
اخــیا 909-934

930
یربعــام
)22 سال (

پایتختی  بنا کرد )شکیم (،  
پا  بر  دو گوساله  طالیی  
گناه   به   را  مردم   نمود،  
کشــاند،  هـر کــسی  را 
که  می خواســت ، کاهن  

می ساخت .
1پادشاهان  11: 26ـ14: 20

2تواریخ  10: 12ـ13: 22

930
رحبعام

)17 سال (
بنا  زیادی   حصاردار  شهرهای  
رونق   را  کشور  اقتصاد  کرد،  
به  مصر  باجی  که   )علیرغم   داد 
به  مدت  سه  سال   می پرداخت (،  
از خدا پیروی  کرد،  اما بعد بت  
و بتخانه  برای  خدایان  بیگانه  بر 

پا نمود.
1پادشاهان  11: 43ـ14: 31

2تواریخ  9: 31ـ12: 16

913
ابــیا

)3 سال (
برای   بودن ،   شرور  علیرغم  
پیروزی  در جنگ  با اسرائیل  

از خدا طلب  کمک  کرد.
1پادشاهان  14: 31ـ15: 8

2تواریخ  13: 1ـ14: 1

910
آســا

)41 سال (
نابود کرد و مذبح  خدا  را  بتخانه ها 
را از نو بنا نمود،  شهرهای  حصاردار 
ساخت ،  از غنیمتی  که  در جنگ  با 
به  بیگانگان  گرفت ،  ثروت  زیادی  
دست  آورد،  مادربزرگش  را به  خاطر 
پرستش  عشتاروت ،  از مقام  ملکه ای  
بر کنار کرد،  مردم  را به  عبادت  خدا 
با تمام  قلب  خود هدایت  نمود،  در 
خود کشور صلح  ایجاد کرد،  بسیار 
محبوب  بود،  و مراسم  تشییع  جنازه  

شایسته ای  برای  او برگزار شد.
1پادشاهان  15: 8ـ24

2تواریخ  14: 1ـ16: 14

909
نــاداب
)دو سال (

1پادشاهان  15: 25ـ28

908
بعشا

)24 سال (
مــردم  را به  بت پرســتی  

کشاند.
1پادشاهان  15: 27ـ16: 7 ؛ 

2تواریخ   16: 1ـ6
886
ایـله

)2 سال (
به  بت پرستی  ادامه  داد.

1پادشاهان  16: 6ـ14

885
زمری

)7 روز(
1پادشاهان  16: 9ـ20

885
تبنی

1پادشاهان  16: 21و22
885

عمری
)12 سال (

پایتخت  جدید،  سامره  را 
نظامی   قدرت   کرد،   بنا 
زیــادی  داشـت ،  امـا به  
سوق  دادن  مردم  بسوی  

بت پرستی  ادامه  داد.
1پادشاهان  16: 15ـ28

874
اخاب

)22 سال (
ایزابل  )زنی  غیریهودی   با 
و فوق العاده  شرور( ازدواج  
و  پرستید،   را  بعل   کرد،  
متحمل  سه  سال  خشکسالی  
شد که  در نتیجه  نااطاعتی  
بـر  خـــدا،   از  او  ممــتد 

کشورش  عارض  شد.
1پادشاهان  16: 28ـ22: 40

2تواریخ  18: 1ـ34

حکومتتجزیهشدهاسرائیل

ایلـــیا 848-875

پایتخت:شکیم،بعدترصه،بعدهمسامره
حکومتشمالی،یعنیاسرائیل)دهقبیله(

حکومتجنوبی،یعنییهودا)دوقبیله(
پایتخت:اورشلیم

872
یهوشافاط

)25 سال (
یکی   با  پسرش   ازدواج   ترتیب  
بعدها  )که   اخاب   دختران   از 
ارتش   داد،   را  شد(  مشکل آفرین  
در  را  )سربازان   داشت   نیرومندی  
پدرش   که   اسرائیل   از  شهرهایی  
می داشت (،   نگاه   بود  کرده   تصرف  
از فلسطینیان  باج  و خراج  می گرفت ،  
بتها را  خداوند را عبادت  می کرد و 
نابود ساخت ،  تعلیم  و آموزش  را دایر 
نمود،  و قضات  و داوران  تعیین  کرد.

1پادشاهان  22: 41ـ50
2تواریخ  17: 1ـ21: 1

همه  تاریخ ها قبل  از میالد است . در بعضی  موارد تمامی  سالهای  سلطنت ،  شامل  سالهای  نایب السطنه ای  نیز می شود.
)مراجعه  کنید به  جداول  موجود در  کتاب های  اول  و دوم  پادشاهان ،  که  با عنوان  »پادشاهان  تا به  این  موقع « مشخص  هستند.(



853
اخـزیا
)2 سال (

پیشنهاد  یهودا  به  
کرد که  متحدًا دست  

به  تجارت  بزنند.
ـ   40 :22 1پادشاهان  

2پادشاهان  1: 18
2تواریخ  20: 35ـ37

852
یهورامیایورام

)12 سال (
در بیشتر سالهای  سلطنتش  

متحمل  قحطی  بود.
2پادشاهان  3: 1ـ8: 25

2تواریخ  22: 5ـ7

841
ییـهو

)28 سال (
یورام   مرگ   مسؤول  
اخزیا  یهودا(،   )پادشاه  
اسرائــیل (،   )پادشــاه  
ایزابـل  )مــادر شــرور 
و  بود؛ کاهنان   یورام ( 
معابد بت  بعل  را نابود 
کرد؛ اما بطور مداوم  از 

خدا پیروی  نکرد.
2پادشاهان  9: 1ـ10: 36

2تواریخ  22: 7ـ12

814
یهوآحاز
)17 سال (

شرارت باری   سلطنت  
پرسـتش   و  داشــت  
عشتاروت  که  معمواًل 
»بت  شرم آور« نامیده  
جمله   از  نیز  می شد،  

کارهای  او بود.
2پادشاهان  13: 1ـ9

798
یهوآشیایوآش

)16 سال (
اما  بود،   شرور  آنکه   با 
عنوان   به   را  الیشع   اقتدار 

نبی  خدا پذیرفت .
2پادشاهان  13: 10ـ14: 16

2تواریخ  25: 17ـ24

793
یربعامدوم

)14 سال (
بسیار شرور اما از نظر 
بود،   قدرتمند  سیاسی  
قومش  از رفاه  اقتصادی  

و صلح  بهره مند بود.
2پادشاهان  14: 16ـ29

الیشع  848ـ797

یونس 
793ـ753)؟(

853
یهورامیایورام

)8 سال (
با دختر شرور اخاب  
مردم   کرد،   ازدواج  
که   داشت  وا  را 
و  کنند،   بت پرستی  
را  برادرانش   تمام  

کشت .
2پادشاهان  8: 16ـ24

2تواریخ  21: 1ـ20

841
یهوآحازیااخزیا

)1 سال (
پادشاه   یورام ،   دوست  

اسرائیل 
2پادشاهان  8: 24ـ9: 29

2تواریخ  22: 1ـ10

841
عتلیا)ملکه(

)6 سال (
را  خود   نوه های  همه  
یوآش   جز  به   کشت  
که  دایه اش  او را 6 سال  
پنهان  کرد،  وسایل  معبد 
را غارت  نمود تا بتخانه  

بعل  را با آنها پر سازد.
2پادشاهان  11: 1ـ20

2تواریخ  22: 10ـ23: 21

835
یوآش

)40 سال (
به  سالگی   هفت   در سن  
)کاهن   یهویاداع   دست  
شد،   تاجگذاری   اعظم ( 
ایجــاد  امنیت   و  صلح  
مرمت  را  معبد  کرد،  
بعل   قربانگاههای   نمود،  
را در هم  شکست ،  اما بعد 
خدا  یهویاداع ،   مرگ   از 
حتی   و  کرد،   ترک   را 
دستور قتل  پسر یهویاداع  

را صادر نمود.
2پادشاهان  11: 1ـ12: 21
2تواریخ  22: 10ـ24: 27

796
امصیا

)29 سال (
اساسًا خوب  بود،  اما 
کاماًل  را  بت پرستی  
سپاه   نبرد،   میان   از 
کرد،   سازماندهی   را 
به عــمل  سرشماری  

آورد.
2پادشاهان  14: 1ـ20

2تواریخ  25: 1ـ28

792
عزیایاعزریا

)52 سال (
شهری  ساخت به  نام  ایلت  ،  
تاکستانهــای   و  مــزارع  
چاههای  داشت ،   زیادی  
و  کــرد  حفـر  بسـیاری 
برجهای  متعددی  ساخت،  
به   تـازه ای   سازمــاندهی  
آنقدر  او  )سپاه   داد  سپاه  
او  نــام   که   بود  نیرومند 
یافت (،   شهرت   مصر  تا 
انجام  کارهایی  که  با  اما 
مخصوص  کاهنــان بود ،  
احکام  خدا را نقض  کرد 
و به  همین  دلیل  خدا او را 

به  جذام  مبتال ساخت.
2پادشاهان  15: 1ـ7
2تواریخ  26: 1ـ23

عوبدیا 855ـ840 )؟(

یوئیل  835ـ796 )؟(



هوشع  753ـ715

عاموس  760ـ750

753
زکریا
)6 ماه (

از بت پرستی  
حمایت  کرد.

2پادشاهان  14: 29ـ
12 :15

752
منحیم

)10 سال (
بر  سنگینی   مالیات  
مردم  بست  و بر آنان  

ستم  راند.
2پادشاهان  15: 14ـ22

742
فقحیا

)2 سال (
بت پرستی  را ادامه  داد.
2پادشاهان  15: 22ـ26

740
فقح

)8 سال (
در طول  سلطنتش  بسیاری  
به   اسارت   به   مردم   از 

آشور برده  شدند.
2پادشاهان  15: 25ـ31

2تواریخ  28: 5ـ8

732
هوشع

)9 سال (
به   سنگینی   خراج   و  باج  
آشور پرداخت  و عاقبت  
هم  متحمل  شکـست  شـد،  
اســــارت   موجــب   و 
اسکــــان   و  اسـرائـــیل  
به جــــای   بیگـانگـــان  
اسرائیــــلی ها در اسرائیل  

شد.
2پادشاهان  15: 30 ؛
17: 1ـ6

722
پایـــان  حیــات  
حکومت  شمالی 

شلمنــاسر مـردم  
اسرائــیل  را بــه  

بردگی  برد.

752
شلوم

)1 ماه (
2پادشاهان 
15: 10ـ15

اسرائــیل

یهــــودا

697
منسی

)55 سال (
نو  از  را  بتخانه ها  همه  
بنا نمود،  یکی  از پسران  
کرد،   قربانی   را  خود 
دست  به  جادوگری  زد،  
درون   درست   را  بتی  
معبد بر پا نمود،  بسیاری  
به  قتل   از مردم  خود را 
اسارت   طی   اما  رساند،  
توبه   آشوری ها  به دست  

کرد.
2پادشاهان  21: 1ـ18

2تواریخ  33: 1ـ20

715
حزقیا

)29 سال (
را  معبد  درهای   بود،   خدا  وفادار  پیرو 
ساخت،   پاک  را  معبد  کرد،   بازگشایی  
منصوب   خود  مقام   به   دوباره   را  کاهنان  
کرد و وظایف  کهانت  را به  ایشان  محول  
نمود،  برای  کمک  به  امر پرستش ،  گروه  
نابود  را  بتها  داد،   تشکیل   را  نوازندگان  
ساخت  )از جمله  مار مفرغی  موسی  را زیرا 
مردم  شروع  به  پرستش  آن  کرده  بودند(،  
عید پسح  را برگزار کرد و حتی  مردمی  را 
که  در حکومت  شمالی  زندگی  می کردند،  
نمود،   دعوت   عید  در  شرکت   برای  
سیستم های  آب رسانی  عمومی  ایجاد کرد،  
نادانی   با  شد،   اضافه   عمرش   به   سال    15

خزائن  معبد را به  قاصدان  بابلی  نشان  داد.
2پادشاهان  18: 1ـ20: 21

2تواریخ  29: 1ـ32: 33

735
آحـاز

)16 سال (
پسر خود  را برای  بتها 
درهای   قربانی  کرد،  

معبد را بست .
2پادشاهان  16: 1ـ20

2تواریخ  28: 1ـ27

750
یوتام

)16 سال (
را  معبد  باالیی   دروازه  
بازسازی  کرد،  دیوارها و 
نمود،   بازسازی   را  شهرها 
اما اجازه  داد که  بت پرستی  

ادامه  داشته  باشد.
2پادشاهان  15: 32ـ38

2تواریخ  27: 1ـ9

میکاه  742ـ687

اشعیا 740ـ681



حکومت  تجزیه شده  اسرائیل    

یهــــودا

586
پایان  حیات  حکومت  جنوبی 

را  یهودا  مردم   نبوکدنصر 
برای  بردگی  به  بابل  برد.

597
متنیایاصدقیا

)11 سال (
و  معــبد  سوخــتن  
نابـودی  اورشلـیم  را 
دید،  شکنجه  شد و 
در آخرین  تبعید،  به  

بابل  برده  شد.
2پادشاهان  24: 17ـ
21 :25

2تواریخ  36: 11ـ21

598
یهویاکین

)3 ماه (
به   تبعید  دومین   شاهد 

بابل  بود.
2پادشاهان  24: 6ـ16 ؛
25: 27ـ30

2تواریخ  36: 8ـ10

609
ایلیاقیمیایهویاقیم

)11 سال (
را  خدا  از کالم   قسمتی  
سوزاند،  پادشاهی  بود که  
مصر  دست نشانده   اول  
دست نشانده   بعد  و  بود 
بابل ،  نظاره گر انتقال  طال 
بابل   به   معبد  وسایل   و 
تبعید  اولین   شاهد  بود،  
بود )که  دانیال  هم  جزو 

تبعید شدگان  بود(.
2پادشاهان  23: 34ـ24: 5

2تواریخ  36: 5ـ7

609
یهوآحاز

)3 ماه (
به  مصر  زندانی  شد و 
برده شد و در همانجا 

مرد
2پادشاهان  23: 30ـ34

2تواریخ  36: 1ـ4

640
یوشیا

)31 سال (
خدا را با تمام  وجود دوست  داشت ،  
طومار  کرد،   بازسازی   را  معبد 
گمشده ای  از شریعت  را یافت  )او 
قول  داد که  از آن  اطاعت  کند،  از 
این  رو خدا نابودی  یهودا را به  بعد از 
مرگ  او به  تأخیر انداخت (،  شخصًا 
نظارت   بتخانه ها  نابودی   طرح   بر 
کرد،  کاهنان  خدا را دوباره  به  مقام  
کهانت  منصوب  نمود،  عید پسح  را 
با چنان  شور و شوقی  جشن  گرفت  
که  از زمان  سموئیل  به  بعد با چنان  
بسیار  بود،   نشده   برگزار  شکوهی  

محبوب  مردم  خود بود.
2پادشاهان  22: 1ـ23: 30

2تواریخ  34: 1ـ35: 27

642
آمون

)2 سال (
2پادشاهان  21: 19ـ26

2تواریخ  33: 21ـ25

ارمیا 627ـ586

حبقوق  612 ـ 589
ناحوم  663 ـ 654

632 حلده 

صفنیا 640 ـ 621


