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Chapter 1: Summary of Conquest from ספר יהושע 

 

Verses Tribes / Areas 

Unconquered 

Progression 

 לֹא ִכי ָהָהר ֶאת ַויֶֹרׁש ְיהּוָדה ֶאת' ה ַוְיִהי (יט)
 :ָלֶהם ַבְרֶזל ֶרֶכב ִכי ָהֵעֶמק יְֹׁשֵבי ֶאת ְלהֹוִריׁש

 

 

 
 :ִעָמם' ַוה ֵאל ֵבית ֵהם ַגם יֹוֵסף ֵבית ַוַיֲעלּו (כב)

 שמעון-יהודה
 ההר איזור כל כיבוש 
 העמק את הורישו לא 

 
 יוסף

 ( -שילה) אל בית 
 המשכן יישוב

Almost Complete 

Sucess - Mountain 

areas 

 ְבֵני הֹוִריׁשּו לֹא ְירּוָׁשַלם יֵֹׁשב ַהְיבּוִסי ְוֶאת( כא)
ב ִבְנָיִמן ת ַהְיבּוִסי ַויֵּשֶׁ  ַעד ִבירּוָשַלם ִבְנָיִמן ְבנֵּי אֶׁ
 :ַהֶזה ַהיֹום

 
ל... ְׁשָאן ֵבית ֶאת ְמַנֶשה הֹוִריׁש ְולֹא( כז)  ַויֹואֶׁ

ת ַהְכַנֲעִני בֶׁ ץ ָלשֶׁ  ָחַזק ִכי ַוְיִהי( כח: )ַהזֹאת ָבָארֶׁ
ם ִיְשָרֵאל ת ַוָישֶׁ יש ָלַמס ַהְכַנֲעִני אֶׁ  לֹא ְוהֹורֵּ

 :הֹוִרישֹו

 
 ְבָגֶזר ַהיֹוֵׁשב ַהְכַנֲעִני ֶאת הֹוִריׁש לֹא ְוֶאְפַרִים( כט)

ב  :ְבָגֶזר ְבִקְרבֹו ַהְכַנֲעִני ַויֵּשֶׁ

 
 ְוֶאת ִקְטרֹון יֹוְׁשֵבי ֶאת הֹוִריׁש לֹא ְזבּוֺלון( ל)

ב ַנֲהלֹל יֹוְׁשֵבי  :ָלַמס ַוִיְהיּו ְבִקְרבֹו ַהְכַנֲעִני ַויֵּשֶׁ

 בנימין
 ירושלים 

 
 

 מנשה
, דֹור, ַ ְעַנְך , ְׁשָאן ֵבית 

 ְמִגדֹו, ִיְבְלָעם

 
 אפרים
 ְבָגֶזר ַהיֹוֵׁשב ַהְכַנֲעִני 

 
 זבלון

ַנֲהלֹל, ִקְטרֹון   

Canaanite enclaves 

amidst Tribes of Israel 

ב( לב) ִרי ַויֵּשֶׁ ב ָהָאשֵּ רֶׁ י ַהְכַנֲעִני ְבקֶׁ ץ יְֹשבֵּ  ִכי ָהָארֶׁ
 : הֹוִריׁשֹו לֹא

 

 

 
ב (לג) ב ַויֵּשֶׁ רֶׁ י ַהְכַנֲעִני ְבקֶׁ ץ יְֹשבֵּ  ֵבית ְויְֹׁשֵבי ָהָארֶׁ

 :ָלַמס ָלֶהם ָהיּו ֲעָנת ּוֵבית ֶׁשֶמׁש

 אשר
, ַאְחָלב, ִצידֹון, ַעכֹו 

, ֲאִפיק, ֶחְלָבה, ַאְכִזיב
 :ְרחֹב

 
 נפתלי
  ֲעָנת ֵבית, ֶׁשֶמׁש ֵבית 

Israelite enclaves 

amidst the Canaanites 

ת ָהֱאמִֹרי ַוִיְלֲחצּו( לד)  לֹא ִכי ָהָהָרה ָדן ְבנֵּי אֶׁ
 :ָלֵעֶמק ָלֶרֶדת ְנָתנֹו

 ְבַאָילֹון ֶחֶרס ְבַהר ָלֶׁשֶבת ָהֱאמִֹרי ַויֹוֶאל( לה)
 :ָלַמס ַוִיְהיּו יֹוֵסף ֵבית ַיד ַוִ ְכַבד ּוְבַׁשַעְלִבים

 דן
 ּוְבַׁשַעְלִבים ְבַאָילֹון 
 ָלֵעֶמק ָלֶרֶדת ְנָתנֹו לֹא 

Never took foothold at 

all 

 
 (מרכז/דרום) ...הברכה על יעמדו אלו

 שמעון

 לוי

 יהודה

 יששכר

 יוסף

 בנימין

 (צפון/מזרח) ...הקללה על יעמדו אלו

 ראובן

 גד

 אשר

 זבלון

 דן

 נפתלי

 
 (ג"וכן ברלב) כ פרק שופטים ק"רד
' ה בית ואת כמו 'ה ובית אל בית ונקרא הארון היה שם כי אמר שילה על כי בעיני הנראה  -אל בית ויבאו( כו)

 שנאמר כמו באו לשילה כן גם הראשונה ובשאלה לוז שהוא אל לבית הארון שהביאו מצאנו לא כי הולך אני
  להלחם הגבעה על וחנו קמו שאלתם ואחר להים-בא וישאלו אל בית ויעלו ויקומו

 


