
ّجاِذيرا ن ثْواُشونْث ن ِه�ُوُذوس

ِه�ُوُذوس أَمّقران (73-1 أَ.�.)
أَجْدِجيذ خ ياُهوذا ذ لْجالِيل ذ إِثُوِريا ذ ثْراكُونِيثُوس.

يَاْرِ� إِ ڒبِْنيّاث ن زّاوْشث          (مات.1:2، لوك. 5:1)
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ماِرياْمِني 1

ِه�ُوُذوس ِفيلِيبُّوس 2
أَثِيْ�اْرخ  خ  إِثُوِريا ذ ثْراكُونِيثُوس

(4 ق.�. - 34 أَ.�. لُوكا 1:3)

ِه�ُوُذوس ِفيلِيبُّوس 1
وار إِْحكم شا. نتَّا ذ أَْرياز أَمزْواُرو 

وث عڒاحاڒ 34 أَ.�. ن ِه�ُوِذيّا. إِمُّ

ِه�ُوُذوس أَنِْثيبَاس 2(مات. 3:14، مار. 17:6، لوكا 19:3) 
(20 ق.�. - 39 أَ.�.) 

أَثِيْ�اْرخ  خ لَْجالِيل ذ ِب�ِيّا. نتَّا ذ أَْرياز 
ِويّس ثْناين ن ه�ُوِذيّا. إِنْغا يُوَحانَّا أَْمسْغضاص.

(لُوكا 19،1:3؛ 7:9؛ 31:13؛ 

مات. 1:14-12؛ مار. 29-14:6)

و غارس (لُوك. 12-7:23) ِبيالثُوس إِّسّك يشُّ

ِه�ُوُذوس أَرِْخيالُووس
أَثِيْ�اْرخ  خ ياُهوذا، إِذُوِميّا ذ ساماْريا 

(4 ق.�. - 6 أَ.�.). ڒاِمي د-فّغن 

يُُسوف ذ ماْريام زِي ِمْرصا، 

وار ُروحن شا غار °ُّورْث ن  ياُهوذا 

ماشا ُؤيُورن زذْغن ذي ناِرصا. 

(مات. 23-19:2)

ْذُروِسّال 
°ْڒش أَمزْواُرو أَك-ذ خايُوس، يُولْيُوس أَِزيزُوس،

أَجْدِجيذ ن إِِميسا ُؤ خنِّي أَك-ذ أَنْثُونِيُّوس ِفيلِيْكس،

و�ِّ ذ لَْواِيل خ °ُّورْث ن ياُهوذَا (52-59 أَ.�.).

ِفيلِيْكس ثُوغا ذ ْڒقاِيض ن بُولُوس (ڒخ. 24:24).

يس ماركُوس أَنْثُونِيُّوس أَْغِريباس  وتن ذُْروِسّال ذ مِّ مُّ

ڒاِمي إِذُوقّز ُؤفُولْكان ن بُوْمِبيّي.

 ِ̧ بَارْنِي
(28 - 81 أَ.�.)

°ْڒش أَك-ذ ْعِزيِزيس ِه�ُوذُوس، أَجْدِجيذ ن خالِْخيس،

ُؤ أَواْرِ� إِ مان أَيا ثّدار أَك-ذ ُؤماس أَْغِريباس،

ثْشارْش قاما أَك-ذ ُؤماس ذگ ُوّسان 

ڒاِمي ثُوغا إِّوث بـُولُوس س ِيخف نّس.

  (ڒْخ. 32:26-12:25).

ِه�ُوُذوس أَْغِريباس 2 
(28 - 93 أَ.�.) 

أَجْدِجيذ خ ياُهوذا.
بُولُوس ثُوغا إِّوث خ ِيخف نّس

زّثس  (ڒْخ. 32:26-12:25).

ِه�ُوِذيّا 
(مات. 3:14، 
مار. 17:6)

ِهيُروُذوس أَْغِريباس ١ 
(١٠ ق.لم. - ٤٤ أَ. لم.)

أَجْدِجيذ خ ياُهوذا. قّارن أَس َعاوذ

أَْغِريباس أَمّقران. ثَْمغارث نّس كِيبْرُوس

يس ذ ٣ ن يّسيس.  ثُوُرو أَس-د إِّج ن مِّ

نتَّا ثُوغا إِنْغا ياْعُقوب ُؤشا إِحبّس  بُطرُوس. (ڒْخ. ١٢).

ِه�ُوُذوس ن خالِْخيس 
إِثْواّسن عاوذ أَم ِه�ُوذُوس 4، أَثِيْ�اْرخ ن خالِْخيس،

إِْشث ن ثْگلِْذيث غار طَّارْف ن وذْرار ِه�ُْمون.

. ِ̧ ڒْمَڒاش نّس ِويّس ثْناين ثُوغا أَك-ذ بَارْنِي

ورْث نّس °ّْوش  وث 48 أَ.�. ثَامُّ إِمُّ

إِ ِه�ُوذ أَْغِريباس 2.

أَِريْسثُوبُولُوس 4
نتَا وار إِثْواسÈّ ذگ وذْلِيس إِقّدسن.

، ِ̧ ثُوغا إِمڒش أَك-ذ إِْشث ن ثيّاْوث، بارْنِي

يْدِجيس ن كُوْسثُوبار ذ سالُوِمي.

     إِنْغا إِث باباس. نتَّا إِّدار   زگ ُؤسگّواس 31-7 ق.�. 

سالُوِمي
يْذِجيس ن ِه�ُوِذيَّا ذ هِ�ُوذُوس  ِفيلِيبُّوس 1. 

نتَّاث ثُوغا ثْشطّح ِحيÈ أَذ ثطّف أَزْدِجيف

ن يُوَحانَّا أَْمسْغضاص.

(مات. 1:14-12؛ مار. 29-14:6) 

ماِرياْمِني 
34 - ؟؟ أَ.�. 

°ْڒش أَك-ذ خايُوس يُولِيُّوس أَرِْخيالُوس

أَنِْثيُّوُخوس إِِبيَفانِيس، غارْسن إِْشث ن يْدِجيثْسن 

ِ̧ (ثثْواْخڒق-د ± 50 أَ، �.) قَّارن أَس بارْنِي

نتَّث ثُوغا ثْزدّغ أَك-ذ Íَّاس دي إِْسكانْذاِريَّا دي ِمْرصا

أَواْرِ� إِ واْدجاف ن لْوالِيِدين نّس.

ماِرياْمِني
ثاْمغارْث ن أَنِْثيبَاثِ� 3 

ڒاِمي إِثْوانغ نتَّا ُؤ أَوّرِ� مان أَيا،

باالك ْ°ْڒشذ أَك-ذ ؤُثِيْ�اْرخ ِه�ُوذُوس أَرِْخيالُووس.
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أَنِْثيباثِ� 2

إِْمڒش أَك-ذ إِْشث ن °ْغارْث ِزي ناباثِيّا
قّارن أَس كِيْربُوس

فاسائِيلُوس
ْڒحاكم خ ياُهوذا
(± 47-40 ق.�.)

سالُوِمي يُُسوف ِف�ُوراس

ورْث ماِ� ثُوغا إِزدّغ ِعيُسو - ْخزار أَذْلِيس  ثُوعا ثاواُشونْث ن ِه�ُوذُوس ثّفغ زي °ُّورْث ن إِذُوِميّا (إِذُوم ذ ثامُّ

ورْفا، ِمÓِْي أَقا ِذين إِ�ِّ خاسن  أَمزْواُرو - ُؤذم 36). غار وْعقب زي باِبيل، گÔِّ نِيثِْني إِخف نْسن ذ أَيْث ن شُّ

يس ن أَنِْثيباثِ� 1 و�ِّ ذ أَزْدِجيف  إِشثْشان، نّان أَقا نِيثِْني قّارْصن زگ إِسْمغان ن إِِفيلِيْسِطيِنÔّ. أَنِْثيباثِ� 2 (مِّ

ن فاِميلْيا-يا زِي إِيُذوِميّا) إِّسارْس ذْساس ماهْنذ ِه�ُوذُوس أَمّقرَان أَذ إِطّف ڒْكُورِْيس إِگلّدن ن ياُهوذا، ذي 

طّوع ن ِمÔ إِگّا ذي ڒْمراح  إِگلّدن ن إِحاْسُمونÔِّ، إِ�ِّ ذ إِْوِريØ ن إِماكّاِبÔّ، ڒُْحّكام ن ُوذَاين ْعالْحساب 

ڒْحّق ن ڒْوارْث، ُؤ ُؤِمي نتّا يُوسا أَسن-د إِ ڒْخاضار إِ إُِرومانÔِّ إِ�ِّ إِذْوڒن إِجْهذن خ °ُّورْث ن ياُهوذا.     

 ،Ôّفاِميلْيا ن أَنِْثيباثِ� ثْذوڒ غار ذِّين ن ُوذَاين ُؤِمي إِصاذُوِق

س ُؤفُوس ن ُؤْمگّود ن إِحاْسُمونÔِّ يُوَحانَّا ِهْ�كانُوس (أَكّهان 

أَمّقران ن ُوذايْن ذي ْڒقَرْن أَمزْواُرو ق.�.)، گÔِّ بّزز خ إِْوذان. 

و س ُؤِغيڒ غار دِّين ن ُوذَاين، وار زَّايْسن  ماشا إِّ� إِذْوڒن أَمُّ

 .Ôّإِ�ِّ إِْدجان ذ أَْزين أَمّقران خ إِصاذُِق Ôّونّان إِفاِريِس

واّخا أَنِْثيبَاثِ� ذ ِه�ُوذُوس أَمّقران حْسÞ إِخف نْسن ذ 

ڒُْموِميِنÔ ُؤذَايْن، وار تواحْسÞ ذ ُؤذَاين زگ ينِّي زِي ْڒحزْب ن 

أَيْث ن °ُّورْث ن ياُهوذا. فاِميلْيا ن ِه�ُوذُوس ثتَْوَرشْه ماغار 

 Ôِّذ إُِرومان Ôِّنِثِْني زِي إِيُذوم ُؤ ُؤِمي غارْسن نِّيّث أَك-ذ إِيُونان

زي إىطالْيا إِّ� ثُوغا إِذْوڒن أَذ حْكمن خ °ُْورْث ن ياُهوذا.
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أَثِيْ�اْرخ  - و�ِّ ذ أَجْدِجيذ خ إِّج ن أَْرباع ن °ُّورْث
ق.�. = قبڒ لَْمِسيح

أَ.�. = أَوْرِ� لَْمِسيح


