
 

ي..."ــر يَق أَمَ ــَ الَك ي فَيَُهيُِّئ الط  ــُل مَ ــ"هأَنََذا أُْرس   ام   
ق   ـابـــــــالس    

 ؛39:12أعمال  –يبي ن هذا األمر 
 ؛22:22كور 1؛ 1:22رومية 

إن  التعليم ال ذي يُفيد بأن  األسباط العشرة 

"المفقودين" هم األنجلو ساكسونيين، إن ما 

هو تعليٌم كاذٌب ليس له أي  أساس أو َسنَد 

كتابي. غالباً ما يتم  إستعمال كلمة يهود 

ةً بعد  وكلمة  إسرائيل كُمترادفين، وخاص 

نات عزرا ونََحْميا تُْظه ر  الت شت ت. إن  ُمَدوَّ

 ذلك بوضوح. والعهد الجديد أيضاً  

 ؛7 3-2:؛ رؤيا5:3فيليبي 
 هوشع ۹
 فقح ۸

ناحيم ۷  م 

 فقحيا     

 َشلوم ٦

 ياهو ٥

 يهوأحاز    

 يهوآش      

 يربعام الثاني       

 ز ْمري ٣ زكريا               
 ُعْمري ٤

 ت بني       

 آخآب         

 أَخْزيا          

 يهورام             

–سنة  157حوالي  -  

 يربعام 

  ملكاً  21و    

 )من تسع عائالت        

 مختلفة / أو ُسالالت حاكمة(             

 يربعام ۱

 ناداب    
 بعشا ۲

 أيلة      

 ق.م. 956 .     7:7- 8رؤيا

 

َصَر حا

ر  َشْلَمنَصَّ

األشوري  

امرة    الس 
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.2:27أ راجع لوقا 5-أ9: 7مالخي –

  

 يسوع الناصري

اليهودملك   

يوحنا 

المعمدان: 

صوُت 

صارخٍ في 

 البرية.

... فَيَُردُّ  ُل إ لَْيُكْم إ يل يَّا النَّب يَّ "هأَنََذا أُْرس 

"... ،  قَْلَب اآلبَاء  َعلَى األَْبنَاء 

 )جمبعهم من ساللة داود

 الحاكمة(        

ملك )وملكة واحدة( 21و  
بعامــرح  

 22-74ملوك 2

   

ةــــــُمْنقسمــة الــــــمملكــال  

 

ملوك 1 18 -2 7 

 ---سنة  364حوالي  ----

م.   33 يوم في السنة 394سنة من  713 –التقسيم الزمني التقليدي إستناداً إلى بطوليمي    

ةـسن  ۷۷  
15ملوك 1  

 مرسوم أرتحششتا لونجيمانوس –                  

 
ق.م.   775  

 مرسوم كورش

ق.م.    757  

يح ــــالمسال )حتى ــــبعات لدانيــس 96

 س(ــــــالرئي

 

وَن ب ه . هَُوَذا يَأْت ي،  َوَماَلُك اْلَعْهد  الَّذ ي تَُسرُّ

".  قَاَل َربُّ اْلُجنُود 

 الدخول اإلنتصاري إلى أورشليم

ي ا )الفصح في   (.17-19: 35أخبار1ظل  حكم الملك يوش 
 ،5:22أخبار  1؛ 27،6: 16؛ 8:7أنظر أيضاً عزرا 

 .11:11,16وأشعياء
 ؛   4:3؛   هوشع 9:23؛  عدد9-15:8؛ 17-13

  الملك اجل َحْفظ الفصح أي ام حكم 
"أُوَصنَّا! ُمبَاَرٌك اآلت ي ب اْسم  

! َمل ُك إ ْسَرائ يَل!" بِّ  الرَّ

3:2مالخي – المسيح)المسيا( الرئيس    

ت هذه البقية   وحت ى أن ها حافظت على ذكر هناك، إْستَقَرَّ

  (.9:32؛ 15،9: 34أخبار1) حزقي ا

 

 

الً بقي ةٌ   لقد ذهبت أو 

 ب.م 34
. 

 

 

 تجُسد كلمة هللا عند معمودية يسوع  

يُِّد الَّذ ي تَْطلُبُونَهُ ،  "...َويَأْت ي بَْغتَةً إ لَى َهْيَكل ه  السَّ

من اجل  ،إسرائيل مباَشَرةً  

   َحْفظ

   َسْبي   إلى أورشليم ، قبل

ق.م. 93 تقالل ــــــاإلس 

   

ق.م. 299  

 السلوقيون

ق.م. 333  

الصدوقيين    الفريسيين  

بيلــال في ســنض ق.م.  261 

    
ق.م. 313  

ارس ــف ادي وــم

  

ق.م. 757  

   

 لقد بدأت إعادة البناء في
 أيام هيرودس

 بدأت عبودي ة
 يهوذا عندما حاصر 
نبوخذناصر ملك بابل  

 ق.م. 517أورشليم سنة 
ر الهيكل  21بعد  سنة ، ُدمِّ

 وأُْحر ق، وُسب يت أورشليم.

 يوثام
 آحاز  

 حزقيا    
 منسى    
 آمون     

 يوشيا      
 يهوأحاز       

 يهوياقيم         
 يهوياكين         

 صدقيا           

 

قي
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ام
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ة

 

  
 

ق.م. 7ُول َد المسيح   

ق.م. هيكل أورشليم     14  

اإلسكندر الكبير  
    

 (.18-19ملوك 1)

حاصر سنحاريب األشوري 

 أورشليم ، إن ما قد أُطيحَ 

ب  به من ق بَل مالك الر   

ى
هد القديم مت

ي الع
س
ن قدي

م
2
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:5
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الكثي
ــــــ
ر

 

ق.م. 971  

 يهوشافاط

 عثليا ♥
 يوآش      

 أمصيا      
 عزيا      

 يهورام ♥ 
 أخزيا     

 رحبعام
 أبيام  
 آسا     
  

غم من إن  قائمة بطوليمي  التاريخ. بالر 
فيما خص  الملوك وفترات حكمهم مقبولة 
بشكل عام، إال  أن ها غير موثوق بها. إن  

ألمصدر الوحيد لتأريخ الت رتيب أو 
مني الموثوق به تماماً ، هو  الت سلسل الز 
كلمة هللا. إن  مرسوم كورش قد حد د أو 

 يال.أعلن بداية  "السبعين أسبوع" لدان

 

 إن  فترة مادي وفارس تبدو  
 غامضة في اماكن عد ة في 

 

 س.ع.    *3576
 ق.م.     757

 

ثار اليهود وبدأ النضال من أجل 
 اإلستقالل.

 

دن س أنطيوخوس الرابع الُملَقَّب بإبيفانس 
 (.14-8:11الهيكل )راجع دانيال

 س.ع. * 3836
 } 0 { ق.م.      167

 البطن والفخذان من النحاس

 45-2:1دانيال –التمثال الضخم في ُحلم نبوخذناصر 
 28-7:1دانيال –الحيوانات األربعة في رؤية دانيال 

ات   - -رؤيا النبو   

س 
ود
ير
ه

 

  
س
و
ري
با
طي

 
س
ط
س
غ
و
 أ

 حاصر 
 بومبيوس
 أورشليم

وأنهى النضال  
اليهودي من 

 أجل اإلستقالل.

 فَه ٌد له أربعة رؤوس وأربعة أجنحة طائر

 

هائل، قوي ومختلف،  ، حيوان ُمخيف، مريع

 له أسنان من حديد وعشرة قرون

 

 الساقان من حديد
 

نزل المسيح إلى الش يول وَكَرَز 

لَمْسب يَّة )المأسورة( في للن فوس ا

َر َسباياه )األبرار(  سجن الشيطان. َحرَّ

؛ 8:7إلى الفردوس )أفسس 

 (. 20-3:18بطرس2

 

 س.ع.* 4032
 م.             30

 دب له ثالث أضلع  بين
 أسنان فمه

 

 الذراعان والصدر من فضة

 

 رأس من ذهب

 
له جناَحْي نسر أسد  
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