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 הערך" שער0הט2
 כמו הסדר על והם החשכק ערמ ( האחר9 דימם ר על העינ"מימ

 והטעם ט' ו' נ' או ד'1 ב' או מספרט מר פחות הערך להעת יתכן לא מ ב'רא'
 והערך4( ד' על ר יתרק ק ב' על ד' כיתרק כי פ"3( שוה בכלם הערךני

 מ'1( אל ף ערך6( 0כסו ר אל ר' ערך כי מ' ו' ר' נמו המדות ערמהי2ל5(
 אלה כי ודע מרובעו שהוא עצמו על התיכון ככפל דגדול אל הקטן כפלכן
 נן על אחר8( מספר דוא נאלו 0יחשב האמצעי כי ד' כמו הסנ( מספריםהנ'
 אם הרביעי אל השלישי נערך השני אל הראשון שערך מספריי ד'כל

 ותקח הרניעי עם הראשון ותחבר יעלה כטה ותדע ארבעתן מרובעיתחבר
 יהיה השלישי ובין השני בין שיש היתרון מרובע עליו ותוסיף המחוברמרובע
 המד~בר מרונע ותקח והשלישי השני תחבר אס וככה נראשונה ( בעולה5שוה
 העולה 0ימצא דיביעי ונין הראשון נין שיש היתרון מרובע עליוותוסיף
 ר'ם מרונעיהם והנה י*נ אל ח' כערך ו' על ד' ערך דטיק (. לראשוןנשוה

 ( 1 הוא יח;0'( ו' בין והיתרון רנ*ו ומרובעו י*י והרביש הראשון מןוהמחונר
 י'ר והשלישי השני מן המחובר וננה שוה המספר והנה ד' ומרונעוב'

 המספר ודגה ס.ד ומרובעו ח' והרביעי הראשון בין והיהוון קצ-וומרובעו
 בחכמת תלוייס המשרתים מקום ותקוני המזלות חכמת11( רוב כי ויעשוה.
 ערכי השלישי3'( והדרך בחשנון. השאלות דיני2'( רוני וככה המדותערכי
 החשבון מערכי מורככים ערכיה כי מאד מפוארת הכמה והיא דגנינותחכמת

 ערך אל לחוכק הראשון שבין15( הערך יהיה12( לעולם כי המדותוערכי14(
 האחרון"1( למספר8'( הראשון המספר כערך לאחרון17( התיכון ביןשיהיה6!(
 נ' שבין5'( והערך אחד ונ'21( נ' שנין90( הערך כי ידענו בינ'ו'דמיון
 תרצה אם או ו' ד' נ' אחר דמיק ו'. אל ב' ערך וננה שלשה ו'ובין"(

 ת'5'( ר' 21בין15( והערך אחד וד'"( נ' עחץן15( הערך והנה ס"נ( ל'נ'
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 מספרי' השנים 2( ירעת 0אם והנה נ' אל'( ו' וככה כפלו הוא והנהשנים
 כפול השלישי תרע ולא והשני הראשון ידעת אם כי השלישי להוציאתוכל

 פיי 0 ממט שתגרע אחר הראשון על חלקנו3( והעולה השני עלהראשון
 נ' על ב' כפלט הראשון4( רמית השני ובין בינו שיש היתרוןמהראשון4(
 הראשון שביןז( היתרון ממט שנרענו6( אדו הראשון על העולהוחלקט5(
 על נ' כפל5( השני וכדמיון השלישי והוא ו' היו והנה אחד והואוהשני8(

 הראשון13( שהוא מנ'צי( נרענוהו"( אחד וד'10( נ' נין והיתרון י'ב היודי
 כי ונאמ' השלישי והוא אחד לכל ו' והם י"ב עליו חלקט *י( ב'ונשארו
 שהם הידהני' אלה נכפול הראשת ידעט ולא והשלישי השני ידענואם*(
 שיש היהדת עס השלישי מהממפר המויבר על העולה ונחלק והשליעויהשני
 על נ' כפלט הראשת בדמיון והנה הראע6ק הוא והע~ה והשלישי השטבין
 והיו ו' אל חברנום שלשה והשלישי5י( השני שביןל( והיתרוו י"ח והעולהו'
 ו' על ר' כפלט השני וברמית הראשת וזעא ב' עלו עליו "ח חלקנופ;

 היתרון עם השלישי החשבון במספר"( שווא ח' על חלקטם כ'רוהיו16(
 ( 8! ונבקש האמצעי ידעט לא ואם הדאשון וזצא נ' עלו והשלישי השני בקשיש
 1( 9 השנים מן 0 המועבר על השלה ונחלק השלישי על ריאשון נכפוללדעתו

 המספרו2( והוא נכפלט בחלוק והעולהמטפרים20(
 האמצעי2"

 דמית28(
 משניהם המחובר שדוא ח' על חלקט24( "ב עלו ו' על ב' כפלטהראשון
 האחרז'( ובדמית השני דוא וככה נ' עלו16( כפלטהו וחצי א'עלה25(
 ב' עלו משניהם המחובר שהוא ם' על חלקט'2( י*ח עלו ו' על נ'כפלט
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 הקצוות שתי9'( נשים ולעולם הנ' מן להוציאו טכל הר' מן האחר98(ידעט
 והשלישי השני שהם0'( האמצשיי והשנים הכרים והרביעי הראשוןשהם
 נכפול שיהיה מהמ31( א.זה הקשות מן אחד ידענו לא אם והנהחברים
 והעולה טדע שהוא מהקצוות82( אחד על נחלקנו והשלה הבירו עלהאמצעי

 על "( מהקצוות אחד נכפול 33( מהמצעיים אחר ידענו לא ואם המבוקשוצא
 תעשה הדרך זה ועל המבוקש ימצא אז הנודע האמצעי על העולה ונחלקחברו
 אכהוב ועתה הנלנל85( תשים מקום באיזה להשסר לך ויש השאלותבכל
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 וששיתו חמישיתו חברט ממון עסאלה ( להרנילך2 ( נ נדי רבות שאלותלך
 ל' עלו3( ו' על ה' 'טכפלנו המורה בקשנו הממון כמה עשרה והיוושביעיתו

 ושביעיתו ל.ה וששיתו מ*ב וחמישיתו המורה והוא ר"י והיו8( ז' על והנם
 כל אל מהם המחוכר עשרה שהווש הממון ערך הנה4( ק*ז שלשתם והנהל'

 המורהנ( שהוא 0פי' ר"י אל ק"ז נערך נודע שאינוהממון
 0 א 0 ר'י6( 0על יי שהם הקשות כפלנו כך5( הרמיטונעשה
 ב א 0 א )( ז שוה הדבר היה להפך עושים הייט ואל71( וק' אלפי'והיו
 ב א 0 א ז0 שלמים י'מ עלו9( ק'ז שווא האמצעי על חלקנום'(נה

 0 א 0 נ' ני זה ונבחן המטון. נל העא ק'ז מן חלקי' ס"זונשארו
 לקחנו שלא שלמי' ד' ונשארו טץ חטישיתשלמים
 הכל יהיה ס.ו המוובר אל וגחבר קיז אחד כל6ו( 6מן נעשהחמישיתם

 ס'ז אליו נחגר ק14 דגשאר לא' תקח נ' הח הצשית צ'ם וחמישיתםתצ"ה
 להם שאין ה' נשארו שלמי' שנים השביעית ס כ'פ וששיתו קע"דיהיו

 תר,ב יהיו ס.ו 11( אליהם נחכר תקל-ה יהיו ק14 אחד לכל נקחשביעית
 והיוי1( השלמים אל נחברם שלמים שנש יהיו החלקים נחבר פ'וושביעיתם

 והשביעית ס'נ המורה ז' והע ותשיותו שביעיתו לקחט אחר דטיטי'.
 6שלמים מז התשבק הנה14( 1 י א ו הצורה וככה'ו( ייוחשתשיוית

 מהממון חסרט ואמר5'( הדנרו( ? הפך ואם מיץ4ן, הלקיייט'
 נשארו16( ותשיעיתושביעיתו

י
 המורה נעשהי1( אט נם1'

 והתשיעית השביעית שהוא יץ נחסר רק אחד ויא המורה כילהפך'1(
 והיו ס"נ על זיכפלטו ץ ככה ונכתבהו18( מ'ו ונשארומהמורה
 6ועתה ממ"ז חלקי' 1 : ; ' וי"ח פ' עלו מץ על חלקטתמ"א
 שהראיתיך נררך ויצביעיתםועא'1(

 נם שלם אחד עלהע
 שלמים. ז' ונשארו חלקי' וב' שלם אחר וזעא תשיותו לקדגו חלקי'יץ

 י'נ ~שני דינ' ייא מהם14( לאחד "ט אנשים ד'שאלה
 ה ו א א חהרויוע דינ!*1( "ז ולרביעי דינ'*1( מ'ו ולשלישידינ'14(

 )4-כן-א ממונם כל ראשי נבחד יאחד4ו( אחד כל יקח כמה דינ'י"מ

 א פ )4 מי.פ יקח כבה נץ אל אחד כל וכערן21( רו20(והיו19(
- נ*ו על נחלק ר-מ יעלו*5( "פ על י'א ננפול55( נךונעשה'2( - -  

 נ"ו על חלקנום רם'ז עלו בי'נ כן עשיט חלקי' סיא ונשאיו שלמי' נ'עלו

 )י :]1 [ )2 ע פא5 ז516 8"פ61 .1!58טש ז"6 נ(8 שפאם4, נפם818
 86פצ !1ה1 תי !6פ5ט61ש58 (18 ף :]1 .יה:1 ף :]1 והנה ף :]1.נכה
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 רפ.ה וע24( בט"ו כךנ( עשיע הלקי' וכ'נ שלסי' ר'עלו
 ה ו א ה בי"ז כך1( עשינו חלקי' וה' שלמי' ה' עלו'( נ"ו עלחלקנום
 א כו ו( הברנו חלקים וס"נ שלמים הי עלו נ"ו על חלקפם שכ"נעלו

 חלקי החלקי' אלה כי שלמיי י"פ ועלו החלקי' ואלההשלמי'
 ה ו א ז 0שכפלע פשוטים נלו הריוח השינונו אהרת דרך הם4(.נ"ו

 א כו ו( די עלו5( נ"ו על חלקצם רכ"ח עלו5( בי"ב4( דינ'הי"מ
- חצי יצהם לנ-ו יתחלק פשופ כל כי מנ'ו חלקי' די נםפשוטי' -  
 נ' שהם פשוטיי מ"ד עלו5( ר' על ייא כפלמ והנה דינ' לכל פשופשביוית

 שהם נ"ב והיו הד'ד( על י'נ כפלצ נם פשופ חלקי ומ*ד פשומי' ח'6(דינ'
 שהם פשופי' ס' והיו די על פאו כפלנו נם חלקי'8( ונ'ב פשוטי' וד' דינידי
 ושאוו10(- מנ"ו פשוט חברצ חלקי' וס'9( דינ'ה'

 י"ו נפלמ נם חלקים ד'
 נחבר חלקי' וסאח11( פעב' וח' דיני ה' שהם פשו"( ם'ח והיו הד'1(על

 פשו' ב' יהיו כלם החלקים נחבר ( חלקים18 "ב ( ישארו10 פשוט12(מהם4(
 י"פ הכל5י( בין יהיו הנדול החלק אל נחברם דינ' ב' יהיו הפשופי'ונחבר'י(

 ( 1 האחר6 ממטבע הזדיב עווה ממבעים שלעוה המחליף אצל יש עשאלהדינ'.
 אדם ובא דינ' ו' השל4עוי6י( וממפבע דיני ד' השנייי( וממטבע דינ'נ'

 הממפר ויהיה בזדוב המפבעי'1'( מנ' לו שיתן למחליף ובקש0'(אחד9י(
 של"צית לו שיש חשבון בקש יקריפ משאינם9'( כמו היקרים מןבשוה'2(
 0ווצא פ' הם רגזכרים החלקים וכל המורה'( 0וזעא "ב ודעא וששיתורביורת
 על מסיף והנה ושלישיתו כמווו רשא והנה ט' אל ערך."ב מה ונבקשדינר'(

 וככה פשו' יץ וע*"( שליעויתו יצהחא פעשו' ד' דינר שהוא פשו'י*ב
 במהרה"'( נמצאים הערכי' כי הוא קל5'( זה דבר4( ולבחון מפבע מכללקח
 הם9י( ו' ממטבע היץ כי וידענו עקר28( שלעוהז'( של המטבע נשיםוועה
 כי וידוע כ-רי*( שניהם בין והנה נ' כפל וי כי נ'9ג( 0ממפבע פשו'ח'
 "ב הם ד' ממטבע פעווי "ו חילוף יהיה כן על רביעעת נ' ד' אל נ'ערך
 וככה האחר34( ממפבע דינ' ונ'53( אחד דינר והע"( נ' ממפבעפשוי
 להאריך. צורך ואין שתדצה מטבע לאיזה שלקח מה חלוף להשיבתוכל
 נ' לו יש טחליף היצ בקועוי אם כי ערכים לו אין כי קשה אחרדטיק
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 )0ב ן] : .ויבקט )1' :11 .סטבעים )א :11 .טוה ף' :11 .שאינם )24 :11.ויעלה
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 ורצהי( והוב והניא מ' והשלישי ו' והשני כזהוב דינ' ה' האחדמטכעים
 ה' וכפול4( נמשפמ עשה3( אחד כזהוב מנלם2( שוה מססר בשוהלקחח
 וחמישיהו המורה והוא שפ"ו יהיו7( פ' על זה6( וכפול 0ל'ה והעולהבז'5(
 קמ'ג יהיו שלשתם אלה כשנחבר8( והנה ל'ה ותשיעיתו מ"ה ושביעיתוס'נ

 וישארו11( דינ' ב' יהיו10( הממפר זה על השרה נחלק9( הדינ,6(0תצא
 על אם כי הוא קשה יה ולבחון מפבע מכל יקח וככה קט"נ מן חלקיםכ'ט
 הנזכר המספר להשיכ לבחון12( נחל והנה החלקים בעכור לך עואוטרהדרך
 חלקי' הדינ' נשיב נעשה וככה ה' מטבע אל ט' וטטטבע ז' מממבעממנו6(
 ונבקש16( המורה והוא שט"ו שהם14( החלקים. עמהן15( ונשיםמקמ*נ
 תקע'ה18( אלף ויהיו0'( ה' על שטץ ונכפול17( הי אל6ן( זי מטכעלהחליף
 ט' על תקע4ה18( אלף נם20( ה' ממטבע חלקיס רכ*ה יהיו זי עלנחלקס6ו(
 נ' אלה תחבר וכאשר קעיה ודגה22( השני מהממבע21( יהע10( נטהלדעת
 תשטץ הכל וועה קעיה נם רכ'ה נם שם4ו .אחד ממפבע שהםמספרים
 חשונ הרצה אס או שוים דינ'. ה' עלו הדינ"1( עשההאי2( קמ"נ עלחלקטם
 הסספר זה החלפמ ונאשר חלקים ונ'פ6'( דע' ב' ה' טטפבע הץ בברנכה

 ממפבע6'( ואם חלקים ופ'ב'*( אתד דינ' שהם חלקים רכ'ה יהיו6'( ז'ממפבע
 קט'נ יהיו החלקים כל חבדנו חלקים ול'ב אחר דיני שהמ קעיה יהיו26(ט'

 כבר והנה ז' למפכע הכל נשיכ העד אחד9'( הטמפר והנה אחד דינ'שהם
 יהיו'*( חלקי' כמה לרעת ונרצה1ג( המורה שדוא חלקים שפץ לט6'(היו

 ה' על נהלק'2( ור.ה'3( אלפים יעלו ז' על שט? ננפול והנה ה'ממטכע
 נחבר רמ"ה העולה"( יהיה מ' על הממפר זה עוד נחלק נם'י( תמ,איעלו
 נשיב ועוד דינ'1 זי יהיו קמ'נ על המוובר6'( ונחלק די( החלקים אלהכל
 המורה שהוא חלקים9'( שפץ שלו 0מהמטנע לו ."צ ורגה ט' למפכעהכל
 אלפימ~4( יהיו מ' על שמץ6'( לכפול ונעצב חלקי' כ*פ נם דינ' ב'שהמ
 ד על זה8'( 0נחלק נם תקמץ קקע ה' על המספר חק נחלק צצעהו

 יצל החל~ם אלה נהכר וכאשר ת.ה יהי האחר המפבע"תיא
 ף :8 ירצה ף :8. .%לם ף :8 לעשה :17)4 .%"ל ף :8]על
 י (::11ף )י :11 .חודה :8)ף בשתחכר :1ף גחלק והנה ף1[1
 ,היה ף1 :1 ,שאר ף1 :11 .,כר ף1 :11 .עטהם 1ם*8ףי :6ט%ג1 והנהס"א
 ,יא [1 .ם 10ץ:31 6"]4 ג"א ף1 :11 עבקש ףו 111 .על )" נכפל:11.קנת
 .מסטכע ף12

 ל~ :8] ןתקע"ת ף1 :[1 %ח5ק 11)צ -חלק:05ספ ל2 :8'
 :%005 .תס ף2 :1] יתא )ב :11 ת)סרעי 8%8 4א% .הנה ף2 :1 רם%ט

 ף2 :א .הע  )" .םפ"כן11 ף2 ::11 .מטכע )8 :1 -שלם לא :8! 1ו ףי:11

 ~תרצה ף5 8 %ן :0מפבא יקת 11 .ע :1) יקח 140 פ1 ע 1ם8 .88840::8)"
 .ר"ה )" 11 :005ם .אותו ף5 11 :ו800 .כן ףי 11 :ן800 .אז ף3 800511
 ום8 0שתמ2 ואחד אלף .עיה" ףי :]] והאחר .לאלה ףי :]1 חלקשממסבעשט"ו

 .ם, ף4 ]1 :8005 המורה שהוא .חלקש ף4 [1 : .אלפ"ם ף4 :]1:נה,קהו



 דיני טי יהיו קם"נ על זה נחלק וכאשר רם'ז8( אלף יהיו מטבעים9(נ'1(
 לך6( לכאר ארצה עתה5( יותר או מטבעים היו4( אם תעשה וככהשלמים
ששן:--ק שמעון שכר ראובן שאלה רמיון. נעשה והנה הנלנלל( תשים מקוםבאיזה

 .- 'נ'קי'ין"-ן,-
 ::ע~ג-,;ויגהעו: " .

 של הנדול המספר השני 19( במספר 0נשים ככה פשוטים של גראשונה18(הנדול

 : ב5121!ן5צ,נ'3:' : :~ן..י,ן,,ןו%מג,ן
 כל אותם הוליך מרות הז' כי וחשוב להוציאמ2נ( אחרת ררך אין כיפעמים

 ""1,1יב11י-

ט:ינןן4יכבעי
 ו:'

 נו :11 .הג' )2 :11 .מטבשת )' :פ .ייפ" )* :א .יהי ו* :8.תהה
 )" :א .( )י :11 .גלגל :11.)' ש,עמוד ף :ןנ ,ום )0נ :1ן והוא )נו:1ן
 והנה )12 :11 .בערך )"ו :1] .שהם )14 :11 .אוהו )'1 11 ,06סת כזונעשה

.הצורה )16 :11 .ונשים )זנ :1].ראשון )8י :ןנ הגרול הטספר.בראעענה
 .העברה )וי 1] :אם0פ .שהוא ף1 :1] השנים.למספר ( 0 ן ,יז )19 3] ש" :פ"מ6(1 המספר תש,םס"א )20.ןן

 )'2 :11 .לעשות )'2 :11 בכת ונעשה )25 11 :006פענעשה ן יטא,"

 )"1 11 :נמ0מ .הוא )27 :11 1 )"2 (048(ו] .8 :)0עיהיה י ''

 .להוציאה )" 11 :י001מ ;הלק 31 .1ןם0פ מ,ל,ן )4ג :(1[ אז אאב, )29 :יו .פשטים )" :י1 .ד )וו :(1 צר)ך .אתה ףנ 8 .פ:8

 )86 :11 ;( י1 (8ת ןמשון ;1 ) 1] .ט :ן].חקנה א0 0בן

-  )זנ 11 .פ :(1 .כפלנו )8נ :(1 .חלקיס )89 :י1 ;! :(1 אם.כי-.
 )40 :יו .אנו )1* :8 .א' ף4 8 ן ף4 1ן (1 1(1ג
' אג
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 נ'5( ברביעי2( לט ויש י'ז על השלה ולחלק הקצוות לכפולצר*כיז1(
 נמצאנו2( 0וככה לשניהם אחד מורה לבקש אט2( צריכין4( מי"נ'(0חלקים

 נ' והנה שלם2( אחד והוא המורה 0ודוא רכ'א יעלו6( ייז על י"נשנכפול5(

 נם ק"י יהיו י' על י"א לכפול'( ונשוב מרכיא נ"א יהיו8( סי"ני(חלקים
 על נחלקם0י( הקם'א ויעלו חלקים שהם נ'א על שלמים שהם י'אנכפול9(
 יהיו ק"י אל נחברם4'( שלמים ביגי( יעלו השלם12( האחר1(( שהוארכ"א
 ו' יעלו שלמים י-ז על קי"ב נחלק מרכ*א16( חלקים קי'ם 1.שארו5י(קי-ב

 0מנין על8(( נשיבם שלמימ2( פשוטים י' ונשאת'1( שלמים2(פשוטים
 מפשוט חלקים שהס5'( הנשארימ22( קי*פ אליהמ21( ונחבר0'(רכ"א9ו(
 1*עלו'2( י"ז25( על נהלקם ב'24( נ' ב' ט' ויהיו חלקים רכהש שהואאחד
 רכ'אי9(. שהאחד0ג( חלקים שלמיסוקל'ז וםך28(הכלויפע%'9'( א'י2( נ'ז'

 שמעון שכר ראובןשאלה
 ברחתב וי' באורך33( י' בקרקעי9( לו שיחפור'

 כי ספק אין ברוחב וה' באורך ה' חפר ויטמעון פשוי י"ז'3( לוויתן
 י,יה אלו כי שלם אחד'נ( רביעי חצי על חצי נפל כי יקחהרביעית36(

 כל על הרוחב חצי ז% הרההכ כל על האורך8'( חצי 7'(כופל
 עמו עוהסכים אמר אם רק הממון חצי לוקח'2( היה אזהאורך

 תעא פשו' י"א לו ויתן בעומק וה' ברוחנ0'( וו' באורך3'(שיחפור,ז'
 אנחנו הנה6נ( שכרו 0כמה בשמק וד' ברוחנ40( וה' באורך ויחפר

 ו' על ז' שהוא6'( הראשון 0המספר ונכפול1'( לערכיםצריכים
 המספר נכפול גם ר"י ויה?44( העומק שהוא ה' על כפלהנ'( מ"בהרי"(
 יהיו העומק שהתו ד' על זה נכפול נם לי והם ה' על ו' שדשאהשני
-, -  

-  

 .ט :8 .כפ:ל ף :8 ןיעיה 3])7 820 :46פ8י] יהיז בי"ז כן גמ בכפלם ף 11 .פ:י] )י :11 .צדיכים )2 :י1 [ ף 11 _ם :11 ן )4 :[1 ;! :11 -צריכים )*11
 -יהיה )9 :ין .כפול )10 [[ .ם :ן1 שהם .גחלק )11 :11 .אחד )12 8 .5:ת
 .שים ל1 :ן] .שנים )14 14 : .ונהבים ףי :ן]  .תשארו )16 :?] רנ"א ;מןןנ
 .ט ן1 :005פ יהנה )'1 [1 .ישארו. )'1 :ן] .אל )19 :ן] טנין רב"א )20.ןן
 ;נחנר :י] .ונחגרם )21 :11 ;! :(1 .אל )פ 11 .ע 4] :ןמספ .עמהם ף2פ0,ך
 שהמ 518 חלקיפ .ש%1( ),2 ס%11 15 11 .ט מ1 )*2 [1 ט :י1 ושכ"מ.אלמים
 )25 8 ,005פ .שלמים ף2 11 .ט :ין .יעלו )27 11 .פ :ן] .קלה י2 11 .8:ן]

 .סך )29 :11 [ )0י :4] .-טאחד )91 3] נמספ : חלקים שישה שלמשה הרמיוןוזה
 628ש80 .8 .51 .11 ,1נ 14 160 .ן .[1 פ1868 ז516 05ספ 468פ6שוס! 0ם( [1 .טינ שלס שבאחד טי"ג 686[פ ש5ט1אפו86 ש662165 05[8 ש8 "6 16ט16-ט605ע

 1ן81! 688 פ1 [ ] :)6ששו1686( אחד חלק עם יה[ הם הייי ]כי מי"ג חלקים 71והם
 בחלק מי"ג הלקים ד עם י"ל הם יץ ]כי מיט חלקים ה הט תרצה אם ש ברלהמ"ע
 611'8011( י] .8 .)20 )2נ :11 .קרקע )ע :11 .גארך )4נ :11 ח' .)!( ף':3]

 161161051י :פ8$6[16 דיפר ףי :11 חארך )א.11
 .הרכיעי )36 :11 .! ):3 8011

 ~קח .6 )0' :11 .ברחב )41 :11 גפל עהא ף4 :8 .הם )49 :8 זהיס
 )44 :1] .יהט.
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 אא)( כפלנו כוהי( הערכיל( רמיון נעשה'( ועתה1(ק"כ
 0בב א ב ,( על חלקנום וש"כ6( אלף והיו5( הידועים4(האמצעיים

 - - שביעיות שתי ( שהמי מ' ונשארו שלמים ו' עלור'י
 בז' יתן מדות כמה פשו' בכ"נ מדות י"נ חמה מוכר ארם שאלהפשומ.
 א י ] נ' יהיו.0ן( כינ על נחלקם צ"א יהיו0'( נודעים שהםהקצוות גכ ן כפולס( הנה הוה'( 0כמשפמ הערך8( דמיון נעשהסשו'
 עע הענין2'( נהפוך ועור אחת במדה מכ"נ חלקים וכ"ב"(מדות

 נכפול כזהנ( הדמיון'1( נעשה והנה מדות ז' יתןנ'( בכמה לדעתשנבקש
 גא ן חלקים וה'"( פאוו' ~'ב יהיו יינ על נחלקם קס'א יהיוהקצוות
 א" /י שילד אחריו אחרנ( רע שלח יטים עשרה ואחר פליןכ.מ ]כ 4 יום בכל שילך רץ שלח ארם שאלה אחר. גמשו'מי'נ6'(

 ר'צ יהיו ימיס ביי שהלך הטילין ננפול ישינפ מתי מילין לע יום יוםבכל
 ימים ל-ו והפ ח' שהוא הטהלכים שני שביןז'( היתרון עלנחלקם

 ורביעית.

 נרר21( אחרת18( נמרינה9'( ונננם9י( מעיח"( 0יצא אדם ?עאלהיום.
 יטים רי'2( לסוף פשוי ב' יום""( בכל 0יתן מטתו המקומ22( 0יכפולאם
 פדות פעעמים ב' לו27( 0היה כי האמת16( הביא כמה ממופ5'(הלך

 לעירו אח* שמעון לקראת ללכת משיו שא ראובן שאלה פשומ.שמינית
 יצא הזה18( היום ובעצםסנ( החדש'5( ראש"( של18( ראשון יוםבקד

 ביןני( והמרחק לעירו8'( אחיו ראובן לקראת2י( 0ללכת מעירו שמשןנס81(
 ומהלך טילין י"מ אחר8'( ביום ראובן ומהלך מילין ק' הערים'8(0שני
 חבר תעשה בכה6'( יתחנת5'( מתי נשאל טילין יץ אחד18( ביוםשמעון
 _א )( יהיה טי*ן18( הטאה עליויי( חלק ל'ו והם המהלכיםשני

 ט /י ז' שהם אחר ביום מלץ חלקים כ'ח ישארו'5( ימיםשני88(
 כררך!4( היום לשעות להויציבם0'( ותוכל יוםתשיעיות
 מ' על חלקט5'( פי עלו "כ על ד כפלט"( ואמצה'*( וככההערכקנ'(

 כי ירענו אחרת דרך ועל שעה יצל"שית יצהם ני נשאת "הות והם פיעלו
 )י :11 ( ף :11 בכה .עעשה )8 ]1 :%סספ רש* קינ י*א .גלגל )':11
 -הניריפ :1])* .ל, ף :11 .ש"כ ף ש 11 (81עע80 ף 1] :%ס0ת כ"בד

 י"ג בלגל )9 :11 !כפול )6י :11 ."גל1 )11 :11 כ"ב .נם ףי :11.הרבר
 )8י 11 :%ס0ם .6 )14 11 :06%ם הנה כ"ב גלנ. הג ד )*1 :ןן נסה, ף111

 :%ססם .חלקש )" :11 מן .שיש ף1 :8) [ ף1 :11 !כש לש ;11.בנצץן

 )יי :11 יק עס .בל )א :8 1' ףי11
 .המקשיפי

 )" ::8 ודר :]1)ח
 :%ס0ם !שאל ף2 :11 !האמת ף2 :11 וביא ף2 :11 .בראש ף' :9.חרש

 ף3 :11 יבאוע ל8 :11 ב"כ ף3 :11 ללר .לבא )" ::11 .שמן ף8 :11שתי

 .העקעת לו :1נ = את יה ,פגע. )" :11 ונכה )" :11 .שיהם )עב'::ע
 !הם ף6 :11 .חשארו )% :11 -להשיבם ל' :11 ,בדרר ף4 :11יהרכש

 ,ן4 11 :%ס0ם 1הנה )" [1 :מס0פ שהם .הק"ות ף4 :11.חלקפם
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 לז' נקה והנה לנו היו תשיעיות כי ושלישיתו כמוהו ( 1 ט, אל 0י"בערך

 שעה ושלישית שעות ב' יהיו נ'3( 0על נחלקמ2( שלישיות זיתשיומות
 כמה לדעת בקשט ואם שוה הדבר6( והנה לנו ( שהיו5 השבע4( אלנחברם
 ז' כי אמרנו וככר מילין ל"ח הלך ימים בשני כי ידענו כבד ראוכן הלךמילין

 ט ן י'פ על ז' כפלנו ( כךל הערך נעהיה והנה הלך היוםתשיעיות
 טא0 הנל והנה תשיעיות ושבע י-ד6( עלו מ' על חלקנום קל'נעלו
 ראובן אחים ני שכר אדם שאלה תשיעיות. וז' מיליןנ'ב

 מאיוה הערכ ער הבקר~1( 0מן ימים0י( 0כ' עבודתו9( שיעשו ולוישמעון
 הימים כל ראובן עבד אם והנה המלאכה תשבות'י( ולא 8'( שתהיהמהם12(
 עבדויי( כלם בין והנה נ' לוי6'( 0ואם ד' שמעון15( 0ואם והובים ה' לויתן
 כל עבד ביום עשעות כמה כותב שומר עליהם יושב'י( והיה ימים10(0הי,
 חלק מהם אחד לכל נתן כאחרונה והנה'2( שעה19( חלקי וכמה מהםאחד
 כי18( דע 0שלקח מהם אחד מכל"( החלקפ2( כמה91( לדעת נרצהשוה
 וכ' ימים ו' ולוי ימים ה' ושמעון אחד בוועכ ימים ד' ישמש'2(ראובן

 כ'96( נחלק אחד8'( יום שלישיות וב' שלמים טיו הכל ההגה יוםשלישיות

 אחד'2( ושלישית שלמים ד' ונע~ארו6'( שלם אחד ועלה המספר זהעל
 הכ"ג( נשיב'3( והנה שלישיות89( הכל נשיב השלישית29( בעבור8'(והנה
 י"נ3'( יום ושלישית והד' שלישיות מ-ז שלישיות וב' והטיו שלישיות ס'יזם
 נבקש ועתה'3( בזהוב מץ ממטבע פשומים וי'נ אחד זהוב לקח אחד כלוהנה
 טלוי נחל והנה יום הכ'7'( שישלימו6'( עד שיעכוד אחד כל חיוב5'(כמה
 ד ן גא יום שלישיות וב' ימים ו' שלקח בזזיב לשמש חייבשהוא
 כ ,( 0 לו יש כמה לדעת ונבקש כ' ויהיו שלישיות מאלהונעשה

 כך"1( הערך ונעשה39( שלקח פעוו' י.נ בעבורלעטד38(
 חלקים כ'ה ונשארו ה' עלו מ-1 על חלקטם ר'ס והיו נ'0'( על י-ננפלנו

 ממ'ז חלקים כ-ה נם שלישיות כ'ה ויהיו44( הכ'3'( על הה'42(נוסיר41(
 ד' ל181( נקח אחד ונשאר שלמים ח' עלו ני על השלישיות אלהוחלקט46(

 )ו :3נ י"כ אל .מ ף 11 :מ00פ טאש' .על )8 פ1 11 פפ05-611זפ6

 .פ050"(05ש )4 :[1 .ד )6 :11 .שהיה )6 :ן] .המספר ף :[1 ן )8 11:ןמ0פ
 .מילין )9 :11 .עברחו )10 :11 יום .עשריס )ינ :11 .מהכקר )2י :11)!(מקוס
 )יו :11 .שיהיה )4נ :11 .תשבת לן :11 ולשמקךן )6י :ן] .וללוי ף' :1].עכרוה
 )18 :11 ן )19 :11 והשעה )20 :11 .)!(וחתס )21 11 :005פ .הוא )= 1]:005פ

 .שלקח ף2 :11 .כל ף2 :11 .ו(מט ף2 :11 .ב' )26 :1] 1נשאר )ז2;ןן
 )'2 נ] :5תסת לט .שיש ף1 :11 .שלישית ף3 :11 .וטלישית.ידרך

 .יום )
 )81 :1] .נשים ףי :11 .העשרים )3ו 11 :5(0פ של,ש,ות )84 :1ן עתה )ג1.8ן

 .ח"ב )86 :11 .שישלימהו ףי :11 הג' :אפאו1( .)הכ. ף8 :[1 .שיעבוד )":11
 ~עשה )0* 11 :5(0פ הקצווח שהם )י4 .1ן חניס )" :ןן ןד )8*:11

 .עשריס ף4 :11 .זוע ף* :11.חלקט-
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 מאה יעלו8( רן על הלקים כ'ה נכפול ש2( יום שלישית שהם1(ששת
 נם ימים ח' עבד לוי והנה חלקים ו' ונשארו שעות שתי עלו מץ עלנחלקם

 לעבוד חייב'( והנה שמשן עבד כמה לדעת ונבקש חלקים וי נם שטתוי
ף . וע כמה לדעת ונבקש שלישיות מ"ו שהם ימים ה' הזהובבעבור  

 נ ' תי5 כך6( הערך נעשה ודצה שלקח פשוי5( 0יינ בעבוריעכוד
 "יש 7' ר' עלו8( מ"ז על נחלקם קצ'ה יעלו7( "נ על טץנכפול

 י'ט יעלו16( הם של"שיות כי המ'ו9( אל הדן נחבר חלקים ז'ונשארו
 ד' הנע%אר לאחר12( ונקח ו1( שלמימ ימים וי יהיו ני על נחלקםשלישיות
 ע%עות ד' ימים ו' הם והנה15( כ'ח4'( יהיו6( רי על ז' נכפול נם18(שעות
 עבד והנה ראובן עבד כמה לדעת16( ונבקש שמעון עבד וככה חלקיםוכיח

 .בעבור ונעהצה ש*ערות "ב שהם ימים ר' הוהובבשביל
 ף . .% 1

ש /' חלקים סץ ונשארו נ' עלו6( סץ על נחלקם20( קנ'ו19(יעלו ב ן י6 י "ב על "נ נכפול18( כך6( הערך שלקח6( פאבפיםההנ"(

 שלישיות והם מץ היו26( לפ שהיו94( ה"כ28( עם22( דג' אלו21(חכרט
 נחלקם ( חלקים6 ס' ( עלו6 ד' על חלקים הפ"ו נכפול ט ימים ה' עברווגה
 ראובן עבד וככה מעשעה חלקים יע ונשאת אהה שעה עלתה .מץעל22(
 ומנרעת26( תומפת ב* אחת עשעה מהם יחוגר החלקים אלה תחברוכאשר
 שדוא25( שעות "ב יהיו הנזכרות השעות אל הישעה ז%עע29( החברונאשר
 בלי יומ81( עשרים יהיו הנזכרים 80( לימים היום תחבר29( וכאשר אחדיום

 לבשלם"( ורצה מתירוש מדות י' לו הע אים הבאלה וממיעת26(.תומפת
 עד לבשל"( החל6( והנה השלישית אם כי מהם6( ייצאר שלאעד

 לבשלם'8( ירצה ווצה מרות6( ב'6'( ונשפך84( מדות6( ח' מהם6(שנשארו
 נ 1 0 :ננ נ'%:ן:בי :ן':גג%,י:כ: ןץ ן ידועים מספרים ני לך יש ודגה הראע%ן כמשפפ שיהיועד

 על נחלקם כ' יהיו ןשליש נ' על ו' ננפול והנה86( ננה הדמיטתעשה"(
 וירצה תירוש מדות מי לפ"'( היו89( אחר דמיט וחצי. שנים יהיוח'

 )ו :11 הם ני ף :8 .ג' ף :11 .יהיז )4 :11 .ישלו ף :11הפשוטים
 .ה"ג ף :8 ( )י :8 .ע4 ף :8 .עלו ף :8 .טע ף1 :8 .יהיו )י81

 :00%ם א' טליש ינשאר ףי :11 אחר .לאוחו )6י :11 ג' ף1 (1 :00%םחלקים
 .מס"ו ף1 708י והנה 8ן6 חלק,ם %%1% מן 11 . )*1 :11 ל,רע )ינ.11
 .יאג )16 :11 .כפול )19 :8 .ק'ט )26 :11 .חלקם )21 :1] .אלה )22 :ין.אל
 )ט .8 "כ ל2 .8 טה,ה )24 :8 הנה ף2 :11 מגיעח או ן2 .11ין

 ף2 :11 .שהם )29 11 :00%ת .זה )86 :11 הימיס .אל )וי :1] .ט'ם )":8
 אוחם .לכשל ף5 :11 .נהבשל )ח :11 ינשפט )יי 11 :%(0ם 1'ןנשארו

 )6' :11 .טנהנשלו )זב :1] .נעטה )35 פ0ץ והנה 5[6 וחצי (,18% פ%1.1
 ף5 .11 , )40 .4.11
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 ו' שנשארו עד נתבשל5( והוא השליש שישארו( עדשיתבשלו
 מדות.

 ן ב ו' עלו נ' על ב' כפול5( הערך וככה4( נשארוי( 0ובי ד'ונשפכו
 שאלה אחת. מדה המבושל להיוה המשפט והנה אחדיהיה

 ג 0
 הממון כמה עשרה ( והיו6 ותשיעיתו ושביעיתו חמישיתו חכרנוממון
 שט-ו תהלק ( כאשרז קמ"נ הם הנזנרים והחלקים שמ-ו והוא המורהנבקש
 00א גלונ :עיעסןה2.י:ץ,י:,ץיג!0י::ן האג גדא יעלו ט' ועל מ'ה יעלו ז' על וכשתחלק ס'נ יעלו ה'על

 חמרנו ( ממון6י להפך נעשה6י( ( מקמ'נ" חלקים ( וד"י שלמים כ'בעלו13(
 שהם8י( קמ"נ נחסר י' ונעמארו ותשיומתו שבישתוי'( חמישיהוטמנו

 0 א 0 ( ונעשה9' קע"ב ישארו המורה שוצא שמיו מןהשברים
 ;גא.::ןא וקע10( אלפט ך עלו 'צטץ על " כפלמ כך5(הערךס3(
 מקלב חלקט 91( ת"ד יצלמים5( "ח עלו קעע עלחלקמם

 י'-ע -ב
 הל 'צלמש י' ( למ5 "צאת22( המספר זה ותעיעית הצבתרת חמ"רתלקחס
 מן ולמעלה בעפר יבישרצ במים "חצלח"וצ האיה'*( וצאלת הדרךחק

 לו שיש מנין6*( נבקש האי,28( כל5( נבהות"( כמה א~ות י'המים
 0 0א ז' מחוברים ורביעיתו ושלישיתו י'ב והוא ורביעיתשלישית
 א :ג'- הקצוות כפלצ הנה כך5( הערך נעשה הי ישארז מי'בנחסרם
ץ 4. י' נבדצת9'( וזדצ כ4ד עלו38( ה' על חלקנומ21( ק*כעלו6'(  

 נחסרם י"ד והמיצביים6'( ששה ורביעיתו שמנה שליק~יתו כי האילןכל5(
 אילן אחר דמיון יותר'3(. ולא פחות 5לא שלמים י' ישארומכ'ד'3(

 והנה א"נ( ח' המים5( 0מן ולמעלה בעפר ותשיעיתו במיםשביעיתו'8(
 ה נשארו והתשיעית חשביעית שזעא יץ ממצ נחסר ס"נהמורה
 ן  נך ן הק-ר  והיוי3( הקצוות כפלנו  הנה כך5( הערך ונעשהמ-ז

 זה ושביעית חלקים ליד נם שלמים י' עלו מ.ז עלחלקנום
 1 נ' ו

 חלקים ומ"נ( שלם אחד והעויעיתוז3( חלקים וכ"ה6'( שלם אחדהמסמר

)י :]1 .שישארו ף :]1 בתבש"ו )3 :11 ג' ~נשארו )4 :]1.ככה
 פ0,י כאשר 8[6קמיג

 )6 פסזך נכפול 8ומ אחד 111ןפ( ג1 .ןנ )6 :]1 .יהיה ):

 (1461 פנ .11 ף :11 .נעשה )' :]] ן )10 :11 .ק"נ )11 :8.תכר2ם
 )?1 :11 .יעלו )'ו :]1 ר' בם )'ו :11 ק2"ג .מ; 18 8 10141  ז"וש 8[0-ם2

 ,58,2 זפ8 פ~5 "פ%(פ(נ 4פפ 0שפ "4פם] ש[ומ ת' פ"פ6פ[פ682 .ש18 לנ :11.הנה
 .נעשה )16 11 : .הממון ף1 :8 .מכייש ףנ :8 -שהוא )9י :11 נעטה~הגה

 ל" ]1 :6(0פ .הגה )11 :11 נ"ר 1ם )22 :8 .ונשארו )23 פן 14פ"ם""~1(8"ש(פמם
 .הרומת )24 8 : .טכה )ג2 ]1 : .חשבון ף2 ]1 : .'היו )י2 14 :.נחלקם

  )א ;]1 .קגלו )23 :11 .נגה )30 :]1 .המוצכרים )יי :]1 כ"ר .מן )32 :11כלי

  ומגרעה .הוספה )53 :11 .ששביציחו )1' = .אסיק )י3 :11 הן והגה ;11.36
 כ"ח .גם )זי :]1 ~תשיעית  )" :11 ט'.גם
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 ( נשארוי הנזכר מהמספר חסרנום ב' והשלמים ל"ד והם ( 1 יהנוכרים החלקיםתטרנו
 שנתן כשרים עדים'( בשניו( שטר בנו ראובן והוציא ( מת3 0יעקב וטאלהה'.
 מותו ביום מיתה מחמת כן וצוה5( 1( לו שהיה 0 הממון כל 1( אביו יעקב 1( לבדולו

 הצי לו שינתןי( מיתה מחמת צוה שאביו שטר בנו שמעון הוציאנם6(
 ממונו9( שליש6( לו שינתןל( צוה~( סשאביו שסר הוציא לוי נם"(ממונו
 אחד1( סיום ולכלם ( מממונו9 רביעית לו ( שינתן7 שטר יהורה0ן( סהוציאנ"כ

 הכמי2ו( והנה~( שעות ט שכותבין בירושלם אחת 0ושעה אחדוזמן~~(
 דרךי( על הטים14( והכמי אהד כל נקשת דרך על אותו מחלקים5ן(ישראל
 היה19( הממון18( כי יהשכו ההשבון וחכמי17( אהד שלכל16( הממון15(ערך
 וחצי שנים הכל יהיה ורביעיתו ושלישיהו הציו אליו תהבר וכאשראחד
 והנה הנזכרים ההלקים כל לו שיש ששים שלם האהד נשים והנהששית
 ושוה י'נ21( הנוכרים והשברים י'ב שלם20( האחר נשים או קכ.ה הכל ביןיהיה
 כפי ראונן יקה כמה נבקש והנה שתקה מהם איזה באחרונה המספר~(יצא

שה,'(

 %י
 "(עש"צ,,והלקי .ף

 א 0ב א הב ורח,'( ה"( נמשספ

 :,, 2מש5,11 :," :קאע%15ש
 )1 :11 ת ף :11 .תשאת )3 :11 יעקכ .מת )* :11 .כעדיס )י:ןן

 .שצוה ף 11 :%00% .כן ף :11 .שיחן )6 :11 .שלישית )9 הסט11:1 ף11.1
 ]1[חככי 8~6 אחדפ8%!8

 הוומא .ידודח )11 :11 .זסן ף1 :11 יחכמי ס0ון
 ס1 11 !8ז6 זסד וחכמי .2( -)9 )13 :1] .מהלקין לנ :00%סנ1 הממון זה.יתלקו
 לו :11 .משן )*1 :11 .כל )11 :11 תכמי יהנה ףז :11 -התשכון נין:11
 .דיא )26 :ןנ .השלס )'2 :8 [ ף2 :11 %עשה )י2 :11.הנל
 )י2 :11 צורת )י2 :11 ערך המטן ף2 ןן .%ססס יהנה )21 .11-.ע4
 )26 811,ל80 ש%פש [1 .150 )9? :ןנ -יזהו לנ :11 יזאת )31 :11 .תלק נ"11

 :00%ס כמשפם 1נעשה ף' ל:11 .שנכטל )34 :ןנ .1 ל3 :11 "זזרת ף5 :1נ.ובדרך

 )ח :11 שמוץן תלק ה?י רשכן יקת :ס18%8ש880%שז1%8[ תלק תצי שמעון יקתס"א

 .ראובן )64 ילוי:11 ף5 .שלישית ף4 עיהודה:11 )1* :8 ( ף4 :1].האתים



 מעמנו ולך ( הרביעיתנ שהוא וחצי ז' קה בהם שוה ממנו אחד כלתרעור
 אתה אין ללוי ראוכן יאמר ועוד אחים3( מהנ'2( אחד נל קח כןוכמו

 עליהם עיערע שארבעתט מהל' חלקך לקחת ובבר פשו' מ' על רקמערער
 עשרה4( לוי חלק והנה מעמנו ולך מ' רביעית שהוא י' שלישית אתהקח

 ששיות נ' הם נבר שלקח ודחציל( הז'6( מן ההצי פי'.כי ששיות5(וחמש
 ראובן יאמר נם 8( ר2' ששיות. ה' הרי ששיות ב' הם הי' מן אחדושליש
 ( הוא9 האחר והחצי ס' שדוא הממון חצי על אלא מערער אתה איןלשמעון
 הערעור12( ובינך ביני נשאר והנה מהמ' חלקךג!( לקחת וכבר שליכלו10(

 ששיות והמש ( עשרים3! שמעק חלק והנה מעלי %ך חציים קחבעשרים3!(
 וכאשר אחד9( פשו' ששיות חמש'1( נם9( שמונים*( ראובן וחלקפשוי
 המזלות חכמי דרך אפרש ועתה .דינ' עשרה יהיו החלקים אלו16( 16(תחבר

 בתקון נם הלבנה בתקון0'( 0כי המשרתים בתקון9ג( הלוזעת8י(במפרידו(
 היה אם כי מ'91( 0אל הוא הערך וזה הערך מור יקךא מיר המשרתיםה'90(
 הכתוב'2( או החמעוי'2( הטור שיקרא אחריו בטור יהיה ס' הערך בטורכתוב
 ראשונים או לבדם ראשונים מהם באחד כתוב שיהיה מה השביעיבמור

 כפי יקח מם' פחותה היתה ואם הלבנה מק~ם בתקץ וככה יקח הכלומעלות
 יתרים חלקים יש דמיץ השביעי. או החמישי בטור הנתובים מהחלקיםד,רך
 י,י97( ט ה מ"ו לכפול צריך ואתה פ.ו הערך ובטר מ' המעלותעל
 ( ן:!(ן ועהצה95( המבוקש ודוא ם, על תחלקנו והעולה מי*9(מעל

 ןי חלקם מאות וי עלו מ' על ט"ו נפול כוה הערך20(דמיוז6'(
 והם סי אל מי ערך מה שהבקש מזה קרוב ויותר חלקים9'( 0יי יעלו ס,על
 מי אל ט"ו ערך מה בקש או יי והט0'( מטאו קה הערך זה נם שלישיותב'

 אחר דמיון י,. וווא20( מ"ג( רביוית20( קח32( '3( מי רביעיתוהנו*3(
 גקח54( רביעיות נ' מי אל מ'ה ערך ודגה מ'ה והשני לי האחדהמספר
 ( הל'"3 0מן הערך נקח או שניים ל' שהם וחצי כ.ב והם ל' רביעיות (שלש35
 טמפרי' לב' דמיון וחצי. כ-ב והס80( מיה חצי נקח נ.כד3( מי חציעשהוא
 והשני כ' האחד ( הממפר58 כמו20( ערך לו אץ 0והשני ערך לו יששהאחד
 )1 :11 .רביעית ף :11 .משלשת )3 :11 .האודם ף ןנ :006פ.פיעסים

 )6 11 :001פ .פשוט ף :11 ושלשים )ז :8 יתמ ף :8 ( י =תד9ית

 )ש!5885( 88)! 0848ש01קנ ש86!8 זפ6" 8501 18 685 סז60פ% .18] )י :11.ז
 )0ו :11 בולו )11 :11 .חלק )ם 11 :א0ספ .ועא )יו :11 שנים :6פש!ן[.]עשרים

 )'ו :11 יחמש ףו :11 וי(יק :6פאאה .]תחבר )16 :11 .אלה ף1 :[1.נספר

 )16 :1] .לוועת )19 :!] יז19 )" :1] ! )!2 :1] .לס' )= :11.ההסישי

 לש :8 .תכרינ )24 11 : .בארנעים ל2 11 :אס0פ .עוד )26 הדס1:111] )11.21

 .)!(ג'ף )28 :ןנ .)!(מ' )29 :11 עשרה .הלקים )ש :11 .תעא )31 11 :001פ1ככה
 מ3 :11 .יקח ף8 :11 .סם' )" :11 .תקח ף5 :11 .שלעת ף3 11 :.סוטלשים

 ף8 :11 .גם ףי :11.שהמםפר



-

59 -  

 ראשונים י'א והם ל.נ שלישית נקח ( והנה! שלישית ס' אל כ' ערך והנהל"ג
 ס' על העולה ותחלק ל'נ על כ' תכפול כאשר הכפל בררך יבאוככה

 הערך נם נקח סי מחצי3( קרוכ ל'נ כי ובעבור י-א2( יהיה בהלוק0והעולה
 התצי על נ' תוספת לנו שיש וכעבור כ' חצי שהוא ראשונים י' והנו'(ממנו
 על ראשונים כפל כי שניים הם כי ספק ואין ס' יהיו כ' על נינכפול

 חלק והם שניים ס' והם שגים אחר6( על אתר כי שניים יעלו6(ראשונים
 והשני כ' האחר המספר אהר דמיון י"א. והוא6( י' עלי( נחברםראשון
 11( וכי ראשונים ט' כ"ח ושלישית שלישית10( מ' אל כ' ערך והנה5(כ'ח

 י' כ' חצי והנה ממנו קרוב הוא גי ס'12( חצי כ-ח כי נחשוב ועורשניים
 נחסרם שניים מ' יהיו כ' על ב' נכפול מההצי3י( יחסרו 0ב' כיוכעבור

 הערך לחסר דמ'ון שניים. וכ' ראשונים פ' הנשארים יהיו אחדמהראשון14(
 חצי הוא כי ונחשוב מכ'ט הערך נקח והנה כ"פ והשני י"ר האחדשחשבונו

 י'ד על נכפלנו מהחצי יחסר אחר כי ובעבור ראשונים ז' והם י'ד חצי נקחס'
 שניים%6(. ומ"ו ראשונים ו' ישארו ראשון מחלק נהסרם15( שניים י'ריהיו
 האחד נשים19( והנה לרעסיף והשני18( לחסר האחד המספר אחר7!(דמיון
 שלישיות שתי20( הוא ני ונחשוב ממ'ב7ו( הערך נקח 0והנה מ"ג והשני"ח
 נכפלם ב' תוספת לט שיש ובעבור י"ב והנה'2( י.ח שלישיות שתי20(נקח
 הערך נקח ונם22( הכפל בררך העולה יהיה וככה שמים ל"ו יהיו -העל
 שהוספנו ובעבור י'ר מ-כ שלישית28( והנה17( שלישית הוא כי ונחשובמי'ה
 שניים וכ"ד ראשון25( חלקל!( שהם שמים פ.ר והיו4'( מ'ב על נכמלםב'

 וטכל98( שניימד!( ל'ו נם י'ב שהוא הראשון כמספר27( ישאר26( מי-דנחסרם
 ס' רביעית שהוא י'ח שנחשוב משניהם בתוספת הערך עור29(0לקחת
 לנו שיש ובעבור שניים ול' ראשונים י' יהיו מ-ב רגיעית נקח30(והכה:1(
 שגיים וו' ראשונים ב' שהם שניים קכ"ו יהיו 31( גי על 0מ"ב נבפול נ'חוספת
 חושבים היינו ואילו שניים ל"321( ראשונים "כ יהיו הנזכר המספר על זהטסיף
 לא אם כי*'( לך אומר וכלל נכון יוצא הרבר היה רביעיות נ' הם מ"בכיז~(

 ל :11 .1 ף :נ] נח~ק י"א העולה .ההיה ף :11 .לחצי ף :%11דוא
 )4 :11 .יכהע )' 11 :6%סג .יכא )י :11 "ל ף :11 .יהיו )' :נ11הוא

 ף! :11 .שלישיות )!! :11 ושניס פ0%6א!868 :68א(1[ .]וכ' ף1 :11.הששיס
 ףו :11 כ' מהתצי .יחסרו ףנ :1נ .מראשונים ף1 :11 .בחסרט )'! 11:06%פ
 ורביעית ד והם כ"ט רביעית נקת ס' רכיעית ועא כי שנחשוכ הערך'מי"ד לעיעדתוטכל
 כ"ט על  כ"ט נכפול ראשון חלק הוא מרכילת החסרון כי וכעכור שניים ס-1שהס
 ראשינים י ישאח הנזכר המספר מן נחסרט טגיים כיט יהיו פ6%6ןז!ט65שז6ש%[]א'
 שגיים .ומ"ו ףי :11 , )"! :11 !אתר ף! 1נ :%(0ט -המסןר ל" :11.שני
 )נ2 :11 .והוא ף? :11 .גם ף2 :11 !שליש )4" :11 .יהיו )26 11 :םס0ת.אתר

 ףג :ןנ .ישארו ף2 :1נ .כמשפס )י2 :11 טכל .נם )ה :11 לקחת .עןד ף1:8נ
 .ונקח )!6 :11 עליהם .אותו ף5 :11 .ויץ ף8 :11!
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 כאשר הכפל ( דרך1 0על לעשות שוב הערך במור הנמצאים לחלקים ערךהיה
 המתוקן המוצק מעלות על נוסמים הלקים היו אם ראה ולעולם בשבריםהוכרתי
 המעלות כננד הערך בטור הנתובים3( הראשונימ2( וקה הניהם מל' מחותיםוהם

 אהת מעלה הוסף מל' יותר המתוקן4( המוצק עם שהם ההלקים ואםשעכרו
 בין הערך טור בהלקי כננדה שהמצא6( מה וקח עועברו המעלוהעל6(
 המתוקנת המנה מצאת ואם ממנהז( למעלת או השלמה המעלה אחרשתהיה
 מור הלקי9( סבין הפרש יש כי ומצאת מזלות ה' עד8( מזלות ד' ביןשהיא
 המעלה שכנגד הערך מור הלקי10( ובין שעגרה המעלה כננד שהםהערך

 הכפל נדרך12( עשה11( ראשון הלק רק ביניהם לעולם יהיה ולאדגומפת
 וזה מהשניים18( שראוי מה אועברה המעלה על הנומפים לחלקיםשוט(ן
 בתקון רק המהז1( מכב או 0טאדים בתקון6'( שרך16( לך ייט14(הטעו~ה
 הז'20( במור'( ם החמישי בטר אם19( סני שרך לך18( אין וצדקשבתי
 לבדם4(. ראשונים אם ני מעלותאין51(

 )1 :11 .בדרו ף :11 יאשתיס ף פ1 11 ושעק80 )* :11 ( ף:11

 (של ף :11 .שנמצא ף :11 .הימנה ף :4נ .עם )9 :11 .בחלקי ף1 :11.חלק
 ל1 :11 ~עשה ףו :11 .בדרך )13 :11 השגיש .סן )14 :11 .הוא ףו י1:א00פ
 .נדול ףו 11 :008פ .סקומ ף1 :11 מאדים ש חסה כ!נב )18 .11 6 )11:19

 אס רק :8פשמ1[ אין ;]כי .8 .נפפ~ל .21 )": :11 .גשבמף )21 פ2 11ן88א0~ה88ש
 .8 .פום~נ.19
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 הז'השער
 1( השרשיםטבהוצאת

 והשני שרשים האחר5( ררבים שלשה על המי( סהמספריםכל
 הוא המרובע והנה מרובעיס6( ולא4( סושרושים לא והשלישי'מרובעים
 ארכו מרובע הואז( כי6( פ' כטו עצמו על6( שורש6( מנפלהטהובר
 הרוב'( והוא כלל אמת שורש לו שאין חשבון ויש ני ושרשוכרחבו
 השלמים10( מרובע9( ולעולם וח' וז' וו' וה' נ' נם הראשונה במעלה ב'כמו
 בעבור8( כן והיה הנשבריינ~( במרובעי' הדבר1נ( 10הפך מהשורשגדול
 האחד והיה הנכפל מהשבר פחות המחובר יהיה שבר על שבר כפלכי

 בתחלה נתן והנה והשלמ"4י( השברי'18( בין הוא כי ומרובע שורשלבדו
 על השרש מאזני ככפל המרובע מאזני היו*( לא אם הסתכל16(מאזנים
 דמיון16( מרובע. להיות יתכן כמוהו היה ואם מרובע המספר איןעצמו

 הוא עצמו על וכפלז1( נ' ומאזניו "ב והשרש פ' והמאזנים קמ'דהמרובע
 או נ' או ב' הטספר מאזני אם אחרים מאזנים ת'8( השרש מאזני והואפ'
 מהמרובעיס20( אחר המאזניס היו ואם מרובע איננו19( ח' או ו'18( אוה'

 להיותינ( יתכן עטהם ד נם פ' או ר או א' שהם הראשונה במעלהשהם
 המעלה ממפפרי28( הטבוקש בסספר*8( היה אט אחרים מאזניםמרובע

 אתר היה*1( ואם מרונע המספר אין ח' או זי6( או * ני או ב'הראשונה
 ר'נ( ה' שהם המתנלנלים מן או פ' או6( יי או8( א'6י( המרובעיםמן
 מצאת אם צדקיי( *מאזנ* שהם אחרים מאעים מרובע המספר שיהיהיתכ!

 אחר בשדרש שיש29( רע אחר הראשונה המעלה8*( 0מן המבוקשבמספר
 היה ואס ה' או ב' בשורש ש"צ29( דע די במספר80( היה ואם פ'או

 רע פ" במספר80( 1אם82( )ד81( או ר' בשרש שישינ( רע 1'במספר80(
 אתן דעתה ה'8( בשרש שיש דע ה' בסרובע 0ואם ז' או נ' בשרש ייצכי

 )! :11 המרלברים השרטים .רוא )י :11 )[(טספריהם )3 ןנ :06ספ.הוא

 :11)1 טרשים כרובעיפולא טרש.1])* [.11ף .11)ז טה~א [.11)11.6ף

 .המרוכע )10 :11 .כשלמים )ין :1] להפך והרבר ף! :11 .נשכרים )3י :11.המרוכשם
 )14 :11 השלטים .בין )6! :11 וזשתכל ף' פ0,ך רמיון 5[6 ת' ו1פטן פ31.1

 )זי 11 :ת00ם נ' .)ב060"ב050"ז"םם( ףי :11 .ד )'1 :11 .אעו ף2 .11 הסרוכעים.טן
 )!1 נ] : .להיוהו )?? 11 006ב וע8 :68ם"י] המספר .נ'ל )ם .11 .מספר )*111

 :00%ם .שם ף2 :ן] נ' :טמ"ן1[ א' .]נל י :ע ד :8ם4ת[ י .]נ"ל )זו.ש,ך
 .ץ8[ .19,36 ף2 :11 גסעלה .שהם )8 :11 יש .כי )% :11 .ט )[3 00611ם

 ג40 :68פ4ן1 ג-ל .ף )" 11 :006ם.היה
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 שתוכי דרךלך
 שים ועתה בשרש יהיה הנכרים השנים פן איזה 5רעת

 השנית ובסעלה פ' ד' א' והם נ' הם הראשונה במעלה המרובעים כילבך
 השתיס1( 0אלה אחר שהם המעלות וכל פ'א מ'ד מ'פ ל'ו כשה חו והםף

 המעלה8( דרך על הולכת חנ שאיננה2( סעלה כל כי להן אהתדרך
 ולעולם השנית המעלה דרך על הולכת4( זונ שהיא סעלה וכלהראשונה

 אהד פפפר הראשונה בסעלה שהם לסרובעים6( הנמשלים הסרובעי'יהיו
 הגסשלים כל נם ממפרים שני הם זונ וכל השנית בסעלה הםואשר

 ל%אזריהםז( %צ לפנההם שהם המרובעים כל לדעת תוכלומהנסשלים6(
 שרש  לרעת ותרצה השנית או הראשונה הסעלה9( שרש6( תדעוכאשר
 הראשונה בסעלה ההוה10( כי דע6( תעשה ככה שההיה סעלה באיזוהנסשל
 ובשביעית ס%עת ובחמיעית עשרות השלישית12( בסעלה הם!'(סהאחדים
 קץ אין עד וככה אלף סאת18( עשר ובאחד אלפים עשרת ובתשיעיתאלפים
 והאהרים וונ שאיננו6י( סספר14( אל זונ שאיננו16( מטמפר14( ידלנ כיבדלונ
 מאות וכשטוית עשרות הרביעית סעלה הם בשרשים השנית בסעלהשהם

 כ* אלף16( 0סאה עשר ובשנים אלפים עשרת ובעשירית אלפיםובשסינית
 הסרובע תדע כאשר תעשה אז לך אוסר ועתה זונ. אל סזונ ידלנלעולם
 שלא שתשמור אהר המבוקש מהממפר המרובע הסר17( שרשו ותדעהנסשל
 שכין המןהק וראה סספר18( 0אל קיוב שהוא שעבר הסרבע אם כי לעולםתקח

 תתן שלא עשה20( וככה שעבר הסרבע שרש כפל על וחלקהוהסרבע19(
 בחלוק שעלה סה סרבע לקהת שתוכל ססע הנה רק שתוכל סה כללו

 שעלה מה6( כפספר14( שעבר הסרובע בין המרחק שיהיה תראהוכאשר
 פחות הסבוקש הסספר היה ואם אסת עפהמרכעינ( תדע אזבחלוק!2(
 לפי הבא המרבע ובין סמפרך בין סרחק כסה ראה הנסשל28(סהמרבע
 לפני ממפדך היות בעבור שתוכל ממה יותר סעפ לו לתן צריךקשאתה
 אם וראה החלוק סרובע בממפרד תכנים ואל אפרש כאשר רגסשלהמרבע
 כי25( אנעע השבונך24( כי 0 תדע אז כפול השרש כפל כסספר הממפרהיה
 הזה29( 10בדרך פ' וישארו28( אהד העשרות27( 0סן חמר אהד היה%6(אם

 :11)1 מע~ת .שני :11ף .שאינה )8 :11 .מויה ף :11 .הלכת ף[:11

 ף :3] ~הגמשלים )1 :11 .אחריהם ל :11 .השרש )9 :11 .במעלה ףי :11.ההווה
 )11 :11 ייהטה :%001.11 המרובשס כי .ר"ל ף1 :11 השנית :6ננ8ן1[ נ"ל.]העה~אףת

 ףו :11 .מאנת ף1 :11 .המספר )'ו :[1 .שאיע ףו מאות:11 .אלף )17 :11.הסר
 )8י :11 .למספרך ףו 11 001ם נמש :4880(1 מספר יב,1 )10 3נ : תעשה )מ11

 :פ0סם בחלוק יקיה טה מרובע הוספת עם וטעבר השורש כפל על כפל.בכפול
 )2י :11 המרובע .כי )3י ,3] 11 :0001 קרוב יותר רעא הבא הגסוטל שהמרבעכלומר
 ת'. שעבר הנמשל מהמרבע מספרך .אל 110808 ת' ע= תוספת "ש8%ט%ת 11א% ב[[1
 ף1 :11 [ ףי 11 :ן00ט .מספר )זי :11 .מהעשרזח ף11:2

 )*2 :11 .שחשבוק-

 [יטאר ף2 :11 זה.דרך
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 כאשה י בשר,ט להיות ראוי מ' או כמרבע א' כשתמצא לדעת1(הוכל
 מאתים אל קרוכ שעכר מרובע לדעת כקשנו דמיון בדמיונות2(תראה
 וככר הראשונה מהמעלה זה ונבקש זונ שאיכנה השלישית מהמעלה זהוהנה
 מאות וד' מאה אליהם והנמשלי' פ' ד' א' כה8( שיש המרבעי' כיאמרנו
 מה אמרנו כן כי " ושרשו שעכר הטרכע הוא מאה והנה4( מאותופ'
 נחסר עשרות השלישית בטעלה יהיו אחדי' הראשונה בם;להשהם

 והנה ןכי וכפל יי השרש6( כי אמרנו וככר ק'6( 0ונשארו מחשבוננוהמרבע
 ממנו לקחת שנוכל כלום ישאר7( לא ה'2( לו 0ונתן כ' על קי חלקנואם

 נשארו פי6( הם כ' על כפולים ד' לו נתן והנה כהלוק שעלה מהמרכע
 .נחסרנו ד' ישאר כחלוק שעלה9( מה מרובע שהוא "ו ממנו נחסדכ'

 שעלה: ד' ונוסיף מאתים אל הקרוב המרבע וזהו קצשו ישאדו11(מהמאתים10(
 המרבע.באמת שרש2~( חהו י'ד יהיו י' שהיה הראשון השרש עלבחלוק
 על ונפלו הי י'ד*( 0מאזני ני ידוע . נמשפפ במאזנים אותו נבחןוהנה
 בעבור אחרי' ובמאזני' קצ*ו'1( בררך וננה ז' המאזני' והנה נ'העצמו
 בעכור אחרי' וכמאוני' מרבע להיותו נכון מתנלנל*1( חשבון שםשיש
 הטרחק והנה וי17( או ר' בשדש16( להיות16( ראוי ו' במרוכעושיש

 הנמשל21( מרובע20( 1כפל19( ק'18( הנמשלמהמרבע
 על כפלטהוץ2( כ,

 אמת28( דרך והוא צשו יהיו ייו שהוא ד' מרובע עליו נוםית פ' עלוד'

 מאות ונ' מאות נ' אל הקרוכ מרבע לדעת כקשנו הזאת במעלה אחרדמיין
 טטרובע הזאת כטעלה הנסשל טרבע שהוא טאות די אל קרובי'וותר

 וידענו96( ק' וההש הכא מהמרבע המרחק נסתכל24( והנה ק' שהואהראשון
 ;ותר מעפ לו ונתן עליו קי נחלוק26( מ' וכפלו כי הוא מאות ד' שרשכי

 ב' לו נתן אם והנה המרובע לפני המספר היות בעבור28( שנוכלממהי*(
 השרש כפל ק~הוא מ' על נ' נכפול וכאשר נ' לו נתן כן על כ'ישאר
 פ: שהוא מ מרובע עליו טסיף ר'פ יהיו מת' המספר זה נחמר ק'כיהיו

 והנה המרבע והוא רפ'פ , יהיה הנמשל המרבע לפני הוא שהחשבוןבעבור
 שרש והוא יע 1ישאר301( הנמשל29( המרובע שרש 0שהוא מכ' הנ'נחמר
 שראוי29( התבאר82( הנה פ' במרובעו'8( יש כי ובעבור המיובעזה
 )1 :11 .4נשות ף :11 [ ף 11 :001ם .הם )4 .הנה.:11 ף :11יהע

 הנשאר ,.ק' )4 !1 :מם0ם .שעבר )ז 11 :001ם ..לט ף :11 ששים :6ם8י1[.]שסנים
 ף :11 .שיעלה )10 :11 .ממאתים )11 :11 .ישאר )12 :נ] .השרש ףו 3]מו8

 "6מב(1 11 11 : מרובע להיורע נכון ז' שהמאזני' בעכור אחרי' ןבמאזני' )14 11 :.המתנלגל
 )5י :11 .להיותו לנ :11 -השרש )יי :8 .זי )6ן ע פ00ם 1ם8 ;1%68.צ"1
 )19 :א(0מ11 .השרש )"3 :11 ;המרוכע ם1 3] .ם"טםן1מ"05עז"תפ שרש נ, )1?:1ן

 .שעבר :11)22 גכפלה1 :11)23 .האמת :11)24 .נשתכל :11ף2 .ידעגו:11ף2
 .ונחלק )י2 :3] .מה )28 ה1 11 .011עע60 )29 :11 [ )0ג :11 .ישארו )ן11:3

 .בחבעו )82 :11.נתבאר
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 היה'( אם 'רק במרובע2( נ' לה*ות יתכן לא כי ף ולא ד בשרששטעהי,
 במרובע לדעת תוכל הדרך- זה ועל שעבר הנמשל המרובע'( אלקרוב
 הנמשל ומהמרובע6( שעבר טהמרובעי( המרחק נפי נד או א'ששם
 כ' בשרש "ט אם ד' נטרובע מצאת אם להפר"צ תוכל וכוהז(העתיד

 ודגה וי או ד' בשרש להיות ראוי אם תדע וי במרובע יש אם וכנה ח'או
 המסיבות9( 0השתים כי דע כך8( היה למה הסוד זה קצת יאנלה

 אחר הוא עליון וכח למערב הולכת ואחת למזרח הולכת אחההנדולות

 ההא וכאשר אחד מ' במרובע יש אהד11( מרובע אחד והנהבשתיהם6!(
 הפך זה סהלך כי אחרונית למ' שני ח' חשבון ככה לאחד שני ב'חשבון
 אל18( נ' דרך וכן ד' ח' במרובע12( יש וככה ד' ב' ומרובע אהמהלך

 עצש3( על מתגלנל הוא 6וע*כ אמצעי ה' חשבון נשאר והנה ף עם וד'ד
 קצ*ו במרובע עשהזברתי הראשונה הדרך על הנד המרובע להוציאותוכל'י(
 וידוע ר' הסספר יהיה ש' אשהוא הנתון מהמספר ק' שהוא הסיובעשתחסר

 מספר ישאר לא כי י' לו לתת נגל לא והנה כ' וכפלו " ע שרשכי
 לו לתת עכל לא נם בחלוק שיעלה6'( מה מרובע ממנו להסרשנוכל

 ז' לו נתן והנה גדול מרובעו נמז!( כי חי16( חשפי' נדול ג(רובעו כיפף

 שהוא הק' עליהם עסיף ק*מ יה:ו השרש*( כ0ל *קפהווש כ' על דונכפול
 יהיו בחלוק שעלה מה מרובע יטהוא מ*ם אליהם נהבר ר*מ יהיוהמרובע
 השרש עשהיה18( " על בחלוק קועלה טסיף נם הטרובע ורךארפ*פ
 לדעת בקשנו הרביעית במעלה דמיון יץ. המרובע זה שרש יהיהוהנה*(
 במעלה נבקש זונ מספר שהוא בעבוד והנה ור' אלף אל הקרובהמרובע
 מאות מי וככה פ' הוא שעבר ומרובע "ב וועא לזה דומה9'( מס0רהשנטע
 הסרובע נחסר והנה ס' וכפלו ל' מאות פ' שרש ככה נ' פי שרשוכאשר
 והנה ס' על נחלקם מאות מ המרחק21( והנה דגחון החשבון"( 'מןשעבר
 נכפול ד' לו נתן בחלוק23( העולה8( מרובע בעבור ה' לו לתת עכללא
 וק*ס אלף יהיה**( שעבר דגמשל המרובע אל נחברם ר*מ יהיו ר עלסי
 קנ'ו אלף הכל והנה "ו וההש4'( כחלוק שעלה מה מרובע אליו נחברנם
 נוסיפנו ר'  בחלוץ שעלה  ובעבור הנהון הססמר אל הקרוב  המרוכעחיע
 ל'ד המרובע זה  קשרקש טההט ל' טוהה:  שעבר הנבהיל  המרובע שרשעל
 הקרוב המרבע נבקש הזאת במעלה אהר דסיון המאזנים. ככל אמתוההא

--- -  --- 
 )ו :11 .קדש ף ט1 נ] .ם866ןעןס88שז560 בשרש .נ' ף :11 ( )4 :11.סרובע

 ל 18 1] .(1"קק80 )6 :]] .סהנניובע )י :11 1בזה ף :1] .בן ף :11 ססינות.עיל
 )10 :11 .בטניהם )11 11 :5סספ 1ככה )*1 :11 .סרוכע )*1 :11 .עם )14 :11.חעכל

 )*1 :11 .עקית לו :8 ( )י1 1] :5מספ .זה ף1 :11 .שיעא )י1 :11.הדהשה

 )24 .1ן,הץ
 ר2 :11 .סהשכון )1' 11 :5ססם יונתון ף2 :1] החליק ף* :1נ ןהי
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 הזונות*( 6סן הוא כי לע'ה דוסה הסססר זה והנה ת"ק1( אלפיםלז'
 וככה פף פ'א שרש כי וירענו סם'ד יותר פ'א אל קרוב שהואובעבור
 ר' לו טץ סאות ו' המרחק והנה קשפ וכמלו צי וק' אלפי' ח' שרשיהיה

 הנסשל המדובע לפני החש הנתון שההשבון כעבור שלם שאינואע'ם
 סהטרובע הפפפר זה נחסר תש'כ יעלו ד' על השרש כפל נכפולוכאשר
 שהוא ההלוק טרונע עליו נו0יף ש'פנ( אלפים ז' הנשאי יהיההנטשל

 באסת המרובע וזהו ר' נחסר כי פ*ו ושרשו שצ'ו', אלפי' ד הכל יהיהי'ו
 הרבר יהיה שעברו ברמיתים שהזכרתי האהרת בררך6( עשינו אםונם
 והנה אלף כ-נ אל הקרוב המרובע נבקש החסישית בסעלה דמיוןשוה.
 וכבר אחר כסו אלפים " והנה זונ איננו כי הראשונה לסעלה רוסהוה

 סאה החמיששז בסעלה יהיה אחר*( הראשונה בסעלה שהוא סהאסרט
 אלף יצ ישאוו הנתון מהממפר נחסרנו אלפים יי שעבר הטרובעורגה
 נ' לו נתן והגה שעבר הנסשל הסרובע שרש כפל שהוא ר עלנחלקנו
 ססנו נחסר אלפים נ' עור לט ונשאר ק'נ יהיה שעבר השרש עלנומיפט
 ש' על נחלקם ת'ק ישארו בחלוק ק1עלה מה סרובע אשהוא ת'קי(אלפים

 הסרובע ויהיה6( אחר לו נתן הנה באחרונה לנו שהיה השרש כפלאשהוא
 אם המספר יכפול0'( כאשר ת'*( קנ'א והשרש ותת*א אלףכ'ב
 אחדים שם יש ואם הסעלות לפי . עשרות עם עשרות חבר לעשרותיעלה
 הואת בסעלה אחר דמיון ת'2!( כפלת1!( אשר האחרים במקוםשש
 הסרובע*ג( אל י( קרוננ דשא6( ודגה אלפים פ"ה אל הקרוב הטרובעננקש
 על נחלקט אלפים6!( ה' המרחק והנה ש' ושרשו אלף צ' שהואהנסשל
 יש והנה שטכל ססה יותר הקרוב פ'6!( לו ונתן ת'ר קטהוא השרשכפל
 ות"ר אלפים16( פ'ר ישארו18( הנתון סהסטפר נהסרם ת' תוספתלוז1(

 אלף פ'ר 'יה-ה בחלוק שעלה סה מרובע שהוא פ'א תוספתועם9י(
 נסעלה דמיון רצ'א6(. ושרשו . באמת הסרובע הוא0'( הה 6תרפ'א6(
 המעלה21( שזאת 6 ובעבור אלף ר אל הקרוב הסרובע לרעת בקשנוהשאוית

 סה כי אמרט וכבר י'ו הוא שעבר והסרובע לעשרים רוסה היא העגותטן
 ת' השרש והנה סאות השאוית במעלה יהיו אחרים השנית בסעלהשהוא

 כפל על נחלקם אלף ס' המרחק והנה אלפים16( קים שעברוהמיובע22(
 טזן החלוק מרובע בעבור ה' לו לתת נוכל לא והנה ת"ת שהואהשרש
 וד ונשארו אלף ל'ב יעלו ת'ת על הסספר זה ונכפול ס' שהם ר'לו6(

 )1 :11 .ות"ק ך :11 .טהותות )י :8 ישא )" :11 .ההו"ו )6 :8(

 )* :3] [ )י :11 .ת"ק ף :11 .יהיה )י "0ט8 " .11 10 !8 %111חסז
 .11 )15 :11.הקרוב

 ע~
 ת' 515 .ת' )10 :11 .נכפול )!ו :11 .כפלו )13 פ0ט5

 לי :11 .מרונע )'1 :11 .אלף )6! 11 :ש000 ט' .הוא )י! ;11 .לט ךו :(1.נשאדו
 )19 :1] .עם )20 :11 .חהו )21 :11 הואת .שהמעלה ך2 :11.וסרוכע
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 וד' אלף ר "טארו כף מרובע שהוא מאות וו' אלף מהם נסיראלף1(
 על הנשאר רשממפר נחלק תת"פ וכפלו ת*מ שלנו השרש יהיה ועתהמאות
 6נשאר ז' מרובע זעד נחסר ר'מ לנו וישארו8( ז' לו נתן והנה הבפולזה

 ווהו ותת'פ אלף קצ*פ ישארו'( הנתון4( מהמספר המספר וה נחסרקצ'א
 הקרוב מרובע לדעת הואת6( במעלה אהר דמיון תמ'ז. והשרשהמרובע

 נקח החשבון ז4חרי הגא הנמשל המרובע8( 0כי בעבור אלף מאות ו'אל
 על חלקנום ובאשר נו כמו הם6( אלף3( מאות ו' כי מ'7( שהואהמרחק
 חסרנו מהאמת סעפ .חסר ואם שינולנו מה כל לו נתננו מאות וו'אלף
 לח'3( דומים *ו,ןהם מאותג1( וף שהוא הנטשל המרובע משרש16(1ה9(
 אלף ס' לט וד,יה ות*ר אלף מ'א לנו היה וכבר תשע"ד השרשוהנה
 הנתון סהמספר מ4שפז וו' אלף אם כי לחסר לנו אין והנה המרחקושהוא
 יצא וו:נה הרע*ו שהוא בחלוק שעלה כ*ו מרובע עליו להומיף לנוויש
 לנו3( יש עץ כי ב*ד*י( תת.ק אלא לחסר אק12( והנה ת*ר כננדת*ר

 ווו אלפים וצקצ אי ת'ק הוא המרובע והנה החלוק במרובענומפים
 הקרוב המרובע לרעת בקשנו השביעית במעלה דמיון באמת. המרובעחהו
 להוציא עקר ,שיהיה ער כהונן הדמיון זה לבאר ונאריך אלפים אלפי ה'אל

 בדברי להם צורך שזרן אע*פ קץ אין עד אחרות במעלות שהםהמרובעים
 ה' כמו המכוקש וההשבון לראשונה4'( דומה הזאת הטעלה והנההחכמות
 שעבר שלע ודמצרש אלפים אלף לנו ישאר ד' שהוא המרובע נסירוהנה
 ונשאר אלף ת*ת יעלו הנשאר המספר עליו נחלק אלפים ד' וכפלואלפים
 נשאר אלף נף ק~ויא בחלוק שעלה מה סרובע ממנו נחסר אלף רילע
 ות' אלפים ד' ובפלו ורי אלפים שעבר המספר שרש והנה אלף ק'סלנו

 נסיר אלף כ'ה לנו יששנך ל' לו נתו16( עליו הנשאר המספרנחלק15(
 כ-ז . נשאר חתאק חהם ל' שהוא זה18( בחלוק שעלהזו( מה מרובעטמנו
 ות*ס אלפים ד' וכפלו ור"ל אלפים יהיה שעבר השרש ודגה וק'אלף
 .מסנו נחסר ,ש*ם לנו נשאר0'( וי *עלו דגשאר19( המספר 9עליונחלק

 )1 :[1 משלפים ף :11 ןישאר )' :]1 [ ל :11 .נשארו )6 :11 זו24ט

 י00פ -5קשגו ף :1] .שהמרובע )7 11 :005ם .אלף )8 :]] .הוא )9 :11ז'
 :4מ%8ק .מה )פנ :11 ,סהשרש ש8 4840(1 :05סם .של )11 11 551 ש8ם14,0מם
 8280י1 [510 5"0פ :808ם8:ש61ש ס"ד הבא חמרובע והנה לס' דומה היר כיפירוש
 שהם המרחק " וכאו*ר וה"ר אלף וועם יץ וץ' וכפל ס"ר ח' על ח' כי ה'הטרשו

 ממה יחי 6 מהן 3( 0א0שי )105א650עט ? ? ץ שהוא ות"ר אלף על אלףמ'
 מחבע שועסיף אחר דעייו מהמספר הסרנו ות"ו אלף ועספת לנו יש כ"1 והםשעכל
 זם650121116"85 0"76יפ"-מט

 6ט6זם6י
 הסרובע הצא "חייוק 88)] 0"ת5ס ןט

 )14 :[1 .לא )5' 11 :005ם.זה
 וכ'י

 _01מז086] ןם 1] :05פפ .לט )נו :1]
 ף' :1] ןנחן. ף1 :1] '"עלה י" :זן ות' אלפיס .ר )'1 :]] עליו הנשאר.המספד
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 ישאר בראשונה הנתון מהמספר נהסרט ש"ד ישאר ר מרובע שהואל.ו
 ושרשו באמת הבוובע חדצ וחדצ.ו אלף וצ"מ אלף והת*ק אלפים אלפיד'

 השרש כפל כדרך וככה נכון ותמצאט המאזנים גכל זה ותבהן ורל'ואלפים
 במעלה שנים על שנים יהיו אלפים על אלפים כפל כי עצםו,(0על

 אלפים גכפול והגה דגו' המספר לט ונשאר אלפים אלפי ד' שהםהשביעית
 נשוב תרצ.ו נם3( אלפים קצ*פ תשאת אלףי( ת*ת יהיה פעמיםבמאתיס
 הנשאר סהסספר נסירם אלף ק*כ יעלו פעסים ל' על אלפימ4(לנפול
 כ'ד יעלו פעמים ר על אלפים לכפול נשוב תדצ-ו ונם אלף  ע"מ10שארו

 ולבר תרצשו נס8( אלפים ניה וישארו6, דגשאר6( מהמספר נסירםאלף
 ועל עצמו על מאתים לכמול נהל עתה המספרים כל על האלפיםכפלט
 מהמספר5( הסרנום אלפיסי( נו עצטו על כם6 והנה אחריו שהםהאחרים
 אב יעלו פעטו לו על ר' נכפול גם הרצשו'( אלפיסי( ט*ו ישארוהנשאר

 מהמספר נחסרנואלף

 הניטאי
 נכפול ועוד הדצשו0( אלפים ג' יקוארו10(

 אלף יקטארו הנעשאר טהמספר נסירם יתיג1( אלסים יעלו פעכו וי עלר'
 מן 'נחל אחר*ו שהם הממפרים כל'( על ד( לכפול השלמט וכברורצשו
 ישארו18( הנשאר מהסספר נהסרט תתיק עצמו על כפלו והנהלי2י(
 מרובע שהוא ל*ו ונשארו אףם יהע פעסים ו' על ל'*( עוד נכפולשצשו
 שרש להם שאין המספרים על שארבר וקודם14( נכוו. ההשבון והנהוי

 גם אהד מטרובע רבים מרובום לדעת16( תוכל איך דרךי1( לךאראה
 יהיה לעולם מרובע על מרובע כפל כי ודע אחד משרש רביםשרשים
 שרש על מהמרובעים אהר שרש סכפל השלה כמו יהיה והשורשמרובע
 וכיה אלפים ועלה פי מרובע על ה' מרובע כפלט דמיון האחר~י(.מרובע
 ועלו פ' על ה' כפלט עשדקוו"( כסה לדעת בקשט סרובע ההשבוןוזה
 הלקת ואם מרובע דעא גם מרוכע אל מרוכע וערך באמת השרש והואס-ה

 יוא הגדול אל הקפן דהטרש תי20( שרשו. תסצא הקפן19( על*הנדול
 שביעיות וג' כפלו דשא וגה ן אל מ-פ ערך מה דניק ת'.21(שרשו.
 ונ' אהד עלה ד על " *ט הטרובע זה שרש לדעת בקשטשביעית
 שביעיות ט על אהד וכפל אהר אחדי2( על אהד כי השרש חדעשביעיות
 שכיעית שביזניות סף קיגיזניות ג' % שביעהתן נ' ובפל שכיעיות ףפעמי'"(

 )נ :11 .בעצש )' :1] .אלפש ף :5נ .תם )* :8 [ ף :ע ן )8:6

 .ישארו )1 :11 "ש* ף המספר:ן1 מן ף :11 ןתיצ.ן )16 :11 .ישאר )1ו :13.וד'
 ף1 :13 הל' .נחלוק ף1 :11 .יהףה )14 18 13 ם"06"0506עז"66 ;ואתר :11ואהר
 0608"(8"ש6זב(6 6פט וסדם .8"06א8806ז60פ מן .1] ן!( ואיו וקידם )15.ןן

 .[ )16 :11 .להוציא ףו :נ] ":אחו ף1 :11 .שרש )-1 :11 הנדול אל.הקטן
 )" 06ט5 15 ן11 18 1] %611 08י ו? ש6 .ת' )21 06ט8 מי .11 ף2 6:11(0ט

 .הוא )ט 11 :001פיןם
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 עשהיו שביעיות הו' אל ונחברנהי( אהה שכיעית שניעיות הז' מן  נעשהוהנה
 בקשנו שביעית שביוניות וב' שלמיס שנים לגו יש והנה 'טלמ2( אחד יעלולנו

 הנדול הידוע המספר חלקנו ידוע למססר ידוע ממ-ובע ידוע ממפר מריבעלךי!ת
 המרובע על ונבפלנו מרובעו וגקה ייובעו3( שירענו הקטן היך:; נ.כפי?4
..... 

. 
 .-.:ין.

 מרוב': לר:י, נקשגו דמיון ,עידעט. ךירול ': - ה:ןכי' ך.:.:ע הו"
 קלך. ".ט .עד.,; .. -:.-יך.;:

 ,..[:' -. ע:ך-ע' :ך.' ב ע?וי( .. :ךל -'י
.: 

 .י :'ץ:;'- שביע.והע. ג' טהם יעעוה 'ט:.;יה2( .2כיעיות :-ה ים ר ע;.:.;
 יטייעית2י 'טביעייתץ,

 לן.:ד :'; יך:. הכ' על לגו שהיו *טביעיוה הנ' נחבר
 ,יביע.ק שכיעיוה וד' שביעיות וב' שלמים ז' המרובע והנה שלמים ג'4(מהס
 יהיו מ.ט שביעיות ב' שהם י"ד אליהם נחכר שמ*נ יעלו ז' על מ"ט נכפולודגק
 שס-א הבל יהיה ( ממ.סל ד' עוהם שביעיה שגיעיהת די אליהם גחבר נםשניז
 טתהקי' שיהיו או הסדר על שיהיו בין מרובעים ב' חכרע ואם י"ט סרוכעוזקן
 המססיי' שני בין שיש היתיון סרובע הכפל מ:ה ונחס- המהובי גכפול מוה:ה

 ק.א -: :ך': ה:( מהב' והמהובר טיוכע "עולך דגשחי יהיה השרש.םןוהם
 , .ין;: תש:.ע עם פ' מרובע '2הי" פ-א חנייי דמיון-שרש.

 כ": .בע .
 ווערעי כ' דע;:.; הטיוכ; ש,-ש כי יידענו"( ותי'. אלף ונפלו תח'ייהיו

 )-'ה-זו" הסו'טםק:( שכ"ד ומרוכעו "ה יניהט ' יהיתרוז כ'י הנדולהמרובע
 -4ז עם ממ' 14( מוענן שהוא ל"ו ושרשו מרוב;יו יהדא ורצ-1 אלףג'טארט1(

 "יובעי5'( ב;:דיונה מהעולה ונחסר פעמים נ. ונכפיק מרונ?' נ' חברנוואם
 הנ"יזי- נכ .ו,ין- באת-ונה והשלה מססרים הנ' שרשי בין שיש יתרוניםהנ'

 חנינו דם-ון . הנשאו שרש המחובר יהיה שרשיס הג' תחבר וכאשרמרוכע
 כ' טרובע שהוא מאוה ד' ועם ח' טרובע שהוא ס'ד עם ו' מתבע שהואלץ
 אלף עלו15( פעמים ג' כפלנוהו תאס הואיי( מרובעי'6:( 0מנ' המחוברוהנה
 ובין ( י 9 הו' ביו היתיח והנה היתרוני' לחפש נשוב החשכון זה שמרפותיק

 היתיק קצ"ו ומרובעו "ד ג( י הכי ובין הו'9י( בין ד')והיו1רוז ומרובש ב'הח'26(
 שמ-ר הסז'( הנ' אלה מרובעי16( והנה קמ*ז ומרובעו י'ב ( : הכ" ובין הח'20(ביז

 הג: מן והמחובר הטרובע'צ( תעא וקנ-ו אל ישארו השמור מהכסולנחסרם

 ד' חברת אם הדרך זה ועל  הנעואי מתבע שרש והוא ל"ד הואזי(שרשים

 מספר כפי שהכפול26( והכלל כך24(פעמ'26( ותנפלמג2( ה'זי( 0אומספרים
--

 )1 :11 ינחברם :11ף [ ף 11 :5(0מ תבפלנו בח,ק הילה .תקח:11)*

 .מססר )' :נ1 .עלה )" :11  .בקשנו ף :11 .0ב ף 1] :א"0!! .שביעיות )" :11 )!(.ממש
 )"י :11 ב' מן )וי :11 שירעט  .ובעטר ףי .נחסרט:11 .גשארז:11)ני ף! :11.המרעבר

 )יי :11 .סחביט ףי :צ ח%0ש .ם"ג' );י :8 [ )" :8 .לה )11 :18
 ף ע ; .ח' )י3 צ : .כ' ף2 ת ! .המבוךי )" 8 : תפלתם )*? 8 . ר ף?ע

 נן((פ : :גקלהס טטמרים ה. .א:- ו~ק:פי. נמב תטט0.יהיה
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 סהמחובר שיהיוו( כמה היתרוני' מרובש לעולם ותחסר שחברתהטרובש'
 שתוכל %3 לך ואומר היתרונים לדעת להיטמר לד ויש מרובע הנשאר (יהיה'
 המרובעי'*( ממסמר5( אחד לשלם חסר היתרונים מספר כמה ממנולרעת
 וכסספר הראיתיך5( כאשר המספר אותו שלפני המהובר מספד כמהודע

 לרעת ונרצה מרובעי' ו' חברע דמיון היתרונים. ( המספר7 ( יהיה"הטחובר
 לפניו שהם והמספרי' ה' ישארו6( דברנו כאשר אחד נחסר היתרומ'מספרי
 המרובעי' הנשברי' על לדבר נחל עתה היתרוני'. טספרי יהיו וככה ט"ויהיו
 שהם המרובעך' לנשברי' כולל רבר ונאמ' אמת שרש להםשיש
 שלישית או חצי הנשבר היה אם הסתכל9( שלמי' עם שהם אולכדם
 בעבור בן והיה מרובע אימ שמינית או ( שביעיתז 0או ששית או חמיעויתאו
 או רביעית בו היה0ו( אם רק מרובעי' אינם בשלטי' המספרי' אלהכי'(

 שמימת או שביעית13( שביעית או ששית12( ששית או 1ו( חמישיתחמיעוית
 היה אם הסתכל16( והנהי( מיץ חלק תא ני שמינית חצי אושטינית*ו(
 בשרש יש כי דע תשיעית שם ואם16( חצי בשרש כי דע רביעיתבמרובע
 על לדבר ונחל רביעית בשרש יש כי דע שמינית חצי שם יש ואםשלישית
 הנשבריי כי אמרע וכבר שלמי' עמהם שאין לברמז( נשבריי17(המרובעי'

 עצמו על יהיה18( בין שלם חשבון על שלם חשנון תכפול וכאשר השלמייהפך
 וכאשר בנשברייי1(. ?ה והמך מהמספריי19( נדול הקולה יהיה אהר עלאו

 כיי( להפך הנשבריי המרובעי' יהיו משרשיהם נדולי' השלמי'פ'(המרובעי'
 כפל ני קל רבר משרשיהם המרובעי' ולישציא ממרובעיהם נדוליםשר,ציהם

 שלישית על שלישית וככה המרובע ודצא אחד רביעיתי2( הוא10( חצי עלחצי
 שלישית ושלישית אחת שלישית שלישיות ב' על שלישיות וב' אחתתעויעית
 החומש וחומש חומשים נ'23( חומעוי22( ד' על חומשי' וד' תשיעיתשי~א
 מהמרובע השרש להוציא דקשה רק הכל הררך זה *9( ועל ( המרובעז0וויא
 ס' מחשבון חשבונם כל שיוציאו המזלות חכמי דרך על כוללת ררך לךואתן
 על מ' תכפול שלישיות ב' ' על כפולות שלישיות ב' הם כמה אדם י-צאלאם
מ'

 שניים מי ונשארו ראשוני' חלקי' כ-ו יהיו ס' על חלקם ותיר אלף יד~
 שתי שהם26( שניים ( 25 מי ( נם7 ראשוני' ו' ס' תעויעית כי תשיעיות ד'והכל

 ס' נכפול נם כי יהיו שלישיות המספר97( מזה עהציע ואם ראשוןשלישיות

 )1 :11 .טיהיה )2 :11 (יהית ף :11 4מהמספר ף :11 .הסיונרים )ג11

 5005 ש2 :80פב[1 י עד מא' המרוכעים לדעת טרוצה מי .כען א"8ה0רונשם
 805 05 051(י 505""5 .הטוענרים ף :11 והיו )7 :11 [ )8 :11 .ישאר )11:9

 )ייו :11 .יהיה )וו :11 .החמממת ףו :11 מעששית )15 :11-השביעית
 )'1 :11 .השטינית ףו :11 ןהטתנל ף1 11 :005פ .יש )17 :11יעטניים .הטתבי

 ף1 :11 .טע:יה )19 :11 .מהטספר )20 :11 .טלמים )21 :11 .רניע )ט 005:11פ
 הטרונשם .יהע )י2 ,ננ :11 [" מ2 :11 .על )24 :11 ענף ף2 ין 2מ6:4אגנ4[1
 טהם שניים ומ' ראעעגים כץ ס' תטיעעת ד' ני .ס"א )27 11 05ס5 2ש86:4גנ115

 טליטיות כ' יהיו טניים ומ' ראשונים מהי-רזל
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 עלו כ' על המספר זה נחלק יבאשר אחה ממהכונת יהיו והכל ק"פ יהיו נעל
 ד' המיובע ני ואמר -.טאלה , השזא(ן הפך ואם אחה תשיעית שהזאמ'

 "ק-בי אהק נם הפוך היטרש נמה אהדת'טי;.ות
 ד' הם3( כמה ( שהדע2

 היאשוני' מן עשה 'טניי' ונ. ראשוני' כ"ו שהם אמ-נן ובכר סית'2י;יוה

 לי"ו דומה ב:וטת המספר -.ק ה-ר4( אלף הכל יהיו עמהם חשניי' ו'2יםשנ.-
 הוא ובכה ראשוני' הם בי והיט.ב שיבל( מ' השר'ט והנה 'טלמי' 'טהםוה':וב
 ד' על שביעיות ד' כפלנו ס ;ל יההלק .טלא בחשבון דמיוןה'טי'ט.

 נהלקם י"ו יהיו ד' על ר' נכפי" הת'טבון הבמי דרך ;ל והוא;'(שביע'יה
 הדומה דרך ועל .טביעית שביעיוה וב' שבי;יות ב' יהיו ז'על

 נכפול מ' הם8( שביעיות "ד' והנה ע' הלקיו7( יהיו המזלותלחכמי
 ראשוני' כ.ב יהיוס( ע' על נחלקם וה"ר אלף יהיו מ' עלמ'
 כמה ויאמר השאלה .הפוך השואל ואם הסרובע והוא שניים ס'נם

 ונעשה ראשוני' הכ'כ נהפוך ( אנהנ61י נם נכה שהוא המרובע זהשרש
 נת'צוב וה-ר אלף יהיו לט שהיו שניים הס' עייהם ונוסיף שניי'מהם
 ואם באמת השרש וזדש ראשיני' הם כי ונחשוב מ' ושישם שלמי' הםני

 ונהלק ס' על מ' ננפול ס' מהבונה11( אל ע' ממתכונת להיציברצינן
 ונתלק ס' על אחרת פעס נכפלם4'( כ'5'( וי'טארו?י( ל'ד יעלו ע' עלהיוולה
 עשרה הוא אתד -צהוא לנו'י(ךזה7י(קעאמר יעלוגי(ייווישאר ע' ;לה;ולה
 נכפלנו18( מם' נדול עי כי יבעבור ס' ממנו נעשה מדקדק[ אינו החשבוןלכן
 זה. לט ךמפוקי8( רא20( עלו3ן( ע' על נהלקמ ות-ר אלפים נ' ךהץעור

 והוא אחד תשיית עלהצ2( 'צל"צית על -צליש.ת כפלנו אחרדמית
 עצמו על אוהוי2( סכפלט ל' 1"%ישיתו צ' הלקע14( ונעייההמרוב;73(

 בקייט זה והפך המרובע וחא תלקים " ועלה צ' על נחלקט הת-קעל321(
 ייהם תוצבמ תהיק והם יצרים הלקים מה" ומצעו המרוכע מזה הוצר'טלדעת

 מרובע8'( "צ אס נכק זה ונל ה'טי)צ ראשומ'והוא יהעז'( הזהוטלמ"וכמספר76(

-
 )1 11 :086פ .את ף :11 הדכר .שתרע )י :11 ( )' :11.ות"ר

 )י פ0,י שוב 8!6 השרש !!יי פ[ .8 ' )8 .והנה:8 )י :ב .חלקיט ף:11
 שכיעיות ר. .הס )9 :11 .;לו )10 :11 .אט )[ו :11 מתכנת )11.12
 .וישאר )'נ :11 .כ' )4נ פ0,ו נכפלם 3[6 מדקדק (!הם! פ! .11 ף[ פ1 8!5[

 )6נ ז8!11 !!86!.אחר
 !8[ון פ0ז ל"ר 5!6 יעלו 6"!0!%(!ז! .!!60זם184יי

 )יו 8!)7 8ו!0,יו פ0ז זה 5!6 מרקדק 688נ!6 8פום טם118 ש68 ,שפטון8 8!4פן
 8 6ן!!ש6אן! פ! פ8ם !גם[1 פ8וחש0פ8א!ט8 (" .!עז( ש0ם2!58ןם176 .785
 פם06 .8 .2ן8שפ11 146 .)ט682 לנ :11 גכפלם )9י :11 .יעלו )0? :11.כ"א
 )1? :11 .ושפיק )?2 :11 ~עלה )23 :!1 .טרוכע ל2 :8 ט' .חלק )5?:11

 .כפלטהו )26 :3נ  .וכמספר  ךע :11 .הם )"5 13 נמ3 :8טם118 ושרע: מרוב;סיא
 ןאמת :11 1,18 858!6 ;ס"א :[1 8וא מן 0(ג8[1 ט!.8
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 בין אמת שרש ( להמ1 שאין חלקים חשבט אמר אם רק אמת הטרשאמת
 המרובע הוא חלקים "ב אמר אם כי .היה לא או מ' אל ערך להםשיהיה
 ( להיות2 יתכן לא כי אסרט ונבר מ' "מישית דצא "ב ני ידענו השרשנטה

 אחת8( ששית שהוא חלקים י' המרובע כי אמר אם וננה חמישיתבמרובע
 ששית שוצא שניים ומ' אחד חלק המרובע כי אמר אם רק להיות יתנןלא

 רובי להיות יתבן לא ס' אל ערך לו שיש בממפר העה הננון דואהששית
 ייז .)מיו( י"נ "א נמו כלל ערך להם שאין הממפרים ני אף מרובעיםהמסמרים

 להוציא שהוכל לך-דרך5( אתן וקץד ערך להם שאין4( רבים ואחרים"מ
 על אדכר ועתה האמת. אל קתבה שהיא בדרך שרשו ( נשברז מרבע (לנל6

 מרובע אומר אמו דמיון מרובעים. והם9( נשברים בהם'( שישהשלמים
 דוא נכון תשיוית בו שיש שאמר אחר השרש נמה ותשיודת "אשהוא
 ממפ10( חמר!1( התשיוית6'( 0נכח שלישית וכשרשו מרובעלהיותו

 הסרהק והנה עצלמיס12( 0ייא נעוארו דהצבר שבר טרובע שוצאהתשיוית
 כפל על נחלקם ק"כ יהיו ראשונים נשיבם שלמים ב' עועכרמהמרובע18(

 ושליש. חלקים וכ' שלמים נ' השרש ודגה '1( כ' יהיו ו' שוצא שעבר'השר,צ
 שניים ונ"ד ראשונים0'( חלקים ת' שלמים ז' שהוא6'( המרוכע אהרדמיק
 הוצמש עמש 'בחשבון ערש6ן( ידעט שניימ כ-ד ששמזי( ( בעבור6יהנהס1(
 ישאר9'( דגחון מהמספר השכר מרובע וה נחסר שניים וכ-ד הלקים ב'שהוא

 שלם אחד אודיו שוצא מושמרובע ד~מויחק והנה ראעוונים20( וט.ח שלמיםז'
 0ווצא אדויו עווצא השרש כפל על נח"ם ראשונים עיב שהם הלקיםו"ב
 חלקים ומ4ח שלמים ב' ישארו השרש שדגא16( מנ' ננרעם י-ב ויעלוו'0'(
 מ"ח על ב' וי וידענו שלמים ד' ב' על ב' הנה0'( בי בכסל וה נבחןוהגה
 נעשה חמישיות "ו יהיו חמישיות ד' הם 461ה22( קצ4ב יהיו21(מעמים
 ד' לנפולי2( לט ויוטארו26( אחת חמישית26( וישאר"( שלמים ג'מהם"(
 נ' ממיו נעשה חמהרת חמשית28(' י'ו יהיו חמישיות די עלחמישעת

 נם0י( דימשץ9צ( ד' יהע לפ שהיה החומש אליהם תחברדצמשין9צ(
 ד5זמש פיסהצ ראעוונים מ"ה הם וצמשין ר' והנה"( דגימש31(וצמשסנ(

----------- - : 
. ; 
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 וז' שניים וכ"ד ראשונים 0נ' הכל והנה שניים6( וכ"ד2( ראשונים (ב'!

 מן התשיעיות כי ידענו5( תשיעיות ודי מ"ד שהוא מרוכע דמיוןשלמים4(.
 כמה ונבקש שברים לשברי שהוא המרובע זה נסיר והנה ( יצאו0השלישיות

 ת"פ יהיו ראשונים נשיבם7( ח' והנה שעבר המרובע מן השלמיםמרחק
 ראשונים חלקים6( מ' יהיו שעבר המרובע שרש כפל שהוא י"ב עלנחלקם
 בי הם מסי ומ' השברים הם מ' כי חלקים ומ' שלמים ו' השרשוהנה

 שלישיתנ1( יעלה0י( נ'9( על נחלקם ד' יהיו ב' על ב' נכפול והנהשלישיות
 הכמי ובדרך תשיעיות ד' הם והנה השלישית2!( שלישיה ונשאראהת

 'ת'פ והם ו' על ומ' מ' על ו' ונכפול ל"ו והם13( ו' על ו' נכפולהמזלות

 נכפול מ"ד ויהיו הל'ו עם נחברם שלמים ה' ועלו14( ס' על נהלקםראשונים
 8י( ומ' כ?6!( והם שניים הם שישאר ומה סי על העולה ונהלק עצמו עלטי
 אלה שהזכרתי ואחר ט'. אל ד' נערך ס' אל ערכם כי תשיעיות 7ן( ד'והם

 לכל כלל דרך8( לך אומר ועתה המעלות ככל הוה כדרך תקךצההדמיונים
 ב'8( בין יהיה לעולם כי דע להם אין או אמת שרש להם שישהמספרים

 הסתכל91( והנה שרשים השנים20( כמספר*1( הסדר על שהםמספרים8!(
 המרחק היה25( אם שעבר4'( 0מהמרבע מרהקו כמה'2( שתרצהבטספר22(

 האמצעי סספר וצא שעבר המרובע כשרש שעבר המרובע ובין מספרךבין
 ואמ שעכר המרובע מהמספר הוציאדצ מהאמצעי פזצת ( 2 שיהיה5 מספרוכל
 דמטן שלפניו97(. מהמרובע אחורנית הוציאהו שעבר מהשרש זתרהיה

 ראשונים תעויבם ואם ד' שעבר המרובע מן :מרדקו והנה עשריםהמספר
 לקחנו ואם מ' חצי שהוא ל' יהיו השרש נפל שדצא ח' עלותהלקם28(

 ונהלקם ראשונים נשיבם השרש כמספר יהיה99( הבא מהמרובע הכ'מרחק
 אמצעי חשבון הוא כ' נ."( אמרתי כן על ל, יהיו השרש כפל שהוא י'על

 . ז. לבך שיםועתה
 שיש המרחק ראה שעבר המרובע אל קרוב טספרך ה ו:.

 על הוסימם ראשונים בחשטנך'ג( יש ואם ראשוניר ממנו ועשהביניהם
 קח או השנחם במערכת הכל השב שניים עמך יש ואם שעש'תהראשונים

 אהד ראשון הוסף יותר ואם דגיהם מל' פהותים השניט היז אם קצדהדרך
 השרש כמל על הלקם המרחק של הראשונים כמה2'( תדע וכאשדעליהם

 מ 11 :0%ספ .שלמים ף ןנ 1מספ : .חלקים )י 11 :0%נן שלסיםישבעה
 )4 :11 שניים וכ"י חלקים ונ' שלסים .זי ף :11 .חדעט )6 :11 .כ"ו )11:7

 שחם גשיב ף :1] ( ף :1] .הג' ף! :11 .~ת )!נ :ןנ השלישית ף!:[1
 ~השליש )יי :11 .הם )14 :ץ .4 ף! :ימספ1] .ולטים ףי 11 :00%ם.חלקים
 )יו :11 .הד' )19 :[1 .המספרים .:%)9י ;גמספר :3] .משפט )20 [1 :800%,שהם

 3] =9 :4888(1 שרשים הם כמספר .ס"א )91 :11 .השתכל ף2 :י1.המספר
 נ" 11 800% נם6 18546] : במה .ת-לדעת )24 11 : סהסרבע .שעגר ף1 11 :.יהיה

 )6ג :11 .שרעא )י2 3] בפ1 :8!61[[ ,שעבר :88ל6אם662880ט הכא .נ' ף2 :11.ותחלק

 .שהם :0%סם.[1)29 .ה' )30 :%(1180 .חשנון )81 :11 .סחשטנך )יי :00%פ%.הם
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 ואם ראשון שרש יקרא והמחובר שעבר השרש על הוסיפט ( וההוהנשעבר
 יזיק לא כי בטדות לך3( טפ-ק קשרש זה ואלפימ2( במאות היהחשבונך

 ולרשציא טדוייק'( יותר שהוא שני ל'2רש , או,, קמן היה המספר אםרק
 יהיה וככה יוחר 5( שמדוייק שלישי לשרש צריך אתה והקשתותהיתרים
 וחלקהו מרוכעם כמה דע8( המרחק7( של הראשונים8( לך כשיהיוהרקדוק
 הם מעלה ובאעה9( הם במה העולה ודע הראעין השרש בפלעל

 הסרהו ( וההוה1 השברים בשער הראיתיך כאשר ( נ בשנייםן או (בראשונים10
 0לדקדקו תדצה ואם השני12( השרש הוא והנשאר הראשון השרשמן
 ועתה השני השרש3( כפל על וחלקהו בהלוק שעלה זה מרובע קה 3י(עוד
 שרש לדעת בקשנו קרוב15( בדרך ההשבון הכמי דרך על דמיון14( לךאתן

 כ'ה על כשתחלקם9י( שלמים ד' והסרחק קצ"ו ,2ענר המרובע והנהמאתים
 ושכיעית י"ד השרש 0והנה אחת8'( שביזית תעלה:'( השרש כפלשהוא
 יעלה י' על השרש וה כפול אלף עשרים שרש לדעת רצית ואם (אחת3
 מאתים משרש שנים שרש כמה לדעת בקשט ואם שניעיות9'( ונ'קמ'א
 0ועשידית שלם אחד נקה20( מיי והנה עשיריתו נקה ושביעית י.דשהוא
 חמיאויות בי הם עעויריות די כי24( 0וידעט עשיריות3י( 0די והם12(די21(
 כבר םי שביעית והנה השביעית עשירית לקחת לנו ויש ראשונים כ-דשהם
 ועשיריתם תקי.ד יהיו שניים הכל נשיב שניים ל"ד26( חייי( שהואאמרנו
 אל קתג ( 2 כמעפ8 והוא נ-ב כ"ר ( ' 7 אי הראשון השרש יהיה והנהנ.ב

 הוא28( דנחשנון וה כי וידענו א4 מנ' השרש זה לדוציא נשובהאמת
 י- נחמר והנה הנמשל המרובע ודצא אהד כש אלפים ויי לאהדיםדומה
- --  

 )נ :11 יההווה ף :11 ןבאלפים ף :11 מ )4 :ןן .מיוקיק )11:4
 מדוקרק .שהוא ף :11 .ראשעים )7 :11 .סרחק )9 פ9,ך דע 618 הראשון[61ב!
 פ1 ;11 ץ66111 [5"81 !ן40 6ס0פ. :688פ"שן0! של הראו4נים שתקחהפירוש
 נשרש ל עלו אשר הראשונים והם קועבר השרש כפל על אותם שלקחת אחרהמרחק

 ע"כ .הראשון )9 :1] זו ובאי )10 1] : .הראעןנים )11 ןנ : .השניים )12[נ
 :006פ הקרוב יהיה כמה ותראה ותרגעהו הראשון השרש שתקה אטור חויה אםאו

 הראשון השרש כפל על תחלק ההוא והדעספת הראשון טספרך על בו אשרוהיעספח
 =4( )?יקרכןפוז ת"ו השני השורש הוא והגשאר הראשון טהשרש תחסר נחלוקהעהיוצא
 )16 :1] קךר .לרקרקו )14 :פ פ"6"1זיפ08שז"66 ;רמיונים :11 .דמיונים )1:15]

 .קרובה )16 :1] אוהם כשרטשלק )17 :נ] .יעלה ף1 :11 .אחר )19 פן[1
 ז0[5 006ם 1"68"[506פ[מ] ז668 ,שפטפ06"ז5"סז3] ז"!פם מ1ז"טוו4["טפ5

 ספופ ן"61 618 "46ש!ט[ל פ0ז ת5"5 .8 35 .2 י 4-23 !115 06[טזטשי-ז"ט"ןא פ"שן~
 [601 )" :11 .תקח )21 פ[ 1] .פ"06~ז81"ש06זט6 )12 :[[ ,הם ז"66-"ש05זט4

 .ם"05וז!8 ף2 :11 , )י2 פו 1] ש6 "טם4[1 )26 ןן :ן00פ שימ,ם )26.[[
 ול"ר 6פפ 006פ .חלקים )י2 י] ש4 :"טפ6י] שניים ונ"ר ראשונים שלם א'ס"א

 שלישיים ;וףנ :1] 6[19 858[6 .ס'א ף2 :ע הואעכסעט



 שהוא השרש כפל על נהלקם אלפימן( י'3( ישארו2( מממפרנו (אלפיסי
 לו5( נתן והנה ההלוק מרונע כפי נניח אך שנוכל מה כל לו נתן ולאר'4(
 ת' נשאר החלוק מרובע שהוא ות"ר אלף מהם נסיר אלפים לנו וישארומ'

 נשארו אחד לו5( 0נתן עליו0( הנשאר נחלק ר'פ וכפלו ק'מ שלנווהשרש
 קמ"א שלנו והשרש קי-מ נשאר א' מרובע שהוא א' ממנו5( נהסרק'כ

 כפל שהוא רפ'ב על נחלקם וק'מ אלף7( ז' יהיו ראשונים מהנשאריםנעשה
 מן שאמרנו מה כל נהלק שניים וי"מ ראשונים חלקים כ"ה עלו שלנוהשרש
 וזהו י"א מא כ'ד שלם אהר8( העולה יהיה ק' על והשנייםהשלמים
 שהוא חשכון כל תקה ואם9( שהזכרנו הראשון מן יותר5(מדוקדק
 שרש לך יצא השרש וה על המרובע שר,ט ותבפול מרובעכפל

 כפלט ודגה10( י"ח שרש כמה לדעת רצינו דטען מדוקדק.החשבון
 ראשונים י"ד!!( שלמים ד' ועלה כפלו המספר שזה המרובעשרש
 ע"ב שרשני( יהיה המממר זה כפלנו ואם שלישיים ל*נ2!( שנייםל.נ

 וחצי ד' שרש יהיה שרש זה חצי לקדגו ואם הח כפל4!( בפלשהוא
 מ' מרובע כפל שהוא ור' אלפים ז' מרובע נקח ואם6!( י'ח רביעית~טהויש
 בעצמו שנים16( שרש וזוע שניים י-א ראעוונים נ'א שלמים פ'ד השרשיהיה
 חשכם שלמים עטהיו פ-ד אלה חשוב והנה ראשונים בדרך17( השיבונוםכי

 המספר זה19( תנפול ואם שיישיים והשניים שניים והראשוניםראשונים6!(
 המעלה 0 אל שתשיבם במשפט ותחלקם שלישי*ם שתשיבם20( אחר עצכעעל

 שרש להוציא נשוב ראשון כי ואף אחר שני לך ישאר לאהראשונה21(
 בין והמרחק אחד הוא שעכר הטרובע הנה לאחרים דמיון להיותושנים6'(
 השרש כפל על נחלקם מי יהיו ראשונים נשיבט אחד הוא וביטחשבוגכו
 ול' א'19( הראשון השרש והנה22( ראשונים ל' יהיו שנים"'(שהוא

 הוציאנו כאשר הנה כי קמן בחשכון שהוא בעכור נכון ואינוראשונים'2(
 ויספיק מרוקדק יותר אלף כ' ומהחשבון יאמת אל קרוב היה רי מ"שבקאותו
 מ-ו ומרוכעו ראשונים חלקים ל' בחלוק לנו עלה והנה דדאשון השרשלנר

 נחלקם מאות מ' והם שניים ראשונים9!( 9על ראשונים%4( כפל כיראשונים

 :11)1 .אלף ף וי,טאר:11 ),:11)2 ~11)4 1-, !:ןנ)116)6

 :18886] נ"א שניים כ"ר שלם ;א'ס'.א
 נם"
 :005ם למ' .)ץ( )ז :11 .אלפים ף ין

 רביומים י"א ;שלישיימ 18,י.;11 41888 ,ם"א 842 ס(או פש"ן8 .י',ו ף ,8 :11ואס
 טריקדק החשבון שרש לך יצא השרש וה על הטרובע כפל שהוא חשבון כל,תנ9ול

 )" :11 .הגה )11 :11 ייהר )12 1] 143ם[
. 

 3] ש5 1%%46] 18וע .0568
 :2("288 .ל"ב )18 :13 .שרטו 666%[זשס88שז168 .שדש )14 1] 43 2ם[ %ן2255:

 1 ף1 :11 יהנה 18 8 ןם666ןז6505שי%66 .2מ2ם0כ1 :8 ,ואס 60%30* 1]43
 שן .2!ש288 )16 :[1 .שניים )זן :11 .כדרך ף1 11 8005 ש" :5840ו1תזעלה
 כיד .א' )ינ :11 ן )20 :11 .שתשיב )21 :8 הראשון .המעלות ף2 :11ןהוא

 )98 :11 .שניים )24 :11.הראשינים
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 יעלו נ' '2הוא לנו שהיה השיש כ?ל ע4 נהנק? יא'2ימם 2"ו יהיו ס'על
 רא'2ונים ( וכ-ה! שלם א' השני ה.2-ט יהיף לנו .2-יה ה.2י.2 מן נהם-םה'

 החלוק מיובע ונקה2( נ7טוכ קםן ק.2בין .קן בעבו- מדוקדק אינוועודנו
 שלם אחד שהיהב( לנו שהיה ה17ני והש-ש '2ניים והם'( כ-השהוא3(
 זה על השניים נחלק ראטוונים נ' שלמים ב' כ?לו יהיח יא.2ונים (וכ"הי
 וי על כ-ה נ?"ול והנה וי טערך הכל נשיב ששיות הי ( לפג שישובעבור
 יהיו מ' ממערכת נשיבם י.ד ( ונעראיוי ת' לו נהן יל על נחלקם:'( ק.ניהיו
 כי נשליבם ( מ.-ן': ו'5( ונשארו שלישיים והם מ-ם עלן י-ן ע( נח"קםתת'מ
 עתה1!( בהלוק שעלה טרובע להסר עוד8( לט יש0!( כי 'ן אליחם צורךא.ן
 מהשרש4!(-השני שלישיים מ"מגי( נם8( שניים2נ( "ח' נחמי נא-טיוהנה
 שלישייס7י( י"א שנתם0נ( נ-א ראשונים5י( כ.ד שלם אחד הנהיאריהיה
 עוד טדקדקים היינו ואם שוה הדבר יהיה המזלות הכמי דיך על עע:-בוואילו
 סדוייק השרש יוצא היה שאמרע5( שליערים ס*ם שניים ה' סרובעסדרך
 י"ז9'( שניים6י( נ"א ראשונים15( כ"ד א' כמוהו"!( . דיוק'(שאין

 המרהק והנה י' שרש לההניא בקשע  רביעיימי2( נ-ד20(שלישיימז'(
 שהוא ו' על נחלקנו ס' יהיו'2( נ*( ראשונים נשיבנו אחד שעביסהמרובע'2(

 ראשונים י' שלמים נ' היאשון השרש והגה י' יהיה שעבר"( השרשנפל
 ושלישית ו' על ונהלקנו ההלוק טיובע שהוא הק' נקח והנה לדקדקונשיכ
 ש' לחלק לנו ויש6צ( נ. מעיך ה?ל'2( ונשיב הראשון השרש כפלשהוא

 ס' מעיך ( שלישיים5' נשיבם ההי אלה והנה ה' ונשארו ס-ו ועלו יימעל
 תלקים טי' זה לחסר לנו ישיז( והנה8( מ-ו עלו י*מ על נהלקם ש'יהיו
 מ' הנשאר יהיה9?( שליעויים מ-ו נם8'( שניים מץ נחסר הנה לנושהיה

 השני השרשי3( ודגה8( ש~שיימצ3( מ"ה 9שניים ט"ד'נ(ראשונים30(
 ואם שלישיים'נ( ט.ה"( שנים מ-ד ראשונים8( 0מ' שלמים נ'הוא"(
 שלישיים י-ב שניים ס-ד ריאטוונים מ' שלסים נ' יהיה יותר8(נדקדקנו
 ראשונים15( ל*ז 'שלמים36( ל.א העולה יהיה י' על התשבון זהוכשנכפול

 עשרת שרש נמצא אלף על נכפלע ואם אלףז3( שריב וזדן שניים6'(כ-ב

 )1 :1נ .כ"ה ף :11 יקת )י :11 .שהיה ף :ןנ 4ץם ף :11[

 ו6 :11 .גחלקנו )7 :11 נשארו ף .11 1 ף .11 ,", )0! :11 ש,ש )!!:11

 עתים)!( :4ו!144[ פ;מים .]ב' )?! :11 וז .טגיים ף! :11 .וס"ט )4! :11מן
 .השרש ף! :פ .שניט )6! :א .ט(תטיט )7' :ח .רניעיים )5! :11.במהו
 )9! :11 .ו'"ז )0? :11 .נ"ר )'? :!1 .חמיעדים )2י :11 המר~בע סן )23:ןן

 .ראשון )י? :11 .יהיה )ג? :8 .הכלל )6י :11 וש ,הגה )ז2 :1ן 1,ש )6?.1ן
 .וגם )9? :11 .והגה )ת :1נ :1 פ! 11 ס0מ0!ץש408מ0ץ44 טפט ץ4!יט =40:8מ4י1

 .שלסים )!3 :11 .ומ-ר )ע :11 .! י1 !48 :48פ4ן1 שליטייס ס'7 טנ"ם מ'ג"ל
 רניעיים .מ"ה )ג3 :א .והטרט )יי 11 : .מץ ףי נ1 ה00פ . ר-יעיים .ףנ )"י:ננ
 .ראטונים )ז3 11 פמ0ם : אלף ק' שרט גמצא ק' על 8011( 818500א )ד ו' שרש ננפוליאס



 נחלוק8( ( יעלה! כמה ח' שרש על י"ח שרש חלקט שאלה אלפים.אלפי
 ח' על י'ח שנחלק אחרח דרך נעשה והנה לח' נ"כ שרש לי"ח אין כיידענו

 ( ודגהנ וחצי אחד ושרשו מרובע החשבון5( וזה4( ורביע ב' בחלוקויעלה3(
 וטאלה מרוקדק. ייח שרש תמצא חציו כ' שרש כפל על נוסיףכאשר6(
 ריאש הורדנו הסולםל( ננהות וככה נבהותו אמות י' קיר אל סולםהצנט

 מיסוד הסולמי( מרחק8( יהיה כמה לדעת נבקש אמות ב' מלמעלההסולםל(
 ( הסולמי מראש הנשאר מרובע יהיה לעולם זה בדבר נלל לך אתןהקיר
 ב' חסרנו והנה המולם מרובע אל שוים היסוד מן הרנל מרהק מרובעעם

 שהוא מק' נחסרנו ס-ד ומרובעו ח' נשארו הקיר מתהלת הראש שירדאמות
 למטה הסולםל( מרחק הוא וככה ו' ושרשו ל"ו ישארו9( הסולםל(מרובע
 היסוד מן המרחק כמה אמה10( דואש שרדנו אהר דמיון ה'סור.מן

 וזהו י'מ ישארו12( מק' נחסרט פ"א ומרובעו מ' ונשארו!1( מי' .א'חסרנו
 נשימם נ' הוא מי-ו המרחק ני ירענו שרשו נהציא18( וככה המרחקמרובע

 ( נחלוקנ יעלה14( שעבר השרש כפל שהוא חי על נחלקם ק'ס יהיוראשונים
 ראשונים5!( כ'ב שלמים ד' הראשון השרש והנה שניים ל' ראשוניםכ"ב
 שהוא ראשונים15( מיה שלמים ח' על ונחלקנו החלוק מרוכע נקח שניים6!(ל'
 יהיה הראשון ( ! השרש9 מן 0 נחסרנו שניימ ניח יעל181( הראשון שרש7!(כפל
 יוהר לרקרקו91( צורך1( ואין שניים6נ( ל-ב רא"טונים16( כ.א0צ( שלמיםרי

 דברים בענול יש כי דע בשרש תלוי שהוא יען בענול לדבר נחל דעו7המזה.
 והרביעי הכפל והשליעוי האלכסון24( והשני23( העטל קו82( האחדרבים
 ידוע שאיט מהם אחד להוציא ותוכל השברים והששי החץ והחמישיהיתר

 ידוע יצאיט אחד8צ( לדעת שיוכל מהם ויש ידועימז8( שהם6'(מב'26(
 ענול נחשוב ואחד50(. אחד לכל דמיון האתן אפרש כאשרמאחר29(
 היתר חצי מרובע חלקנו האלנסון כמה ב' והחץ ד' היתר וחצי י'אלכסונו

 האלכסון. הוא והמהובר בחלוק שעלה מה על בעצמו החץ והוספנו!3( החץעל
 כ'א היתר30( 0חצי ומחבע'3( נ'33( והחץ י' נאלנסוןיי( אחר30(דמיון

 האלכסון הוא והנה נ' עליו ודצספט31( ז' עלה36( החץ עלחלקנוהו'3(

 )י :11 [ ף :11 .החלוק )3 :[1 .ועלה )' :11 .חהו ף :11.גחשבון
 )6 ;[1 1כאשר )' :11 .הסלם ף 11 :005פ .ראש ף :[ן .נשארו )0נ :11.אתד

 )11 :11 .ישאדו ף1 :[1 .ישאר )י1 :[1 .הוציא )4! :11 .'%ו )י! :11.שניים

 )16 :1ן .שלישיים )י1 :11 .השרש )15 :11 .עלל )י1 :11 .מהשרש ףנ:11

 )22 :11 .הוא )28 [1 :אם0פ .הוא )24 :11.אלכסון

 .לדקד"
 .כיב )ו! :11

 )25 :11 .טהשנים )26 ,[1 [1 [ )ז? :[[ ;הירועים 11 :מם0פ כאחר :אוזם(45

 458 88פ88!14 08ז 1"ם 8[6 מאתר פ[ .[1 )"י- 11 .אם0פ מהם )329
 פזפ :40פ118 ירועים משני '.ס"א ף3 :11 .[ )יג :11 .הוספט ףי :11.האלכסון ש51~

 חי [1 א(0פ 1ט8 (4פ118 : וסשהו וח2ץ ד' וחציו וח2? ט' .7והיתר )י3 11 :.ומרובעו
 ל8 11 : .חלקהו )56 11 :.עולה



 ( והח'ןנ ה' האלכסק העי הנה האלכסון ומן הה'ן מן ה.ת- להיציאדרך
 שהוא מכיה נהסרנו -ו ימיובעו הנקודה"( אל ך .שאי ן מד נד:-גיאחך
 היתר כל יהגה ה.תי הצ. ובכה נ' ושייטו 2' ( ' י'2א-י אלכ7-ן הצימוובע

 יך .- יי ה-2- ווהו'
 'מו-

 אל ההין מן שנ'2אי מה מרובע לעדלם 2י
 דרך האלכסון. ודצי מ-וכע אל 'טץמ .היו -'7- ;צ י--בע ;ב ,הנקורה,
 הה: וקעילה האלכ2-ן ןן י:-ןאך כל על -- ::ן- - ר.. ;:-:-צ.,יאך-ה
 ק?ח ראק אחות דרך ן'7-. .ן ו-.-:ע '..ילהן _' :- --- ;,:.?-וכעי
 ממרובץ המיעבי .-ןא :;::ץ:ץ.ן בו2,ייב:. קקה ::ך. -"לב2 ?י ,; ה-ן"עיך

 ( י וטרוב'גט הה)ןלן -י:ב: " ע4 ;'ן - מ-:בע8( : -;--. ק.ה- -צ. -דג: ומ2'ה;ין
הצ.

 והנז; ב' ההין המ?ר :עגול דמיון האלכסון. בל אל הח,ן 2ערך היה-
 כל סתבע שועא ק- המיש*ת והנה החסישית האלכטון ( י; כל אלערכו:'(
 יהיוה וראוי היוני הצי ומרובע הח'ן סרובע כולל המ:פר ו:ה ?'האלכסין
 מיובע וזעא יץ ישארו2ו( מהנ' נחסרם ד' שהוא כ' חמ.ש.ה הח'ןסרובע
 שלטים נ' ו;וקץ כי וגאמר חלקים לו שיש בחשבון אחר דמיק ה.לי.הצי
 שווא'נ( ק' שליקויה נקח ו;נהנ'( שלישית י' אל עיכן הה ח---:-םוכ'

 שניים16( חלמ.ס ומי סראשונים וו, שלמים6י( ל*נ ודעא אלכסון -מרובע
 היתר חצי סרובע והוא כ' יינ כ*ב וישארו מל"נ ז1( נחסרם החץ 2ע מוהוא

 שוים אלכסונים ב' ני ידענו העטל בדברי6[( כלל דרד4,( יואתי
 היתר חצי מרובעי2( יהיה האלכסון שלישית ההץ20( :!(ד)עטל18(ואםטחלקינ
 מיובע יהיה ( האלכסון4י רביעית החץ ואס נ,22( הם שנה7ם ביןכסלו
 אמי אם עסאלה ההשבון. כל הדרך זה ועל הח*ן מוזבע כפל נ' הין.-חצי
 שתי2י'ב האחד דרכים שנ. על לקחחוני( וצנל הערך ע7 חלקים נ'החץ

 י )( )( כ ח נך העיך ותעשה ת*ר יהץ ראחהנים כלוהאלכסון
 ן י(,ה אלם.ם16( חיו האלכסק סרובע בק'גנ( כ' ננפולוהנה'י(

 ?' וצה2 אחד הטלישית יצלם*ם נ' יה? ודינחלקםזצ(על
 " )(ןט

 )' פ70' והחץ 68 הנקיה !6"ת פ[ .[% )2 :11 .כהה' ף :111עקדה
 ה:1נ .ואר )י [1. :5מספ .שהוא )6 :11 ;יכך פן [1 אפ8! פ0ז וככה"6
 .האלכסע )ז 8. נם4 :68פ"ב סתבע אל היתר חמ ומץבע החץ נועע קדךל
 האלכסט כל אל החץ כערך .האלכסק ף :11 .המחבע ף ,1 ::8 [ ףי ,1::פ
 .מרובע )" :11 ן )1[ :11 .נשאר )8י :11 יהנה -י :11 [ ףי:11

 [ [1 .ב 31 :5ט0פ ]שלטשן "א רש"שטע ]חלקק[ ,ה4י 11 8פ06 685 פן"ם14א

 נחסרם ]6 [דחו !ש6! פ1 .1 ף1::8
 פ70.

 םץ8מ !6פ8%68 )= ::8 [ )"

 .בדבר ףו :!ב ומח"קש 6פ" ומ0פ ימם)?( והם האלכסק מחלים 1מים.האלנסתש

 )טז 11 :6מספ .=א ר? ,8 :11 ;! :!1 ;רןע 8 וספ :68פ"11 סזבע חסרוי

 )" 8 !פ8 :66פ118 ומ4"דת :נדא :11 48ע .חאשען6 דן :11 .לקחח )ת:11
 .הגה ף2 :11 ק' -על ל2 :11 .אלפ"ם ד2 :11יחלקס



-

78 -  

 להפריד עוד שבנו ואם המרובעים שני הכולל הוא וה ומספרהלקים
 אל ב' ג' ערך כ' מנ' נקה היתר הצי3( ייממרובע הה,ן2(מרובעי(

 ?'. י"ג נ' היתי מרובע וישאר הה,ן מרובע והוא מ'5( 0ז' והיהק'(

 העשירית שליש הוא שלמים מיי חלקים כי כי ידענו אחרתובדרך
 ני יהיה"( העשיריתי( שליש"( האלכסון מרוכע שהוא טק'נקה

 היתר חצי מיבע"( נרע מהיתר החין להוציא דרך הלקים. וכישלמים
 האלכסון מהצי ונרעהו הנשאר שרש וקח האלכסון דדציממרובע
 ם' שהוא חיציו מיוכע נקח ו' היתר כי אמי דמיון החין. הואוהנשאר

 נחסרנו די ושרשו י"ו וישאר101( האלכסק הצי מרובע שהוא מכ-הנחסרנו
 מן הענול קו להוציא החין. הוא וככה אהד ישאר ה' שהוא האלבסוןמחצי
 ויותר מהאלכסון נ' הוא הסובב הקו כיננ( אמרו המדות הכמי האלכסוןקו

 האלכסון כפלת ואם3!( כ.ב אל ז'. כחשבון12( הואנ1( והנהשביעית
 האלכמון תכפול5!( אם או הסובנ הקו השלה יהיה ושביעית נ'על*!(
 אם וה והפך הסובב הקו תמצא6נ( ז' על העולה ותחלק כ"ב עלשתריצה
 וי20( על הקו19( כפול האלכסון לדעת"ן( והויצה הסובב הקו7!(ידעת

 היה אם אלה דעת על והנה האלנסון ( 1 תמצא6 כ"כ על השלהוחלק21(
 ל"ד ו( הראשוניס! 0חי שלמים23( נ' הסובב2י( ( ! הקו! יהיה אחדהאלכסון
 זעא ני ראיה נתן החכם"2( דאר"טמדמזנ( 'טל"ט"ם6י( -5ט(שנ"ם24(

 דביא נם מע' חלקים מ""3( פחות 'טהמסף אמרט'( סכי המספר מזהפדעת
 השלשה על הנוסף והנה וחצי 31( מע' הלקים מי' יותר הנוסף כידאיה
 להיות ראוי כי32( ראיה ונתן שלישיים ל-ה שנ:ים כיד ראשונים ח'שלמים
 ח' ההוספת כי אמצעי חשבונו34( עשה דועלמי המספרי:3( מזהיותר

 יהיה אלף כ' היה36( אם כי אמרו וחכמי.הודו שניים ל'35(ראשונים
 מדברי קרוב תמצאע זה ( תסתכל37 וכאשר ותתליח אלף ס,ב הסובב ( יהקו7

 )י 11 :00%פ ,.הצי ף 1נ :ן00פ יישאי )י ע :11 ;מחצי 6ו 8-!ס46
 :פם86!8980%7 סרובע ;נ' 8 נש" 49פאן] 19של .פ069 )4 :8] .ד' )6 :]] ומ'.א'

 ף :11 .,סלישית )ז :11 .! )8 :]] .יהיו )י :11 .מרובע )0! :]נ.ישארו
 )!1 :ננ [ ף! :11 .בחשבק , ף! .והנ":]1 )14 :11 .אל לי :11 כפלת4ננט

 %"0פ .ש ף1 ,תסצע:11 .ן:11ל" ף1 [1 :%(0פ .ץו ף! :8:11פ88[הק'
 נל הסעב )הן ף2 :11 .הד )ש :11 יתחלק ף2 :11 .הסבכ ףנ :11.חלקט

 )21 :11 .רא"ענים )5י ]1 : .ד )26 :11 .שנ"ם )21 :י1 ;ואריססדס 1נ :יארשסידחס

 [8ע ,%96 .8 44 .נתפ4 ,.1 ףנ :11 ן ף2 :1 .שאמר ףית0ץ
 מ" נ6 תלקש ס" !9%1! פנ 1 - לי 11 ו00פ [מב :49פ3(1 ךל;מטבקמת

 י9עות ש4 :48פ4(1 הביא ,ד מן ==( )ח"קו ח(ע ע=( )עשרה עש' מן פוות0"א
 סע' פלחות( שהנטף .ראקז )32 [1 :%(0ת .יש ף3 :11 .החיט?ק )'י :11.חיטבק
 לע 11 א(0פ 1פש :*4געו1 גלא ג-! )6נ 8 :ם00ע .קו.תאלכסק ף3 :11.תשתכל
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 והעטל לאחד דומה י! כי ובענור שלישייסצ( נ'1( אם כי ביניהם איןתלמי
 בשלישית היחד מרובע יהיה י' האלכסון שמנו אם הנה אחר קו (ישבבהו3
 בשלישית מרובע עשית4( אם וככה ומנרעת הוספת בלי הקו כמספרהאלנסון
 לדעת נוכל המרובע רק הקו כמספר שבריו יהיו השפלה ובשלישיההעליונה
 6מן חלקים נ.נ שהס תשיעית שמיניות ור'5( תשיעיות וה' פ-ו הטז.קשהוא
 עליו וגעשה בשלישית8( יתר ונוציא י' האלכמון שמנו אם והנהל(פ'א6(

 שהוא מספר וכל הסובב נקוהי( המשלש2'( רבועיי( יהיהסי(משולש9(
 אל כערכו4'( המקיף הקו אל בשלישית המשלש2!( ערך יהיה י'לפני
 המשלש12( אל המקיף הקו ערך יהיה מעשרה יותר הוא5ג( ואםי'

 אם יוךה כמה הסובב הקו נחפש וכאשר הקו אל 7!( י' כעיךבשלישית16(
 שניים ל-נ8י( ראשוניס ח' שלמים נ. הסובב הקו יהיה אחד האלכסוןהיה

 שאלכסונו3ב( עטל שבריי'( כן על רביעיים יצ( ל' נם20( שלישיםמ4ב'י(
 אין המולות ובחכמת ובמדות ומנרעה תוספת בלי אלפים חמשת שרוט צ(מןי

 מי' יוחד שדצא ארישמדם5'( אמר כאשר הוא והנה זה לרקדקצריך'נ(
 רק ביניהם יטאץ הודו חכמי7צ( לרברייצ( מאר וקרוב וחצי מע'6?(חלקים
 הטזלות חכמי דעת על והמיתרים8'( הקשתות ולרעת ממש בו שאין.דבה

 י3( הש למוד מבקשים הם ני הלוחות טעמי בספר עליהם30(ארבר29(
 יכילו שברים כמה לדעת33( מבקשים32( המרות וחכמי מהיתריסהסובב

 כפוי האיבסון ירעת אם דעהם ויפי34(בעטי
 העולה וחלק י4א על מרובעו

 ותרצה העטל שברי נמה ירעה אם זה והפך הענול שברי תמצא אן י-דעל
 ייא6'( על העולהי3( "וחלק י.ר על השכרים כפול האלכסון כמהלדעת
 האלנסוןי9(. הוא 0ושרשו האלכסון מרובע הוא בחלוקוהעולה

 מ' עד אחד כי דע ייסוד. אחד החשבון חכמי יחסרו ימה לדבר אשובועתה

 ;י 1% 8"4 .18] 0%%(8 %' 08 %88~פ %ם060נ 3' ,880%"% .!שי .ש1604%
 זפ2 .שפ%ש80ז1160 )2 :8 ,טלישיות הם .60פ%(1 של,שחס 0*א )6:ןן
 .יסובגבהו )4 ]] : געשה )5 11 : יב' )6 "] : ושפ-א ל( )1 פ0זווהנה

 %18 הסובב !0%!8 סו [1 פ!" פז0ופט 40פשי1 ז60 .0(ן80 )' :1]-בשלישיחו
 )9 ]] :0011פ השוקיים .שוה )סו 11 : .יהיו )!ו ]] .ט :% .שכרי )יי 1] .8:!3

 הכחטלש ך1 ,11 :31 הקו -במספר )14 ם1 8 ש8 60ם"י1 מ! 13פ!8
 :80פ"ת הענול קו .ס*א לו ם1 ]] ם0ין0ןזן08"11"זם4 )7! .1ן ה,, )16.ןן
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