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ْْ َواْجَتَمَع ُكلُّ َجَماَعِة َبِني إِْسَراِئيَل ِفي ِشيلُوَه َوَنَصُبوا ُهَناَك َخْيَمَة االْجِتَماِع، َوأُْخِضَعِت األَْرُض قُ  1 ُُ اَم  .دا

، َسْبَعُة أَْسَباط   2 ْْ ُُ ْْ َيْقِسُموا َنِصيَب ْن لَ  .َوَبِقَي ِمْن َبِني إِْسَراِئيَل ِمما

بُّ إِلُه آَباِئكُ »َيُشوُع لَِبِني إِْسَراِئيَل: َفَقاَل  3 اَها الرا ْْ إِيا ُخوِل الْمِتالَِك األَْرِض الاِتي أَْعَطاُك ْْ ُمَتَراُخوَن َعِن الدُّ ؟َحتاى َمَتى أَْنُت ْْ 

ْْ َفَيقُوُموا َوَيِسيُروا ِفي األَْرِض  4 ُُ ْا َيأُْتوا إِلَيا  َهاُتوا َثالََثَة ِرَجال ِمْن ُكلِّ ِسْبط  َفأُْرِسلَ ، ُث ْْ ُِ  .َوَيْكُتُبوَها ِبَحَسِب أَْنِصَبِت

ُْ َبْيُت ُيوُسَف َعلَى  5 ُُوَذا َعلَى ُتُخِمِه ِمَن اْلَجُنوِب، َوُيِقي ُْ َي ، َفُيِقي  ْ َمالِ َوْلَيْقِسُموَها إِلَى َسْبَعِة أَْقَسا ْْ ِمَن الشِّ ُِ  .ُتُخِم

ْْ َتْكُتُبوَن األَْرَض سَ  6 َناَوأَْنُت ُِ بِّ إِل َْ الرا َُُنا أََما ْْ قُْرَعًة ه ْا َتأُْتوَن إِلَيا ُهَنا َفأُْلِقي لَُك ، ُث  ْ  .ْبَعَة أَْقَسا

. َوَجاُد َوَرأُوَبْيُن َوِنصْ  7 ْْ ُُ بِّ ُهَو َنِصيُب ُنوَت الرا َُ ، ألَنا َك ْْ ٌْ ِفي َوَسِطُك ُه لَْيَس لاِلاِويِّيَن ِقْس ى قَ ألَنا ْْ ِفي َعْبِر األُْرُدنِّ َنْحَو ُف ِسْبِط َمَنسا ُُ ْد أََخُذوا َنِصيَب
بِّ  اهُ ُموَسى َعْبُد الرا ْْ إِيا  .«الشُُّروِق، الاِذي أَْعَطاُه

اِهِبيَن لِِكَتاَبِة األَْرِض َقاِئالً:  8 َجاُل َوَذَهُبوا. َوأَْوَصى َيُشوُع الذا َْ الرِّ ْْ ُهَنا قُْرَعًة ِاْذَهُبوا َوِسيُروا ِفي األَْرِض َواكْ »َفَقا ْا اْرِجُعوا إِلَيا َفأُْلِقي لَُك ُتُبوَها، ُث
بِّ ِفي ِشيلُوهَ  َْ الرا  .«أََما

ْا َجاُءوا إِلَى يَ  9 ، ُث ْ  ِفي ِسْفر  َجاُل َوَعَبُروا ِفي األَْرِض َوَكَتُبوَها َحَسَب اْلُمُدِن َسْبَعَة أَْقَسا  .ِشيلُوهَ ُشوَع إِلَى اْلَمَحلاِة ِفي َفَساَر الرِّ

َْ َيُشوُع األَْرَض لَِبِني إِْسَراِئيَل َحَسبَ  10 ، َوُهَناَك َقَس بِّ َْ الرا ْْ َيُشوُع قُْرَعًة ِفي ِشيلُوَه أََما ُُ ْْ َفأَْلَقى لَ ُِ  . ِفَرِق

ْْ َبيْ  11 ُِ ُْ قُْرَعِت ، َوَخَرَج ُتُخ ْْ ُُوَذا َوَبِني ُيوُسفَ َوَطلََعْت قُْرَعُة ِسْبِط َبِني َبْنَياِميَن َحَسَب َعَشاِئِرِه  :َن َبِني َي

َماِل َوَصِعدَ  12 ُْ إِلَى َجاِنِب أَِريَحا ِمَن الشِّ ُخ . َوَصِعَد التُّ َماِل ِمَن األُْرُدنِّ ِة الشِّ َُ ْْ ِمْن ِج ُُ ِة َبْيِت َوَكاَن ُتُخُم يا ْرًبا، َوَكاَنْت َمَخاِرُجُه ِعْنَد َبرِّ ََ  ِفي اْلَجَبِل 
 .آِونَ 

ُْ إِلَى َعَطاُروِت إِ َوَعَبَر ال 13 ُخ ، ِهَي َبْيُت إِيَل، َوَنَزَل التُّ ُْ ِمْن ُهَناَك إِلَى لُوَز، إِلَى َجاِنِب لُوَز اْلَجُنوِبيِّ ُخ اَر َعلَى اْلَجَبِل الاِذي إِلَى َجُنوِب َبْيِت تُّ دا
ْفلَى  .ُحوُروَن السُّ

ِة اْلَغْرِب جَ  14 َُ ُْ َوَداَر إِلَى ِج ُخ . َمِديَنٌة ُنوًبا ِمَن اْلَجَبِل الاِذي ُمَقاِبَل َبْيِت ُحوُروَن َجُنوًبا. َوَكاَنْت َمَخاِرُجُه ِعْنَد َقْرَيِة َبْعل، ِهَي َقْرَيُة َواْمَتدا التُّ َْ َيَعاِري
ُة اْلَغْربِ  َُ ُُوَذا. هِذِه ِهَي ِج  .لَِبِني َي

. َوَخرَ  15 َْ ُة اْلَجُنوِب ِهَي أَْقَصى َقْرَيِة َيَعاِري َُ ْرًبا َوَخَرَج إِلَى َمْنَبِع ِمَياِه َنْفُتوحَ َوِج ََ  ُْ ُخ  .َج التُّ

َفاِئيِّيَن ِشَماالً  16 َْ الاِذي ِفي َواِدي الرا ُْ إِلَى َطَرِف اْلَجَبِل الاِذي ُمَقاِبَل َواِدي اْبِن ِهنُّو ُخ َْ إِلَى َجاِنِب َوَنَزَل التُّ اْلَيُبوِسيِّيَن ِمَن ، َوَنَزَل إِلَى َواِدي ِهنُّو
 .اْلَجُنوِب، َوَنَزَل إِلَى َعْيِن ُروَجلَ 

، َونَ  17 َْ ي ، َوَخَرَج إِلَى َجلِيلُوَت الاِتي ُمَقاِبَل َعَقَبِة أَُدمِّ َماِل َوَخَرَج إِلَى َعْيِن َشْمس   .َزَل إِلَى َحَجِر ُبوَهَن ْبِن َرأُوَبْينَ َواْمَتدا ِمَن الشِّ

 .اْلَكِتِف ُمَقاِبَل اْلَعَرَبِة ِشَماالً، َوَنَزَل إِلَى اْلَعَرَبةِ َوَعَبَر إِلَى  18

ِْ ِعْنَد لَِساِن َبْحِر اْلِمْلِح ِشمَ  19 ُخ ُْ إِلَى َجاِنِب َبْيِت ُحْجلََة ِشَماالً. َوَكاَنْت َمَخاِرُج التُّ ُخ ُْ اَوَعَبَر التُّ  .ْلَجُنوبِ االً إِلَى َطَرِف األُْرُدنِّ َجُنوًبا. هَذا ُهَو ُتُخ

ِة الشاْرِق. َفَُذا ُهَو َنِصيُب َبِني َبْنَياِميَن َمَع ُتُخوِمِه ُمْسَتِديًرا َحَسَب َعشَ  20 َُ ْْ َواألُْرُدنُّ َيْتُخُمُه ِمْن ِج  .اِئِرِه
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: أَِريَحا َوَبْيَت ُحْجلََة َوَواِدي قَ  21 ْْ  ِصيَص،َوَكاَنْت ُمُدُن ِسْبِط َبِني َبْنَياِميَن َحَسَب َعَشاِئِرِه

َْ َوَبْيَت إِيَل، 22  َوَبْيَت اْلَعَرَبِة َوَصَماَراِي

َْ َواْلَفاَرَة َوَعْفَرَة، 23 ي  َواْلَعوِّ

ا 24 َُ وِنيِّ َواْلُعْفِني َوَجَبَع، ِستا َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِع  .َوَكْفَر اْلَعمُّ

اَمَة َوَبِئيُروَت، 25  ِجْبُعوَن َوالرا

 اْلَكِفيَرَة َواْلُموَصَة،َواْلِمْصَفاَة وَ  26

َْ َوَيَرْفِئيَل َوَتَرالََة، 27  َوَراَق

ا. هذَ  28 َُ ُْ، َوِجْبَعَة َوِقْرَيَة أَْرَبَع. َعَشَرَة َمِديَنًة َمَع ِضَياِع ، ِهَي أُوُرَشلِي ْْ َوَصْيلََع َوآلَف َواْلَيُبوِسيا  .ا ُهَو َنِصيُب َبِني َبْنَياِميَن َحَسَب َعَشاِئِرِه

 


