(
 חלקיו כן על בעשרות לו דומה וק"כ שלישית18( עליו יומיפו חלקיו כילבדו
 וקראו לי*ב הנלנל המולות חכמי חלקו ע'כ ומנרעת תוספת בלי המספרכפל
 נלנל לקו16( קרובים שהם העליונים הכוכבים16( צורת*1( בשם מולכל

 הנלנל וחיקו פעמים  י'ב  היבנה שתתחדש  השמש בשבת מצאו כי ועודהמולות
 האין החמה שנת ימי18( למספר17( קרוב המספר שוה מעלות ש"סעל

 מהשביעית19( זצץ לו "צ בהם אדם שיבפא החלקים שכל ממט פחותמספה
 המספר20( וזהו וכ' מאות וה' אלפים יעלה זי על החשבק זה כשינפולעיכ
 כאומר אליו הדהצבק בעלי עויצסרט רבות ופעמים החלקים כל 4ש"צ

 כי אליו המספר ערך מה עשירית עד מחצי החלקים כל אליו חכרטחשבון
 0על הנלנל חלקנו וכאשר שלם אחד הוא כי הטלל החשבק זהיחשוב21(
 רבים חלקים לו שיש ממנו פדצת מספר  ואץ מעית ל' מזל לכל עלהייב22(

 שאין ובעבור ועעוירית ששית28( חטישית שלישית 0 הצי לו י"ש כיכמוהו18(
 ממט מעלה כל חלקו כן על ס' וד,יה24( החשבק זה כפלו רביעיתלו

 כל וחלקו ראשונים חלקים יותם וקראו חלקים ששים על אחד נמוישהיא26(
 ששים28( 0על שני27( כל על עשו ככה נם שניים וקראום26( לששיםראשון
 אם ויותר לששים אחד כל עשרה עד יעשו29( וככה שלישיים יקראווהעלה
 המעלות כי חשוב ולעולס זה80( על זה30( יכפלו איך לדבר יש ועתהיצטרכו.

 יהיה  מעלות על מעלות בפלת אם והנה שלמים  אחרים כמוהם
 כפל והכלל שניים שנ"ם ועל81( ראשונים ראשונים על מעלות ונפלמעיות הנכפי

 על ראשונים ונפל בעצמו המין אותו יעמוד עויהיה מץ איזה עלמעלות
 שלישיים העולה יהיה שניים על וראשונים שניים העולה יהיהראעוונים
 רביעיים הנכפל יהיה שניים על שניים תפל המינין83( כל הדרך זהועליג(

 )! :?1 .חכטי ף :[1 .אדם )' :11 .דבריהם )' :[1 כוצאים.איש

 )5 :11 .דרכי ף 3] ם2ש :968וו1 הכןלות חכמי דרך על ,ס"א 11 .9 1ב 10יו 616.ס',ש

 )ז :11 -ייכל )5 :11 , )9 .החשטן.:11 )" :11 צרכו כפי .או )11 :11יצה

 עשז )ינ :א שהמץ :11494[ שיהי1 -ף-נ"ל )י! :ן] -שלישירע ל! :1נ.צורות
 )6[ :3] .הככביס )6! קו:11 '.אל ף1 :11 .במספר )8' :11 ( ף! :11.משבהמת

 ף2 :11  .מספר י51 :ןן  .יחשב )12 :ןן  .לחב  י15 :11 וששית וחמישיתישלישית
 :ןנ)ת .והוא )25 :11 .שהוא )28 :11 "עתם ,קראו 11)יי :א900 חלקיהי ף?.1]

 .ליעשים )28 :11 .עשו )80 :11 .איה )!' :11 על ממע*ת )'י .על:ן1 ף5.המנין:ן1
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 שיה"; עד ששיים ש*שיים על שליעויים ( ונפלו חמ"טיים ש*עייםתל
 סאו המישיים*( עלב( חשם"טיימצ( שביעיים רביוים על ש*שאםכפל2(

 נטנים דרכים שנים5( לך י~זן והנה ע"רר"ם. שבייים עלב(שליעויימצ(
 במעלה והראשונים ( וואשונה6 כמעלה דאמעולת שתטךם במכתב האחדדידך

 אחר זה דהטברים כל ונכה (הו1ניתי
444י4צ % ן,( ועמעם החשבון כי השלמים בנפליעים -== = .1 שאמ מה9( בהפך6( דמנתב ההזה
%יפ1![4ןי 5 ןח מעלחזבהוב ל אץ ואם בראעונהדלא
 -ד פ ב - ראיטונים ל אע11( השם בואע11נה10(נעעל
 נל בבגץם תעעוה וכבה במגובצ נלנלבהצב
אאדד חאנ ובזה טממ פןצת אחריו שבר "ט אםשבר

 ס5ן מעלה ב1רץ12( לדעת הצבלהדדך
בבחחפ1 שחרצה שבר איזה יעמר14(השצרימו1(

פמומנבואוב להשמר ל "ט רק דמטלמי' כררךהמטה
רדוזאבזבא דמטברים מיני בק ב4צרך גן,טתארם
2בנאדהפ מץ באמה דהטבובים ב'15( הע ואםכל6

ן ן ן1 ן- ס"ט כ-כ כמן16( דהטברים 5ןשרהיה  ן-- איחם עים כשתכתבם"%( לעקעתי1(י
 פ אנןוהן דבן ןטנן ז ןז ן במעיהם'"( העים שני שבקבתחב

 מה20( כשלמים ישה שאהה הדרך%
 ן ,ע "" רך ך :ן:י2נז,ו"שה"ש.144.ו(2 1111~,ח41,11גוייי[ הנשללה4יה4,,.וע----------
ין"4ך1

% 4 ל "  ממומנון 4" 
ש,"*וש*
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 הטורים ככה שלישיים עד והנענום השברים בין קוים שמנו נברהנה
 עלה השפלים על העליונים הטורים כפלנו וכאשר השפלום וככההעליונים
 על העולה וחברנו ששים על מעלה כל חלקגו למפה הכתוב המספרממפרם
 מעלה מכל עשינו וככה3( לבדד כתכנו2( והנשאר הראשונה'( במעלההדשה
 הששיים מן נשארו והנה השלמים כמו שהם למעלות שהנעט עדומעלה

 ומהיטניים ב' ד' ומהשלישיים נ' אי ומהרביעיים הי ו' החמישיים ומן נ'4(נ'
 שתושר במבטא השנית ( והדרך5 ז'. כן נם ומהמעלות זי ומהראשונים ני0

 חכמי דרך על עשיט וכאשר ( השברים8 מעלות ובמחברתם השבריםהשנים
 החשטן עלה שלישיים8( אל העליונים הפורים7( שהשיבוטהחשבון
 כך9( ההשבון 0עלה בשפלים עשיט .ככה11( ד'10( ו' די ו' די 0נ'נך9(
 כזה9( 0הממפר ועלה16( וה על זה נפלנו והנה א'ז'12( ה, ד, ה,0א,
 ששיים5( אלה נל 0העה פורים ייב והם נינ'14( ריב' פיב' מיבי פ,ח,0נ,פ,
 דיהיה'17( דיס חיח' נ' א' ו' 0כזה חמישיים16( ועלו סי16( עלחלקנום
 המדר20( זה על עהעינו וכנה הראשון בממפר19( ששיים ל'ה18(ונשארו
 כמספר ומעלה0( מעלה1'( מכל הנשאר נם באחרונה שעלה הממפרוהיה
 ( הראשוני'3' שהם ההלקים אלה דרך להראות והוצרכתי הראשונה22(.הדרך
 שהניעם עד הקשהות יתרי המלך תלמי הוציא הדרך זה על כי שלישייםעד
 שרשי להוציא עשה חק וכל עעויריים5'( בכמל"( והם המישייםאל

 כי האמת אל קרוכ יוציאוהו28( רק באמת נכק אערש להם שאיןהמרובשם
 כאשר שלישיים ואפילו שניים ולא ראשונים הכפל27( בחלוק "טארולא

 כל מעיני נעלמו דברים חכמה בכל'נ( יש כי ודע השביעי28( בשעראפרש
 שאינם הממפרים שרשי כמוסב( "חריהם הבאים מכל ונם הקדמוניםהחכמים

 )' :1] .יאשונה )י :11 ם1868ז8806שז*%6 .במבטא )' :11 .ככה )'88)1
 וס6!8 פ0ז נינ' 8[6 ז' נם.בן .2( )7 61!פ18 פן 1] :80 תן)!(מחמש"םנו'

 ומהשלישיים-ומהרביעיים
 :ם868"1"8$"ז%68[ ד ]ומהר"שונים ומהטבישים),( א'וי
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