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ُه كَ  1 ى أَِبي ِجْلَعاَد، ألَنَّ ُه ُهَو ِبْكُر ُيوُسَف. لَِماِكيَر ِبْكِر َمَنسَّ ى، ألَنَّ ، َوَكاَنْت ِجْلَعاُد َوَباَشاُن لَهُ َوَكاَنِت اْلقُْرَعُة لِِسْبِط َمَنسَّ ََ َحْرب،  .اَن َرُج

ى اْلَباِقيَن َحَسَب  2 ، َولَِبِني َشَكَم، َولَِبِني َحاَفَر، َولَِبِني َوَكاَنْت لَِبِني َمَنسَّ ََ َشِميَداَع، هُؤالَِء ُهْم َبُنو َعَشاِئِرِهْم. لَِبِني أَِبيَعَزَر َولَِبِني َحالََق، َولَِبِني أَْسِريِئي
ُكوُر َحَسَب َعَشاِئِرِهمْ  ى ْبِن ُيوُسَف، الذُّ  .َمَنسَّ

ا َصلُْفَحاُد ْبُن َحاَفَر ْبِن جِ  3 َْ َبَناٌت. َوهِذِه أَْسَماُء َبَناِتِه: َمْحلَُة َوُنوَعُة َوأَمَّ ى َفلَْم َيُكْن لَُه َبُنوَن َب  .َوُحْجلَُة َوِمْلَكُة َوِتْرَصةُ ْلَعاَد ْبِن َماِكيَر ْبِن َمَنسَّ

َؤَسا 4 ْمَن أََماَم أَلَِعاَزاَر اْلَكاِهِن َوأََماَم َيُشوَع ْبِن ُنوَن َوأََماَم الرُّ بُّ أََمَر ُموَسى أَْن ُيْعِطَيَنا َنِصيًبا َبْيَن إِْخَوِتَنا»ِء َوقُْلَن: َفَتَقدَّ َِ «. الرَّ َفأَْعَطاُهنَّ َحَسَب َقْو
بِّ َنِصيًبا َبْيَن إِْخَوِة أَِبيِهنَّ   .الرَّ

، َما َعَدا أَْرَض ِجْلَعاَد َوَباَشاَن الَِّتي ِفي َعْبِر األُ  5 ى َعَشُر ِحَصص،  .ْرُدنِّ َفأََصاَب َمَنسَّ

ى اْلَباِقينَ  6 ى أََخْذَن َنِصيًبا َبْيَن َبِنيِه، َوَكاَنْت أَْرُض ِجْلَعاَد لَِبِني َمَنسَّ  .ألَنَّ َبَناِت َمَنسَّ

ُخُم َنْحَو اْلَيِميِن إِ  7 ََ َشِكيَم، َواْمَتدَّ التُّ ى ِمْن أَِشيَر إِلَى اْلَمْكَمَتِة الَِّتي ُمَقاِب اِن َعْيِن َتفُّوحَ  لَىَوَكاَن ُتُخُم َمَنسَّ  .ُسكَّ

ى ِهَي لَِبِني أَْفَراِيمَ  8 ا َتفُّوُح إِلَى ُتُخِم َمَنسَّ ى أَْرُض َتفُّوَح. َوأَمَّ  .َكاَن لَِمَنسَّ

ى. َوُتُخُم َمَنسَّ  9 ُخُم إِلَى َواِدي َقاَنَة َجُنوِبيَّ اْلَواِدي. هِذِه ُمُدُن أَْفَراِيَم َبْيَن ُمُدِن َمَنسَّ ََ التُّ  .ى ِشَمالِيُّ اْلَواِدي، َوَكاَنْت َمَخاِرُجُه ِعْنَد اْلَبْحرِ َوَنَز

ََ إِلَى أَِشيَر ِشَماالً، َوإِ  10 ى. َوَكاَن اْلَبْحُر ُتُخَمُه. َوَوَص َِ لَِمَنسَّ َما اَكَر َنْحَو الشُُّروقِ ِمَن اْلَجُنوِب ألَْفَراِيَم، َوِمَن الشِّ  .لَى َيسَّ

ى ِفي يَ  11 اُن َعْيِن ُدوَ َوَكاَن لَِمَنسَّ اُن ُدَور، َوقَُراَها، َوُسكَّ اَكَر َوِفي أَِشيَر َبْيُت َشاَن َوقَُراَها، َوَيْبلََعاُم َوقَُراَها، َوُسكَّ ََ َوقَُراَها، سَّ اُن َتْعَن ر، َوقَُراَها، َوُسكَّ
و َوقَُراَها اْلُمْرَتَفَعاُت الثَّالَثُ  اُن َمِجدُّ  .َوُسكَّ

ََ األَْرِض َولَْم َيْقِدْر َبنُ  12 َكِن ِفي ِتْل ى أَْن َيْملُِكوا هِذِه اْلُمُدَن، َفَعَزَم اْلَكْنَعاِنيُّوَن َعلَى السَّ  .و َمَنسَّ

ُهْم َجَعلُوا اْلَكْنَعاِنيِّيَن َتْحَت اْلِجْزَيِة، َولَْم َيْطُرُدوُهْم طَ  13 ََ أَنَّ َد َبُنو إِْسَراِئي ا َتَشدَّ  .ْرًداَوَكاَن لَمَّ

ُه إِلَى اآلَن َقْد َبارَ »َبُنو ُيوُسَف َيُشوَع َقاِئلِيَن:  َوَكلَّمَ  14 ًة َواِحَدًة َنِصيًبا َوأََنا َشْعٌب َعِظيٌم، ألَنَّ بُّ لَِماَذا أَْعَطْيَتِني قُْرَعًة َواِحَدًة َوِحصَّ  «َكِنَي الرَّ

ََ لَُهْم َيُشوُع:  15 َُ أَْفَراِيمَ إِْن ُكْنَت َشْعًبا َعِظيًما، َفاْصَعْد إِلَى الْ »َفَقا ََ َجَب َفاِئيِّيَن، إَِذا َضاَق َعلَْي يِّيَن َوالرَّ ََ ِفي أَْرِض اْلِفِرزِّ ََ ُهَنا  .«َوْعِر َواْقَطْع لَِنْفِس

ََ َبُنو ُيوُسَف:  16 اِكِنيَن ِفي أَْرِض اْلَواِدي »َفَقا َُ. َولَِجِميِع اْلَكْنَعاِنيِّيَن السَّ . لِلَِّذيَن ِفي َبْيِت َشان، َوقَُراَها، َولِلَِّذيَن ِفي َواِدي الَ َيْكِفيَنا اْلَجَب َمْرَكَباُت َحِديد،
 ََ  .«َيْزَرِعي

ى، َقاِئالً:  17 ََ قُْرَعٌة َواِحَدةٌ »َفَكلََّم َيُشوُع َبْيِت ُيوُسَف، أَْفَراِيَم َوَمَنسَّ ةٌ َعِظيَمٌة، الَ َتُكوُن لَ ََ قُوَّ  .أَْنَت َشْعٌب َعِظيٌم َولَ

ََ َمَخاِرُجُه. َفَتْطُرُد اْلَكْنَعاِنيِّيَن ألَنَّ لَ  18 ُه َوْعٌر، َفَتْقَطُعُه َوَتُكوُن لَ َُ ألَنَّ ََ اْلَجَب َْ َيُكوُن لَ اءُ َب ُهْم أَِشدَّ  .«ُهْم َمْرَكَباِت َحِديد، ألَنَّ

 


