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ספר יהושע Chapter 1: Summary of Conquest from
Verses
הּודה ַוי ֶֹרׁש ֶאת ָה ָהר ִכי לֹא
(יט) וַיְ ִהי ה' ֶאת יְ ָ
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי ָה ֵע ֶמק ִכי ֶר ֶכב ַב ְרזֶל ָל ֶהם:
ְל ִ

Tribes / Areas
Unconquered
יהודה-שמעון
כיבוש כל איזור ההר
לא הורישו את העמק

יֹוסף גַם ֵהם ֵבית ֵאל וַה' ִע ָמם:
(כב) ַו ַיעֲלּו ֵבית ֵ
הֹוריׁשּו ְבנֵי
רּוׁש ַלם לֹא ִ
בּוסי י ֵֹׁשב יְ ָ
(כא) וְ ֶאת ַהיְ ִ
ירּוש ַלם ַעד
ָמן ִב ָ
בּוסי ֶׁאת ְבנֵּי ִב ְני ִ
ֵּשב ַה ְי ִ
ָמן וַי ֶׁ
ִבנְ י ִ
ַהיֹום ַהזֶה:

בנימין

ַיֹואל
ַשה ֶאת ֵבית ְׁשָאן ...ו ֶׁ
הֹוריׁש ְמנ ֶ
(כז) וְ לֹא ִ
ָארץ ַהזֹאת( :כח) וַיְ ִהי ִכי ָחזַק
ֲני ָל ֶׁש ֶׁבת ָב ֶׁ
ַה ְכ ַנע ִ
וְהֹוריש לֹא
ֵּ
ֲני ָל ַמס
ָשם ֶׁאת ַה ְכ ַנע ִ
יִ ְש ָר ֵאל ַוי ֶׁ
הֹורישֹו:
ִ

מנשה

יֹוׁש ֵבי ִק ְטרֹון וְ ֶאת
הֹוריׁש ֶאת ְ
(ל) ְזבּולֺון לֹא ִ
ֲני ְב ִק ְרבֹו ו ִַי ְהיּו ָל ַמס:
ֵּשב ַה ְכ ַנע ִ
ַהלֹל וַי ֶׁ
יֹוׁש ֵבי נ ֲ
ְ
ָארץ ִכי
ֲני י ְֹש ֵּבי ָה ֶׁ
ָאש ִרי ְב ֶׁק ֶׁרב ַה ְכ ַנע ִ
ֵּשב ָה ֵּ
(לב) וַי ֶׁ
הֹוריׁשֹו:
לֹא ִ

ָארץ וְ י ְֹׁש ֵבי ֵבית
ֲני י ְֹש ֵּבי ָה ֶׁ
ֵּשב ְב ֶׁק ֶׁרב ַה ְכ ַנע ִ
(לג) וַי ֶׁ
ּובית ֲענָת ָהיּו ָל ֶהם ָל ַמס:
ֶׁש ֶמׁש ֵ
(לד) ו ִַי ְל ֲחצּו ָה ֱאמ ִֹרי ֶׁאת ְבנֵּי ָדן ָה ָה ָרה ִכי לֹא
נְ ָתנֹו ָל ֶר ֶדת ָל ֵע ֶמק:
ַיֹואל ָה ֱאמ ִֹרי ָל ֶׁש ֶבת ְב ַהר ֶח ֶרס ְבַאיָלֹון
(לה) ו ֶ
יֹוסף וַיִ ְהיּו ָל ַמס:
ּוב ַׁש ַע ְל ִבים ַו ִ ְכ ַבד יַד ֵבית ֵ
ְ

אלו יעמדו על הברכה( ...דרום/מרכז)
שמעון
לוי
יהודה
יששכר
יוסף
בנימין

Almost Complete
Sucess - Mountain
areas

יוסף

בית אל (שילה) -
יישוב המשכן

יֹוׁשב ְב ָגזֶר
הֹוריׁש ֶאת ַה ְכ ַנעֲנִ י ַה ֵ
(כט) וְ ֶא ְפ ַריִ ם לֹא ִ
ֲני ְב ִק ְרבֹו ְב ָגזֶר:
ֵּשב ַה ְכ ַנע ִ
וַי ֶׁ

Progression

ירושלים

Canaanite enclaves
amidst Tribes of Israel

ַך ,דֹור,
ֵבית ְׁשָאןְ ַ ,ענ ְ
יִ ְב ְל ָעםְ ,מ ִגדֹו

אפרים

יֹוׁשב ְב ָגזֶר
ַה ְכ ַנעֲנִ י ַה ֵ

זבלון
ַהלֹל
ִק ְטרֹון ,נ ֲ

אשר

ַאח ָלב,
ַעכֹוִ ,צידֹוןְ ,
ַאכ ִזיבֶ ,ח ְל ָבהֲ ,א ִפיק,
ְ
ְרחֹב:

Israelite enclaves
amidst the Canaanites

נפתלי
ֵבית ֶׁש ֶמׁשֵ ,בית ֲענָת

דן
ּוב ַׁש ַע ְל ִבים
ְבַאיָלֹון ְ
לֹא נְ ָתנֹו ָל ֶר ֶדת ָל ֵע ֶמק

Never took foothold at
all

אלו יעמדו על הקללה( ...מזרח/צפון)
ראובן
גד
אשר
זבלון
דן
נפתלי

רד"ק שופטים פרק כ (וכן ברלב"ג)
(כו) ויבאו בית אל  -הנראה בעיני כי על שילה אמר כי שם היה הארון ונקרא בית אל ובית ה' כמו ואת בית ה'
אני הולך כי לא מצאנו שהביאו הארון לבית אל שהוא לוז ובשאלה הראשונה גם כן לשילה באו כמו שנאמר
ויקומו ויעלו בית אל וישאלו בא-להים ואחר שאלתם קמו וחנו על הגבעה להלחם

