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1  : بُّ اِم. َفَقاَل لَُه الرَّ َم ِفي األَيَّ ا لاِلْمِتالَكِ »َوَشاَخ َيُشوُع. َتَقدَّ اِم. َوَقْد َبِقَيْت أَْرٌض َكِثيَرةٌ ِجد ًّ ْمَت ِفي األَيَّ  .أَْنَت َقْد ِشْخَت. َتَقدَّ

يَن، َوُكلُّ اْلَجُشوِريِّينَ هِذِه ِهَي األَْرُض اْلَباِقَيُة: ُكلُّ َداِئَرِة  2  اْلِفلِْسِطيِنيِّ

يِّ َواألَْشُدوِديِّ َواألَْشَقلُوِنيِّ َواْلَجتِّ ِمَن الشِّيُحوِر الَِّذي ُهَو أََماَم ِمْصَر إِلَى ُتُخِم َعْقُروَن ِشَماالًّ ُتْحَسُب لِْلَكْنَعاِنيِّيَن أَْقَطاِب اْلِفلِسْ  3 يِّ ِطيِنيِّيَن اْلَخْمَسِة: اْلَغزِّ
، َواْلَعِويِّينَ   .َواْلَعْقُروِنيِّ

يُدوِنيِّيَن إِلَى أَِفيَق إِلَى ُتُخِم األَُمورِ  4 َغاَرةُ الَِّتي لِلصِّ ُُ ْيَمِن ُكلُّ أَْرِض اْلَكْنَعاِنيِّيَن، َوَم  .يِّينَ ِمَن التَّ

ُِ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمِس، ِمْن بَ  5 ُِ َجاَد َتْحَت َجَبِل َحْرُموَن إِلَى َمْدَخِل َحَماةَ َوأَْرُض اْلِجْبلِيِّيَن، َوُكلُّ لُْبَناَن  .ْعَل

يُدوِنيِّيَن. أََنا أَْطُرُدُهْم ِمْن أَمَ  6 ُِ َماِيَم، َجِميُع الصِّ اِن اْلَجَبِل ِمْن لُْبَناَن إِلَى ِمْسَرفُوَت َما اْقِسْمَها ِباْلقُْرَعِة إلِْسَرائِ َجِميُع ُسكَّ ا َكَما اِم َبِني إِْسَراِئيَل. إِنَّ يَل ُمْلكًّ
 .أََمْرُتكَ 

ى 7 ْسَعِة األَْسَباِط َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّ ا لِلتِّ  .«َواآلَن اْقِسْم هِذِه األَْرَض ُمْلكًّ

أُوَبْيِنيُّوَن َواْلَجاِديُّوَن ُمْلَكُهْم الَِّذي أَْعَطاُهْم ُموَسى فِي َعْبِر األُْرُدنِّ َنْحَو الشُّ  8 بِّ ُروقِ َمَعُهْم أََخَذ الرَّ  .، َكَما أَْعَطاُهْم ُموَسى َعْبُد الرَّ

 إِلَى ِديُبوَن،ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعلَى َحاَفِة َواِدي أَْرُنوَن َواْلَمِديَنِة الَِّتي ِفي َوَسِط اْلَواِدي، َوُكلَّ َسْهِل ِمَيَدَبا  9

ونَ َوَجِميَع ُمُدِن ِسيُحوَن َملِِك األَُموِريِّيَن الَِّذي َملََك فِ  10  ي َحْشُبوَن إِلَى ُتُخِم َبِني َعمُّ

يَن، َوُكلَّ َجَبِل َحْرُموَن، َوُكلَّ َباَشاَن إِلَى َسْلَخَة، 11  َوِجْلَعاَد َوُتُخوَم اْلَجُشوِريِّيَن َواْلَمْعِكيِّ

َفاِئيِّيَن، َوَضَرَبُهْم ُموَسى َوَطَرَدُهمْ ُكلَّ َمْملََكِة ُعوٍج ِفي َباَشاَن الَِّذي َملََك ِفي َعْشَتاُروَث َوِفي إِْذَرِعي. ُهَو بَ  12 ِة الرَّ  .ِقَي ِمْن َبِقيَّ

 .اِئيَل إِلَى هَذا اْلَيْومِ َولَْم َيْطُرْد َبُنو إِْسَراِئيَل اْلَجُشوِريِّيَن َواْلَمْعِكيِّيَن، َفَسَكَن اْلَجُشوِريُّ َواْلَمْعِكيُّ ِفي َوَسِط إِْسرَ  13

بِّ إِلِه إِْسَراِئيَل ِهَي َنِصيُبُه َكَما َكلََّمهُ لِكْن لِِسْبِط الَِوي لَ  14 ا. َوَقاِئُد الرَّ  .ْم ُيْعِط َنِصيبًّ

 :َوأَْعَطى ُموَسى ِسْبَط َبِني َرأُوَبْيَن َحَسَب َعَشاِئِرِهمْ  15

ْهِل ِعْنَد َمْيَدَباَفَكاَن ُتُخُمُهْم ِمْن َعُروِعيَر الَّتِي َعلَى َحاَفِة َواِدي أَْرُنوَن َواْلَمِديَنِة  16  .الَِّتي ِفي َوَسِط اْلَواِدي، َوُكلَّ السَّ

ْهِل، َوِديُبوَن َوَباُموَت َبْعل َوَبْيَت َبْعِل َمُعوَن، 17  َحْشُبوَن َوَجِميَع ُمُدِنَها الَِّتي ِفي السَّ

 َوَيْهَصَة َوَقِديُموَت َوَمْيَفَعَة، 18

 الشَّْحِر ِفي َجَبِل اْلَواِدي،َوَقْرَيَتاِيَم َوِسْبَمَة َوَصاَرَث  19

 َوَبْيَت َفُغوَر َوُسفُوَح اْلِفْسَجِة َوَبْيَت َيِشيُموتَ  20

ْهِل، َوُكلَّ َمْملََكِة ِسيُحوَن َملِِك األَُموِريِّيَن الَِّذي َملََك ِفي َحْشُبوَن، الَِّذي َضَرَبُه مُ  21 ِِ ِمْدَياَن: أَ َوُكلَّ ُمُدِن السَّ َسا ََ ِوي َوَراَقَم َوُصوَر َوُحوَر وَسى َمَع ُر
ِِ ِسيُحوَن َساِكِني األَْرِض   .َوَراَبَع، أَُمَرا

ْيِف َمَع َقْتالَُهمْ  22 اُف َقَتلَُه َبُنو إِْسَراِئيَل ِبالسَّ  .َوَبْلَعاُم ْبُن َبُعوَر اْلَعرَّ



 يشوعسفر 

 المقدسجميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب   2 من  2 صفحة 

 .َرأُوَبْيَن َحَسَب َعَشاِئِرِهْم، اْلُمُدُن َوِضَياُعَها َوَكاَن ُتُخُم َبِني َرأُوَبْيَن األُْرُدنَّ َوُتُخوَمُه. هَذا َنِصيُب َبِني 23

 :َوأَْعَطى ُموَسى لِِسْبِط َجاَد، َبِني َجاَد َحَسَب َعَشاِئِرِهمْ  24

وَن إِلَى َعُروِعيَر الَِّتي ِهَي أََماَم رَ  25 َة،َفَكاَن ُتُخُمُهْم َيَعِزيَر َوُكلَّ ُمُدِن ِجْلَعاَد َوِنْصَف أَْرِض َبِني َعمُّ  بَّ

 .َوِمْن َحْشُبوَن إِلَى َراَمِة اْلِمْصَفاِة َوُبُطوِنيَم، َوِمْن َمَحَناِيَم إِلَى ُتُخِم َدِبيرَ  26

َة َمْملََكِة ِسيُحوَن َملِِك َحْشُبوَن، األُ  27 وَت، َوَصافُوَن َبِقيَّ ُه إِلَى َطَرِف َبْحِر ِكنَُّروَت ِفي َعْبِر ْرُدنَّ َوُتُخومَ َوِفي اْلَواِدي َبْيَت َهاَراَم، َوَبْيَت ِنْمَرَة، َوُسكُّ
 .األُْرُدنِّ َنْحَو الشُُّروقِ 

 .هَذا َنِصيُب َبِني َجاَد َحَسَب َعَشاِئِرِهِم، اْلُمُدُن َوِضَياُعَها 28

ى َحَسَب َعَشاِئِرِهمْ  29 ى، َوَكاَن لِِنْصِف ِسْبِط َبِني َمَنسَّ  :َوأَْعَطى ُموَسى لِِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّ

وِث َياِئيَر الَّتِ  30  .ي ِفي َباَشاَن، ِستِّيَن َمِديَنةًّ َوَكاَن ُتُخُمُهْم ِمْن َمَحَناِيَم، ُكلَّ َباَشاَن، ُكلَّ َمْملََكِة ُعوٍج َملِِك َباَشاَن، َوُكلَّ َحوُّ

ى، لِِنْصِف َبِني َماِكيَر َحَسَب َعَشاِئِرِهمْ َوِنْصُف ِجْلَعاَد َوَعْشَتاُروَث َوإِْذَرِعي ُمُدُن َمْملََكِة ُعوٍج ِفي َباَشاَن لِبَ  31  .ِني َماِكيَر ْبِن َمَنسَّ

 .َفهِذِه ِهَي الَِّتي َقَسَمَها ُموَسى فِي َعَرَباِت ُموآَب ِفي َعْبِر أُْرُدنِّ أَِريَحا َنْحَو الشُُّروقِ  32

بُّ إِل 33 ا. الرَّ ا ِسْبُط الَِوي َفلَْم ُيْعِطِه ُموَسى َنِصيبًّ  .ُه إِْسَراِئيَل ُهَو َنِصيُبُهْم َكَما َكلََّمُهمْ َوأَمَّ

 


