
  جدول تاريخي ألحداث الكتاب المقدس
  وأهم األحداث العالمية التي تهم الكتاب المقدس

  التواريخ المذكورة تقريبية
 الخليقة غير محددة التاريخ ٠٠٠٠
 نوح يبني الفلك غير محدد ٠٠٠٠

 م.ق ٥٠٠٠

 ٥٠٠٠اكتُشف في يرمو بأشور أواني فخارية ترجع إلى تاريخ 
ئيل األلواح بالكتابة التصويرية التي م واكتُشف في إسرا.ق

وجِدت في كيس وأور وهي تدل على أن الكتابة كانت مستخدمة 
قبل الطوفان، وتؤيد بشدة ما جاء في سفر التكوين عن هذه 

 .المدن
 بداية التقويم المصري القديم م.ق ٤٢٤١
 الملك مينا يوحد الوجهين القبلي والبحري في مصر م.ق ٣١٠٠

 م.ق ٣٠٠٠
اكتُشفت أواني فخارية في كالح وأشور ونينوى ترجع إلى 

م وأما في سفر التكوين فيذكر اسم نمرود باعتباره .ق ٣٠٠٠
 ).١٢و ١١: ١٠تك (مؤسس هذه المدن 

 م.ق ٢٩٠٠

وتوجد قائمة قديمة . السومريون يعيشون في أشور وإرك
ت المعابد وقد بني. اكتُشفت بالقرب منهما بها أسماء ثالثين ملكاً

وربما كان برج بابل معبداً هرمياً . هرمية الشكل في ذلك الوقت
 ).٩ـ  ١: ١١؛ ١٠: ١٠تك (

 م.ق ٢٣٥٠
غزا سرجون األول ملك أكد، سومر وبنى نينوى عاصمة له 

 .وكانت هذه أول إمبراطورية معروفة في التاريخ

 م.ق ٢٥٠٠
مكتبات،  اكتشاف المصريين للبردي والحبر للكتابة، وإنشاء أول

 .صناعة أدوات حديد في الشرق األدنى القديم
 .المصريون يستوردون الذهب من أفريقيا م.ق ٢٤٠٠
 .القائد السياسي سرجون يهزم سومر ويصبح أول فاتح عالمي م.ق ٢٣٣١

 م.ق ٢٣٠٠
استئناس الخيل في مصر، استئناس الدجاج في بابل، استخدام 

 .السهام واألقواس في الحروب
 .مولد إبراهيم أبي اآلباء م.ق ٢١٦٦

 م.ق ٢١٢٥
كانت أور مقر األسرة البابلية الثالثة، وكانت أور مدينة جدود 

 ).٣٢ـ  ٢٦: ١١تك (إبراهيم 

 م.ق ٢١٠٠
صناعة الزجاج في بالد ما بين النهرين، بناء األبراج في بالد ما 
بين النهرين، أول اكتشاف للكحول اإلثيلي واستخدامه لتخفيف 

 األلم
 إبراهيم يدخل كنعان م.ق ٢٠٩١
 مولد إسحق م.ق ٢٠٦٦



 انتهاء سيادة أور م.ق ٢٠٢٥
 مولد يعقوب وعيسو م.ق ٢٠٠٦

 م.ق ٢٠٠٠

هجرة األمريكيين األوائل إلى أمريكا الشمالية من شمال أسيا، 
تربية الماشية واستخدام الري في الصين، مركز للعبادة الدينية 

اخ في الهند مما ساعد على إقامة في إنجلترا، استخدام المنف
 .أفران عالية الحرارة

 .هروب يعقوب إلى حارن م.ق ١٩٢٩
 .مولد يوسف بن يعقوب م.ق ١٩١٥

 م.ق ١٩٠٠
،  استخدام المصريين ألنظمة الري للتحكم في فيضان النيل
،  اختراع العجالت ذات المحاور في الشرق األوسط القديم

 .استخدام الخيل في جر العربات
 .بيع يوسف عبداً م.ق ١٨٩٨
 .يوسف يحكم مصر م.ق ١٨٨٥
 .موت يوسف بن يعقوب م.ق ١٨٠٥

 م.ق ١٧٨١

كان إشمي داجون الحاكم األشوري المعاصر لحمورابي ملك بابل 
الشهير، ويرى كثيرون من مؤرخي أشور أن أمرافل المذكور في 

يكون وإذا صح هذا فالبد أن إبراهيم . هو حمورابي) ١: ١٤تك (
 .قد عرفه

 م.ق ١٧٥٠
،  الرياضيون البابليون يكتشفون الجذور التكعيبية والتربيعية

 .حمورابي ملك بابل أول من يسن القوانين
 .وثائق البردي المصرية تصف اإلجراءات الطبية والجراحية م.ق ١٧٠٠
 .مولد موسى النبي م.ق ١٥٢٦

 م.ق ١٥٠٠
ناء المكسيك ألهرامات ، ب استخدام المزاول الشمسية في مصر

 .الشمس

 م.ق ١٤٤٦
خروج بني إسرائيل من مصر في عهد تحتمس الثالث بقيادة 

 .عاماً في سيناء ٤٠، وبداية التيه  موسى النبي
 .إعطاء الوصايا العشر م.ق ١٤٤٥
 .نزول بني إسرائيل عند جبل سيناء وتعدادهم األول م.ق ١٤٤٤
 .جواسيس ألرض كنعانبنو إسرائيل يرسلون أول  م.ق ١٤٤٣
 .التعداد الثاني لبني إسرائيل، ونبوة بلعام بن بعور م.ق ١٤٠٧

 م.ق ١٤٠٦

، وتعيين يشوع  نياحة موسى النبي قبيل دخول أرض كنعان
ويدمر أريحا . ، وبنو إسرائيل يدخلون كنعان بقيادة يشوع قائداً

ين األسباط ، ويقسم األرض ب ويعلن اللعنة على من يعيد بناءها
 ).نظرياً(

 م.ق ١٤٠٠
، استخدام الساعة المعقَّدة في  الفترة اُألولى لألدب الصيني

 .مصر



 م.ق ١٣٨٠

يهوذا يقاتل مع شمعون لينتزعا معظم :  تباين مصير األسباط
يتعايشون مع السكان ... ، وبنيامين وأشير ونفتالي و منطقتيهما

نصيبه فيستولي فيما  دان يعجز عن أخذ. ويدفعون جزية أحياناً
  .بعد على أرض في أقصى الشمال

 .تدمير قصر كنوسيس في جزيرة كريت بواسطة زلزال

 م.ق ١٣٦٥
بدأ أشور أوبالت في استعادة اإلمبراطورية وبدأ عصر القضاة 

 .في إسرائيل
١٣٦٧- ١٣٧٥ 

 م.ق
كوشان رشتعايم ملك آرام النهرين . بدء حكم القضاء في إسرائيل

 .سنوات ٨لمدة  يستعبد الشعب

١٣٢٧- ١٣٦٧ 
 م.ق

من ) أول قاضي إلسرائيل(بن قناز أخو كالب األصغر  عثنيئيل
رشعتايم ملك آرام  كوشانسبط يهوذا خلَّص إسرائيل من 

 )٩: ٣قض (النهرين بعد أن استُعبدوا له ثماني سنين 
١٣٠٩- ١٣٢٧ 

 م.ق
 .سنة ١٨عجلون ملك موآب يستعبدهم 

١٢٢٩- ١٣٠٩ 
 م.ق

رجٌل ) ثاني قاضي إلسرائيل(را من سبط بنيامين بن جي أهود
أعسر خلَّص إسرائيل من عجلون ملك موآب بعد أن استُعبدوا له 

 )١٥: ٣قض (ثماني عشرة سنة 
١٢٠٩- ١٢٢٩ 

 م.ق
يابين الكنعاني ملك حاصور يسيطر على الجليل ويستعبد سكانه 

 .سنة ٢٠

 ١٣٣٦-؟؟؟؟
 م.ق

. حتمل أنه من سبط داني )ثالث قاضي إلسرائيل(بن عناة  شمجر
خلَّص إسرائيل من الفلسطينيين وقتل ست مئة رجل بمنساس 

 )٣١: ٣قض (البقر 
 موت توت عنخ آمون فرعون مصر ودفنه في قبر مليء بالكنوز م.ق ١٣٥٨
 .شلمنأسر األول ملك أشور باني اإلمبراطورية م.ق ١٢٧٤
 صناعة نسيج الحرير في الصين م.ق ١٢٥٠

١١٦٩- ١٢٠٩ 
 م.ق

 )رابع قضاة إسرائيل(قاضية إلسرائيل  ودبورة بن أبينوعمباراق 
من سبط نفتالي خلَّصوا إسرائيل من يد يابين ملك كنعان الذي 

ملك في حاصور بعد أن ضايقهم عشرين سنة وكان له تسع مئة 
 )٤: ٤قض (مركبة من حديد 

 .، أول قاموس صيني إضراب العمال في طيبة م.ق ١٢٠٠
 .مير طروادة في الحرب الطرواديةتد م.ق ١١٨٣
١١٦٢- ١١٦٩ 

 م.ق
 .مديان يستعبد األسباط القريبة منه

١١٢٢- ١١٦٢ 
 م.ق

القاضي () يربعل: يقال له(بن يوآش األبيعزري  جدعونـ 
من سبط منسى خلَّص إسرائيل من يد مديان ويرفض  )الخامس

 )١١: ٦قض (أن يصير ملكاً 



١١١٩- ١١٢٢ 
 م.ق

 .خوته السبعين ليملك في شكيم ثالث سنواتأبيمالك يقتل إ

١٠٩٦- ١١١٩ 
 م.ق

من سبط يساكر ) القاضي السادس( بن فواه بن دودو تولعـ 
 ).١: ١٠قض (قضى إلسرائيل ثالثاً وعشرين سنة 

١٠٧٤- ١٠٩٦ 
 م.ق

من سبط منسى الشرقي ) القاضي السابع( الجلعادي يائيرـ 
ثون ولداً، ولهم قضى إلسرائيل اثنين وعشرين سنة وكان له ثال

 ).٣: ١٠قض (ثالثون مدينة في أرض جلعاد 

١٠٧٦- ١١١٦ 
 م.ق

قضى إلسرائيل أربعين سنة  )القاضي الثامن(الكاهن  عاليـ 
قض (وكان معاصراً لشمشون في أواخر حياته ) ١٨: ٤صم ١(
 .لقي والدينيالخُ االنحرافوفي أيامه تزايد ). ٩: ١صم ١

١٠٧٨- ١٠٩٦ 
 م.ق

 .سنة ١٨عبدون شعب إسرائيل العمونيون يست

١٠٧٨- ١٠٩٦ 
 م.ق

سنة ويصبحون التهديد الرئيسي  ٤٠الفلسطينيون يسيطرون 
 .لشعب إسرائيل

١٠٧٢- ١٠٧٨ 
 م.ق

من سبط منسى الشرقي ) القاضي التاسع( الجلعادي يفتاحـ 
خلَّص إسرائيل من بني عمون بعد أن استُعبدوا له ثماني عشرة 

 ).٦: ١٠قض (سنة وقضى إلسرائيل ست سنين 
١٠٦٢- ١٠٧٢ 

 م.ق
ويظن أنه من سبط  )القاضي العاشر( من بيت لحم ابصانـ 

 ).٨: ١٢قض (زبولون قضى إلسرائيل سبع سنين 

 ؟؟؟؟
قضى إلسرائيل ) القاضي الحادي العاشر( الزبولوني إيلونـ 

 ).١١: ١٢قض (عشر سنين 

 ؟؟؟؟
ضى ق )القاضي الثاني عشر( بن هلّيل الفرعتوني عبدونـ 

 ).١٣: ١٢قض (إلسرائيل ثماني سنين 
 .ازدهار كبير وقوة عظيمة لتغلث فالسر األول ملك أشور م.ق ١١١٥
 ).٢٠: ١صم ١(مولد صموئيل النبي  م.ق ١١٠٥
 .مولد شاول بن قيس م.ق ١٠٨٠
١٠٥٥- ١٠٧٥ 

 م.ق
من سبط دان قاضياً ) القاضي الثالث عشر(بن منوح  شمشون

 )٢٤: ١٣ض ق(سنة  ٢٠إلسرائيل لمدة 

 م.ق ١٠٧٥

يصبح قاضياً ) القاضي الرابع عشر وآخرهم(النبي  صموئيل
، وقد ازداد نمو الخدمة  مع بداية مدرسة األنبياء. إلسرائيل
وفي عهده . واستعاد الشعب صحوته بقيادة صموئيل.  الروحية

 .أيضاً تم االنتصار على الفلسطينيين واسترداد تابوت العهد

 م.ق ١٠٥٠
قيس من سبط بنيامين يصبح أول ملك على إسرائيل  شاول بن

 ).جبعة بنيامين(لمدة أربعين سنة وكانت عاصمة المملكة 
 .مولد داود النبي م.ق ١٠٤٠
 .مسح داود ومقتل جليات م.ق ١٠٢٥



 .بعد موت شاول لمدة أربعين سنةملكاً ليهوذا داود يصبح  م.ق ١٠١٠
 .ئيلملكاً على كل إسراداود يصبح  م.ق ١٠٠٣
 .ـ داود يستولي على ُأورشليم م.ق ١٠٠٠

 م.ق ١٠٠٠

، هنود  ـ بناء مدينة بكين، ذروة علم الالهوت اليوناني
، الصينيون يستخدمون  كاليفورنيا يبنون بيوتاً من البوص

، بداية  الجذور والضرب والهندسة والنسب ونظرية الحركة
 . تفضيل الطوب والقرميد في الشرق األوسط

 .داود يستولي على ربة ويخطئ مع بثشبع م.؟ ق٩٩٧
 .مولد سليمان النبي م.ق ٩٩١
 .إحصاء داود لشعب إسرائيل م.ق ٩٨٠

 م.ق ٩٧٠
سليمان يصبح ملكاً على إسرائيل لمدة أربعين سنة بعد موت 

 .داود النبي
 .البدء في بناء الهيكل في ُأورشليم على يد سليمان الملك م.ق ٩٦٦
 .بناء الهيكل في أورشليمإتمام  م.ق ٩٥٩
 .انتشار األواني والحلي الذهبية في شمالي أوربا م.ق ٩٥٠
 .تمرد يربعام بن نباط وهروبه إلى مصر م.ق ٩٣٤

٩٠٩-٩٣٤ 
 م.ق

: ١١مل ١(في مملكة يربعام ملك المملكة الشمالية  أخيا النبي
، وإن  ، قال إن مملكة إسرائيل ستنقسم إلى قسمين)٣٩ـ  ٢٩

ار يربعام لقيادة األسباط العشرة وحذَّره أن يظل مطيعاً اهللا اخت
 . هللا

 .مصر مننياحة الملك سليمان ويعود يربعام  م.ق ٩٣١

 م.ق ٩٣١

  :انقسام مملكة إسرائيل
بنَى شكيم ) سنة ٢٢(يربعام األول ): إسرائيل(المملكة الشمالية 

ي ، وسمح أل عاصمةً له وأقام عجلين ذهبيين وقاد األمة للخطية
: ١٠أي ٢؛ ١٤:٢٠-٢٦: ١١مل ١(إنسان أن يصبح كاهناً 

  ؛)٢٠: ١٣-١٢
بنى الكثير من ) سنة ١٧(رحبعام  ):يهوذا(المملكة الجنوبية 
رغم الجزية التي دفعها (، ودعم االقتصاد  المدن الحصينة

، لكنه بعد ذلك أقام أصناماً  تبع الرب لمدة ثالث سنوات). لمصر
-٣١: ٩أخ ٢؛ ٣١: ١٤-٤٣: ١١مل ١(ومعابد لآللهة الغريبة 

١٦: ١٢.( 
 .يغزو ُأورشليم فرعون مصر شيشق م.ق ٩٢٥

 م.ق ٩١٣
، دعا اهللا  رغم شره) سنوات ٣(أبيام ): يهوذا(المملكة الجنوبية 

؛ ٨: ١٥-٣١: ١٤مل ١ليعينه في الحرب ضد المملكة الشمالية 
 ١: ١٤- ١: ١٣أخ ٢

هدم ) سنة ٤١(يصبح ملكاً  آسا): يهوذا(المملكة الجنوبية  م.ق ٩١٠



، وحصن المدن وغنم ثروات  المذابح الوثنية ورمم مذبح اهللا
) جدته(عظيمة من غزو البالد المجاورة وخلع الملكة اُألم 

، وساد  ، وقاد الشعب لعبادة اهللا من قلوبهم لعبادتها عشتاروت
السالم على بالده وكان محبوباً من الشعب ودفنوه باحتفال مهيب 

 ١٤: ١٦-١: ١٤أي ٢؛ ٢٤-٨: ١٥مل ١
 ٢٨-٢٥: ١٥مل ١) سنتان(ناداب ): إسرائيل(المملكة الشمالية  م.ق ٩٠٩

 م.ق ٩٠٨
قاد الشعب لعبادة ) سنة ٢٤(بعشا ): إسرائيل(المملكة الشمالية 

 .٦-١: ١٦أي ٢؛ ٧: ١٦-٢٧: ١٥مل ١األوثان 

 م.ق ٩٠٠
قوة المملكة جملة ملوك ألشور يعملون متعاقبين على استعادة 

، والكلت يغزون بريطانيا، واألشوريون يخترعون  األشورية
 .قرباً جلدية قابلة للنفخ ليعبر بها جنودهم األنهار

 م.ق ٨٨٦
استمر في عبادة ) سنتان(أيلة ): إسرائيل(المملكة الشمالية 

 ١٤-٦: ١٦مل ١األوثان 

 م.ق ٨٨٥

-٩: ١٦ مل١) أيام ٧(زمري [): إسرائيل(المملكة الشمالية 
بنى ) سنة ١٢(عمري [؛ ]٢٢و ٢١: ١٦مل ١تبني [؛ ]٢٠

السامرة عاصمة له وكان له قوة حربية عظيمة ولكنه استمر في 
 ].٢٨-١٦: ١٦مل ١قيادة المملكة الشمالية لعبادة األوثان 

 م.ق ٨٧٥
يبدأ خدمته ويتنبأ في إسرائيل  إيليا): إسرائيل(المملكة الشمالية 

)٨٤٨-٨٧٥.( 

 م.ق ٨٧٤

يصبح ملكاً على ) سنة ٢٢(أخآب [): إسرائيل(المملكة الشمالية 
وقد ) المرأة غير اليهودية بالغة الشر( ايزابلإسرائيل ويتزوج 

،  عبد البعل وأصابه الجوع ثالث سنوات نتيجة عصيانه هللا
: ٢٢-٢٨ :١٦مل ١.  مرتين) ملك سورية(وهزم بنهدد الثاني 

 .يحاأربناء  وأعاد] ٣٤-١: ١٨أي ٢؛ ٤٠

 م.ق ٨٧٢

يصبح ملكاً ) سنة ٢٥(يهوشافاط [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
التي جلبت المتاعب (على يهوذا، رتب زواج ابنه من ابنة أخآب 

أخذ ). كان قد استولى عليه أبوه(وكان له جيش قوي ). فيما بعد
الجزية من الفلسطينيين وعبد الرب وهدم األصنام ونشر التعليم 

وانتصر ) أرام(وقد هزم بنهدد الثاني . اكموعين قضاة ومح
مل ١) موآب(بمعجزة على موآب وعمون وسحق تمرد ميشع 

 ].١: ٢١-١: ١٧أخ ٢؛ ٥٠-١: ٢٢مل ١؛ ٢٤: ١٥

 م.ق ٨٦٥
 أخابويحذِّر  ، نبيا) بن يملة(ميخا  ):إسرائيل(المملكة الشمالية 

 .من أنه لن ينجح في حربه مع أرام

 م.ق ٧٥٨
الثالث، تذكر سجالت  شلمنأسر، وظهور  السامرة بنهدد يهاجم

 ٢٠٠٠الثالث  شلمنأسرأشور أن آخاب ملك إسرائيل أعطى 
رجل ويسجل عمود ومسلة أشور أن  ٤٠٠٠مركبة وأكثر من 



 .ياهو دفع جزية لشمنأسر الثالث
 )؟٨٤٠-٨٥٥( عوبديا النبي): يهوذا(المملكة الجنوبية  م.ق ٨٥٥

 م.ق ٨٥٣

  .ياهو نبياً -
ويملك أخزيا بدالً منه في مملكة . أخآب يموت في الحرب -

وأما مملكة يهوذا فالملك يهورام فقد سيادة إسرائيل . إسرائيل
  .، وهاجمه الفلسطينيون والعرب على أدوم

تزوج ) سنوات ٨) (يورام(يهورام [): يهوذا(المملكة الجنوبية  -
ان وقتل كل ، وأجبر الشعب على عبادة األوث ابنة أخاب الشريرة

إخوته وفقد السيادة على أدوم وهاجمه الفلسطينيون والعرب 
  ].٢٠-١: ٢١أخ ٢؛ ٢٤-١٦: ٨مل ٢
ملكاً على ) سنتان(أخزيا [ ):إسرائيل(المملكة الشمالية  -

: ٢٢مل ١، اقترح مشروعاً تجارياً مشتركاً مع يهوذا  إسرائيل
  ].٣٧- ٣٥: ٢٠أخ ٢؛ ١٨: ١مل ٢؛ ٤٠

 .ماء في مركبة ناريةإلى الس إيلياإصعاد 

 م.ق ٨٥٢
عانى من ) سنة ١٢(يهورام [): إسرائيل(المملكة الشمالية 

أخ ٢؛ ٢٥: ٨ - ١: ٣مل ٢المجاعة والحرب معظم أيام حكمه 
٧-٥: ٢٢.[ 

 م.ق ٨٥٠
دالئل على بلوغ صناعة التماثيل المعدنية والحجرية مبلغاً من 

 الدقة في أفريقيا

 م.ق ٨٤٨
-٨٤٨(في إسرائيل  أليشع يتنبأ ):هوذاي(المملكة الجنوبية 

٧٩٧.( 

 م.ق ٨٤١

) سنة واحدة) (أخزيا(يهوأحاز [): يهوذا(المملكة الجنوبية  -
أخ ٢؛ ٢٩: ٩ - ٢٤: ٨مل ٢كان صديقاً ليورام ملك إسرائيل 

١٠ - ١: ٢٢.[  

) سنوات ٦الملكة لمدة (عثليا [): يهوذا(المملكة الجنوبية  -
 وآش الذي خبأته مرضعته ست سنواتقتلت كل أحفادها ما عدا ي

أخ ٢؛ ٢٠ - ٢: ١١مل ٢، ونهبت الهيكل لتبني هيكالً للبعل 
٢٨: ٢٥ - ٢٧: ٢٤.[  

كان مسئوالً ) سنة ٢٨(ياهو [): إسرائيل(المملكة الشمالية  -
وقتل ) أم يورام الشريرة(وإيزابل ) ملك يهوذا(عن مقتل يورام 

) أرام(وأخذ منه حزائيل  كهنة البعل ولكنه لم يتبع اهللا تماماً
أخ ٢؛ ٢٦: ١٠ - ١: ٩مل ٢جزءا كبيراً من شمالي إسرائيل 

١٢ - ٧: ٢٢.[ 

 م.ق ٨٣٥
يصبح ملكاً على ) سنة ٤٠(يوآش [): يهوذا(المملكة الجنوبية 

) رئيس الكهنة(يهوذا وهو ابن سبع سنوات بواسطة يهوياداع 
هدم مذابح ، ورمم الهيكل و وقد حافظ على السالم واالزدهار



ولكن بعد موت يهوياداع ابتعد عن اهللا وأمر بقتل ابن . البعل
يهوياداع ورد هجوم حزائيل بدفع الجزية له وأخيراً انهزم أمام 

 ].٢٧: ٢٤ - ١١: ٢٢أخ ٢؛ ٢١: ١٢ - ٢: ١١مل ٢أرام 
 ).؟ ٧٩٦- ٨٣٥( يوئيل النبي): يهوذا(المملكة الجنوبية  م.ق ٨٣٥
 .مس ملك أشورشمس هدد الخا م.ق ٨٢٤

 م.ق ٨١٤
حكم شرير ) سنة ١٧(يهوأحاز [): إسرائيل(المملكة الشمالية  -

تضمن عبادة عشتاروت الدنسة وكان يهزم على الدوام من 
 ].٩-١: ١٣مل ٢) أرام(حزائيل 

 .تأسيس قرطاجنة لتكون مركزاً فينيقياً للتجارة -  
 .عد موت زوجهاأرملة شمس هدد الخامس تملك على أشور ب م.ق ٨٠٥

 م.ق ٨٠٠

تطور نظام الطبقات في الهند، علماء الفلك البابليون والصينيون 
، استخدام العجالت ذات المحاور في  يكتشفون حركة الكواكب

، التزحلق على  ، هوميروس يكتب اإللياذة واألوديسا أوربا
 الجليد يصبح رياضة شعبية في شمالي أوربا

 م.ق ٧٩٨
مع أنه كان ) سنة ١٦(يهوآش [): إسرائيل(ة المملكة الشمالي

 - ١٠: ١٣مل ٢نبيا هللا  أليشعملكاً شريراً إالَّ أنه كان يعتبر 
 ].٢٤-١٧: ٢٥أخ ٢؛ ١٦: ١٤

 م.ق ٧٩٦

كان صالحاً أساساً ) سنة ٢٩(أمصيا [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
نظم الجيش وأجرى . ولكنه لم يقضِ على عبادة األوثان تماماً

مل ٢ء وانهزم أمام يهوآش ويربعام الثاني ملكا إسرائيل إحصا
 ].٢٨- ١: ٢٥أخ ٢؛ ٢٠ - ١: ١٤

  م.ق ٧٩٣

  

-٧٩٣(يصبح نبيا  يونان): إسرائيل(المملكة الشمالية  -
  ).؟٧٥٣

كان ) سنة ٤١(يربعام الثاني [ ):إسرائيل(المملكة الشمالية  -
ة في أيامه ازدهرت األم. شريراً جداً لكنه كان قوياً سياسياً

اقتصادياً وعسكرياً وكانت في سالم وقد استرد حدود إسرائيل 
 ].٢٩-٢٣و ١٦: ١٤مل ٢السابقة من أرام ونهب يهوذا 

 م.ق ٧٩٢

بنى مدينة ) سنة ٥٢) (عزريا(عزيا [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
بنى خزانات . أيلة، وكان يمتلك الكثير من المزارع والكروم

وكان من القوة بحيث (أعاد تنظيم الجيش للمياه وحصوناً و
ولكنه تعدى على شريعة اهللا بممارسة ) وصلت شهرته إلى مصر

الكهنوت فضربة اهللا بالبرص وقد كسب معارك ضد أدوم وسالع 
) ٧٦٧-٧٩٢(وغزا جت في فلسطين وشارك ابنه في الملك 

 ].٢٣ - ١: ٢٦أخ ٢؛ ٧-١: ١٥مل ٢
 .هدد نيراراي الثالث م.ق ٧٨٣
 .أول تاريخ معروف لأللعاب األوليمبية م.ق ٧٦٧



 م.ق ٧٧٣
شلمنأسر الرابع ملكاً على أشور، وإسرائيل تستعيد بعض ما 

الرابع كان يضغط على أرام  شلمنأسرفقدته من األراضي ألن 
 )٢٩ـ  ٢٣: ١٤ملك ٢(عدوتها 

 .أشور دان الثالث يصير ملكاً على أشور م.ق ٧٧٢
 ).٧٥٠-٧٦٠(يصبح نبيا  عاموس): إسرائيل(ة المملكة الشمالي م.ق ٧٦٠
 يبشِّر نينوى النبي يونان م.ق ٧٥٩
 .أشور نيراراي الخامس يصير ملكاً على أشور م.ق ٧٥٤

 م.ق ٧٥٣

-٧٥٣(يصبح نبيا  هوشع): إسرائيل(المملكة الشمالية  -
٧١٥.(  

شجع عبادة ) شهور ٦(زكريا [ ):إسرائيل(المملكة الشمالية  -
 .ويقتل في نفس عام تملكه]. ١١: ١٥ - ٢٩: ١٤مل ٢األوثان 

 التاريخ التقليدي لتأسيس مدينة روما -  م.ق ٧٥٣

: ١٥مل ٢) شهر واحد(شلوم [): إسرائيل(المملكة الشمالية  -  م.ق ٧٥٢
١٥-١٠.[ 

  
ض فر) سنوات ١٠(منحيم [): إسرائيل(المملكة الشمالية  -

ملك (ضرائب ثقيلة وضايق شعبه ودفع جزية لتغلث فالسر 
 ].٢٢ - ١٤: ١٥مل ٢) أشور

 م.ق ٧٥٠

بنى الباب األعلى ) سنة ١٦(يوثام [): يهوذا(المملكة الجنوبية  -
في الهيكل ورمم األسوار والمدن ولكنه سمح بالعبادة الوثنية 

وقد ضايقه فقح . لعربوكسب معارك ضد العمونيين وا
) ٧٤٠- ٧٥٠(وشارك ابنه في الملك ) أرام(صين ارو) ئيلإسرا(
 ].٩-١: ٢٧أخ ٢؛ ٣٨-٣٢: ١٥مل ٢

  
، الكلت يدخلون  أقدم نوتة موسيقية كُتبت في اليونان -

 .المحراث إلى بريطانيا
 تغلث فالسر يغزو إسرائيل م.ق ٧٤٣

 م.ق ٧٤٢
واصل عبادة ) سنتان(فقحيا [): إسرائيل(المملكة الشمالية  -
 ].٢٦ - ٢٢: ١٥مل ٢وثان األ

 ).٦٨٧-٧٤٢(يصبح نبيا  ميخا): يهوذا(المملكة الجنوبية  -  
 ).٦٨١-٧٤٠(يصبح نبيا  أشعياء): يهوذا(المملكة الجنوبية  - م.ق ٧٤٠

  
تحمل أول ) سنوات ٨(فقح [): إسرائيل(المملكة الشمالية  -

أشور  غزو من أشور وفي أيامه سبي عدد كبير من الشعب إلى
 ].٨-٥: ٢٨أخ ٢؛ ٣١-٢٥: ١٥مل ٢

 م.ق ٧٣٥

قدم ابنه ذبيحة ) سنة ١٦(آحاز [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
ودفع جزية ) إسرائيل(لألوثان وأغلق أبواب الهيكل وضايقه فقح 

كما ضايقه أدوم والفلسطينيين ) أرام(ألشور لتحميه من رصين 
أخ ٢؛ ٢٠ - ١: ١٦مل ٢) ٧٣٢-٧٣٥(وشارك ابنه في الملك 



٢٧-١: ٢٨.[ 

 م.ق ٧٣٢
فرضت عليه ) سنوات ٩(هوشع [): إسرائيل(المملكة الشمالية 

أشور جزية ثقيلة ثم غزته، وسبت عدداً كبيراً من بني إسرائيل 
 ].٦ -  ١: ١٧؛ ٣٠: ١٥مل ٢إلى أشور وأحلَّت محلهم غرباء 

 م.ق ٧٢٧

نحيم ملكاً على أشور، وقد دفع له م) فول(تغلث فالسر الثالث 
وأهداه آحاز هدايا وطلب منه ) ٢٠و ١٩: ١٥مل ٢(الجزية 

، ولكن فول خدعه  مساعدته عسكرياً، ونقل عنه تصميم مذبح
ـ  ١٦: ٢٨أي ٢؛ ٢٦ـ  ٢٣: ٥أي ١؛ ١٨ـ  ٧: ١٦مل ٢(

 ).٢٥ـ  ١٧: ٧؛ إش ٢١

 م.ق ٧٢٢
وشلمنأسر . ونهايتها) إسرائيل(سقوط المملكة الشمالية  -

 .ويأخذهم أسرى إلى أشوريستولي على إسرائيل 

  
شلمنأسر الخامس ملكاً على أشور، وقد حاصر السامرة ولكنه  -

 .مات قبل االستيالء عليها

 م.ق ٧١٥

كان تابعاً أميناً هللا، ) سنة ٢٩(حزقيا [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
، ونظَّم فرق  أعاد فتح الهيكل وطهره، وأقام الكهنة على خدمتهم

بما فيها الحية النحاسية التي (، وكسر األصنام  ادةالترانيم للعب
،  واحتفل بالفصح) رفعها موسى ألن الشعب كان قد بدأ يعبدها

،  ودعا ُأناساً ممن كانوا يعيشون في الشمال للمشاركة فيه
سنة، ولكنه  ١٥، ومد اهللا في عمره  وعمل مصادر عامة للمياه

؛ ٢١: ٢٠ - ١: ١٨مل ٢ثروة الهيكل ) بابل(أظهر لسفراء 
 .النبي هوشعونهاية خدمة ]. ٣٣: ٣٢ - ١: ٢٩أخ ٢

 .سرجون الثاني ملكاً على أشور م.ق ٧٠٥
 سنحاريب األشوري يحاصر ُأورشليم ويسخَر من حزقيا الملك م.ق ٧٠١
 اختراع األسنان الصناعية في إيطاليا م.ق ٧٠٠

 م.ق ٦٩٧

أعاد بناء كل ) سنة ٥٥(منسى [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
، وأقام  ، ومارس السحر المعابد الوثنية وقدم أحد أبنائه ذبيحة

، ولكنه تاب في أثناء  صنماً في الهيكل وقتل الكثيرين من شعبه
 ].٢٠ - ١: ٣٣أخ ٢؛ ١٨ - ١: ٢١مل ٢سبيه في أشور 

 ميخا النبينهاية خدمة  م.ق ٦٨٧

 م.ق ٦٨١

حزقيا معامالت كثيرة مع ، وقد كان ل سنحاريب ملكاً على أشور
محفور على (ونقش ) ١٤و ١٣: ١٨مل ٢(، ويروي  سنحاريب
مل ٢(كما يروي . في القصر في نينوى قصة هذه الغزوة) الحجر
، ولوح أشوري من الفخار أن الملك لم يستطع )٣٧ ـ ٣٥: ١٩

 أي ولم يكن من عادة ملوك أشور تسجيل. أن يخضع حزقيا
 . هزيمة

 ير نبيا ليهوذايص إرميا م.ق ٦٧٢



 م.ق ٦٦٩

من بني إسرائيل إلى  ٢٧٠٠٠أسرحدون الملك يجلي أكثر من 
، وأشوربانيبال يملك على أشور ولكن )١١: ٣٣أي ٢(أشور 

أشوربانيبال يكون أكثر اهتماماً بالفنون وبمكتبته التي قدمت لنا 
ـ  ١: ١نا (ويروي لنا . وقد منح أبناءه سلطة. لوح ٢٢٠٠٠

ت األشورية أيضاً أن أسوار نينوى قد هدمها والسجال) ٨
 .طوفان

 م.ق ٦٦٣
 ).٦٥٤-٦٦٣(يصبح نبيا  ناحوم): يهوذا(المملكة الجنوبية 

 وسقوط طيبة
 قيام اليابان كُأمة م.ق ٦٦٠
 اختراع لحام الحديد م.ق ٦٥٠
 أول سباق للخيول في األلعاب األوليمبية الثالثة والثالثين م.ق ٦٤٨

 م.ق ٦٤٢
 - ١٩: ٢١مل ٢) سنتان(آمون [): يهوذا(المملكة الجنوبية 

 ].٢٥ - ٢١: ٣٣أخ ٢؛ ٢٦

 م.ق ٦٤٠

 ٣١(يوشيا يصير ملكاً على يهوذا [ ):يهوذا(المملكة الجنوبية  -
أحب الرب من كل قلبه، ورمم الهيكل ووجد درجاً مفقوداً ) سنة

ا إالَّ ووعد بإطاعتها، ولذلك لم يقض اهللا على يهوذ(من الشريعة 
، وقد أشرف بنفسه على المشروعات الكبيرة في )بعد موته

، واحتفل  ، وأعاد كهنة اهللا إلى خدمتهم تدمير معابد األوثان
بالفصح بغيرة أعظم مما حدث من قبل منذ أيام صموئيل، وقد 

 - ١: ٣٤أخ ٢؛ ٣٠: ٢٣ - ١: ٢٢مل ٢أحبه الشعب جدا 
 ).٦٢١-٦٤٠(يصبح نبيا  وصفنيا]. ٢٧: ٣٥

 . خلدة النبية): يهوذا(المملكة الجنوبية  م.ق ٦٣٢

 م.ق ٦٢٨
سن سار إسكون يملك على أشور وتقول السجالت األشورية إنه 

 ).١٩ـ  ١١: ٣نا : (مات محترقاً، انظر
 ).٥٨٦-٦٢٧(يصبح نبيا  إرميا ):يهوذا(المملكة الجنوبية  م.ق ٦٢٧
 .كلالعثور على سفر الشريعة في الهي م.ق ٦٢٢
 .صفنياانتهاء خدمة  م.ق ٦٢١
 ).٥٨٩-٦١٢(يصبح نبيا  حبقوق): يهوذا(المملكة الجنوبية  - م.ق ٦١٢

  
، ملك بابل  تدمير نينوى عاصمة أشور على يد نبوبوالسار -

 .وبتدمير نينوى انتهت اإلمبراطورية األشورية العظيمة

 م.ق ٦٠٩
سجن وُأخذ ) هورش ٣(يهوأحاز [): يهوذا(المملكة الجنوبية  -

 - ١: ٣٦أخ ٢؛ ٣٤- ٣٠: ٢٣مل ٢إلى مصر حيث مات هناك 
 .ويوشيا الملك يموت في المعركة]. ٤

  
) سنة ١١) (يهوياقيم(ألياقايم [): يهوذا(المملكة الجنوبية  -

، وكان ألعوبة في يد مصر ثم في يد  أحرق درجاً من كلمة اهللا
، ورأى السبي  ى بابل، ورأى ذهب الهيكل وأدواته تُؤخذ إل بابل



أخ ٢؛ ٥: ٢٤ - ٣٤: ٢٣مل ٢) الذي ُأخذ فيه دانيال(األول 
٨-٥: ٣٦.[ 

 .هزيمة أشور الكاملة -  
 دانيال النبي أول من سبي مع المسبيين إلى بابل - م.ق ٦٠٥

 البابليون يكسبون معركة كركميش -  
 ع القديمةبناء هيكل ديانا في أفسس أحد عجائب الدنيا السب م.ق ٦٠٠

 م.ق ٥٩٨
رأى السبي ) شهور ٣(يهوياكين [): يهوذا(المملكة الجنوبية 
 ].١٠ - ٨: ٣٦أخ ٢؛ ١٦ - ٦: ٢٤مل ٢الثاني إلى بابل 

 م.ق ٥٩٧

متنيا [الهجوم الثاني لبابل على يهوذا ): يهوذا(المملكة الجنوبية 
وقد رأى حرق الهيكل وتدمير ) سنة ١١(يصير ملكاً ) صدقيا(

 ١٧: ٢٤مل ٢م وعذِّب وُأخذ في السبي األخير إلى بابل ُأورشلي
ويؤخذ حزقيال النبي أسيراً ]. ٢١ - ١١: ٣٦أخ ٢؛ ٢١: ٢٥ -

 .إلى بابل
 ).٥٧١ـ  ٥٩٣(يصير نبيا للمسبيين في بابل  حزقيال م.ق ٥٩٣
 حبقوق النبينهاية خدمة  م.ق ٥٨٩

 م.ق ٥٨٦
حيث  لجنوبيةونهاية المملكة اسقوط يهوذا وخراب أورشليم 

 سبي الشعب إلى بابل على يد نبوخذنصر
 مولد جوتاما بوذا مؤسس البوذية في نيبال م.ق ٥٦٣
 موت الملك الكلداني نبوخذنصر م.ق ٥٦٢
 إيسوب يكتب نوادره م.ق ٥٦٠
 .رؤيا دانيال اُألولى م.ق ٥٥٣
 كونفوشيوس المعلِّم الصيني الشهير م.ق ٥٥١

 م.ق ٥٥٠
 عظيم يهزم ميديا ويؤسس اإلمبراطورية الفارسيةالملك كورش ال

 ، اختراع القفل والمفتاح وميزان الماء ومربع النجار
 نقل البريد على ظهور الخيل في اإلمبراطورية الفارسية م.ق ٥٤٠
 ، ودانيال يلقى في جب األسود كورش يهزم بابل م.ق ٥٣٩
 مرسوم كورش بعودة المسبيين إلى يهوذا م.ق ٥٣٨
 عودة جماعة يهودية من السبي إلى ُأورشليم م.ق ٥٣٧
 بدء إعادة بناء الهيكل على يد عزرا م.ق ٥٣٦
 ظهور التراجيديا في الدراما اليونانية م.ق ٥٣٤
 إعاقة بناء الهيكل وتوقفه م.ق ٥٣٠
 ظهور لعبة البولو بين الفُرس م.ق ٥٢٥
 داريوس يصبح ملكاً على فارس م.ق ٥٢٢
 .يصيران نبيين حجي وزكريا - م.ق ٥٢٠

حجي استئناف العمل مرة أخرى في بناء الهيكل ورسائل  -  



 .وزكريا
 افتتاح مكتبات عامة في أثينا في اليونان -  

 إتمام بناء الهيكل الجديد في أورشليم م.ق ٥١٦
 روما تصبح جمهورية م.ق ٥٠٩

 م.ق ٥٠٠
الجراح الهندي  ، الشرق األوسط إليالصين  مناستيراد الزجاج 

) الهالووين(، عيد األشباح  سوسراتا يجري عمليات الكتاركت
 أصله عيد كليتي

 اختيار الرجال اليونان قص الشعر قصيراً م.ق ٥٩٠
٤٧٩-٤٩٩ 
 م.ق

 الحرب بين اليونان والفرس

 موقعة ماراثون م.ق ٤٩٠
 يصبح ملكاً على فارس) أجزركسيس(أحشويروش  م.ق ٤٨٦
 تير تصبح ملكة لفارسأس م.ق ٤٧٩
 مرسوم هامان لقتل اليهود م.ق ٤٧٤
 أول عيد للفوريم م.ق ٤٧٣
٣٩٩-٤٦٩ 
 م.ق

 حياة سقراط فيلسوف العالم القديم

 أرتحشستا األول يصبح ملكاً على فارس م.ق ٤٦٥
٤٢٩-٥٦١ 
 م.ق

 حياة بركليس

 م.ق ٤٦٠
 مولد ديمقريتس الذي ابتكر نظرية ذرية بقوله إن كل األجسام

 مصنوعة من ذرات غير قابلة لالنقسام أو التغيير
 عودة عزرا ُألورشليم من سبي بابل ويبدأ ببناء الهيكل م.ق ٤٥٨
 بداية العصر الذهبي ألثينا باليونان م.ق ٤٥٧
 بناء البارثينون على قمة األكروبوليس في أثينا م.ق ٤٤٨

 م.ق ٤٤٥
ببناء سور  عودة نحميا إلى ُأورشليم من سبي بابل ويقوم

 أورشليم

 م.ق ٤٣٨
 المثَّال األغريقي فيداس يصنع تمثاالً لزفس ارتفاعه ستون قدماً

 ، وهو أحد عجائب الدنيا السبع
 )ـ ؟ ٤٣٠(نبيا  يصبح مالخي - م.ق ٤٣٠

  
اتفاق الرومان على قبول حكم ديكتاتوري في حالة الطوارئ  -

 .الحربية
٣٤٧-٤٢٧ 
 م.ق

 .حياة أفالطون

 .الفرس يرحلون عن مصر م.ق ٤٠٠
 .محكمة أثينا تحكم على سقراط بالموت م.ق ٣٩٩



 .بدأت األرامية تحل محل العبرية كلغة لليهود م.ق ٣٩٠
٣٢٢-٣٨٤ 
 م.ق

 .حياة أرسطو

 ).الجمهورية(أفالطون يكتب أشهر كتبه  م.ق ٣٧٠
٣٢٣-٣٣٦ 
 م.ق

 .حكم اإلسكندر األكبر

 .اإلمبراطورية األشورية اإلسكندر األكبر يهزم - م.ق ٣٣١
 .بمصر  تأسيس مدينة اإلسكندرية -  

 موت اإلسكندر األكبر في بابل م.ق ٣٢٣

 م.ق ٣١٢
من ) الطريق األبياني(الرومان ينشئون أول طريق مرصوف 

 روما إلى كبوا
١٢٥-٣٠٥ 
 م.ق

 في سورية حكم أسرة السلوقيين

٢٠٠-٣٠٤ 
 م.ق

 البطالسة يحكمون اليهودية

٣٢٧-٢٧٦ 
 م.ق

 الحرب بين مصر وسوريا

٢٤١-٢٦٤ 
 م.ق

 الحرب البونية اُألولى بين روما وقرطاجنة

 م.ق ٢٥٥
الترجمة (ترجمة العهد القديم من العبرية إلى اليونانية 

 )السبعينية

 م.ق ٢٤١
غزو الرومان لصقلية وإضافة أول منطقة غير التينية إلى 

 اإلمبراطورية الرومانية
٢٠١-٢١٨ 
 م.ق

 البونية الثانيةالحرب 

 مصر تنتصر على السلوقيين في رفح م.ق ٢١٧
 بناء سور الصين العظيم م.ق ٢١٥
٢٠٠-٢٠٢ 
 م.ق

 .السلوقيون يعاودون غزو فلسطين

١٤٢-٢٠٠ 
 م.ق

 .السلوقيون يحكمون اليهودية

 م.ق ١٩٧
فالمينيوس الروماني يهزم فيلبس الخامس المكدوني، روما تغزو 

 .أسبانيا
١٦٤-١٧٥ 
 م.ق

 .حكم أنطيوخس الرابع إبيفانيس

 .تدنيس هيكل أورشليم في عهد أنطيوخس الرابع م.ق ١٦٩



١٦٤-١٦٧ 
 م.ق

 .بأورشليم  ثورة متـتيا. االضطهاد العظيم

١٦٠-١٦٦ 
 م.ق

 .حروب يهوذا المكابي

 .يهوذا المكابي يبدأ الثورة ضد أنطيوخس الرابع م.ق ١٦٥
 .تطهير الهيكل م.ق ١٦٤
١٦١-١٦٤ 
 م.ق

 .حكم أنطيوخس الخامس أوباتور

١٥٠-١٦١ 
 م.ق

 .حكم ديمتريوس األول سوتير

 .هزيمة نيكانور م.ق ١٦٠
١٤٣-١٦٠ 
 م.ق

 .يوناثان يقود اليهود

١٤٦-١٤٩ 
 م.ق

 الحرب البونية الثالثة

 مكدونية تصبح والية رومانية م.ق ١٤٨
 روما تدمر قرطاجنة وكورنثوس م.ق ١٤٦
١٤٠-١٤٥ 
 م.ق

 م ديمتريوس الثاني األولفترة حك

 ديمتريوس ينصب يوناثان حاكماً على اليهودية م.ق ١٤٥
١٤٢-١٤٤ 
 م.ق

 أنطيوخس ينصب ملكاً في أنطاكية

١٣٤-١٤٣ 
 م.ق

 سمعان يحكم في اليهودية

 اليهود يجددون المعاهدة مع روما وأسبرطة م.ق ١٤١
 نفي اليهود والمنجمين من روما م.ق ١٣٩
 الوس الثالث ملك برغامس يوصي بمملكته لروماأت م.ق ١٣٣

 م.ق ١٠٢
، استخدام  وصول أول سفن صينية إلى الساحل الشرقي للهند

 البلي في عجل المركبات الدانمركية
 مولد يوليوس قيصر أول إمبراطور لروما م.ق ١٠٠
 كريت وكيرينياكا تصبحان واليتين رومانيتين م.ق ٦٧
 بومبي في الشرق م.ق ٦٢-٦٦
 بومبي يضم سوريا م.ق ٦٤
 ، وأورشليم، وأنتيباتير الحاكم الفعلي لليهودية بومبي في دمشق م.ق ٦٣

 م.ق ٥٥
غزو الرومان إلنجلترا وجعلها جزء من اإلمبراطورية الرومانية 

 م٤٤٢حتى عام 



 كراسوس ينهب الهيكل م.ق ٥٤
 يوليوس قيصر يهزم بومبي م.ق ٤٨
 حكَّام مصر المستقلين في العالم القديم كليوباترا تصبح آخر م.ق ٥١

 م.ق ٤٤
انتخاب يوليوس قيصر ديكتاتوراً مدى الحياة ثم اغتياله في نفس 

 العام
 مجلس الشيوخ الروماني يعين هيرودس ملكاً على اليهودية م.ق) ٣٧( ٤٠
 الرومان يعينون هيرودس الكبير ملكاً على اليهودية م.ق ٣٧

 م.ق ٣٠
، وانتحار كليوباترا وعشيقها  ية رومانيةمصر تصبح وال

 أنطونيو
 مولد مريم ُأم يسوع م.؟ ق٢٥
 بدء مصارعة السومر في اليابان م.ق ٢٣
 هيرودس الكبير يشرع في إعادة بناء الهيكل في أورشليم م.ق ٢٠
 مولد الرب يسوع المسيح م.ق ٦/٥
 الهروب إلى مصر م.ق ٥/٤
 موت هيرودس الكبير م.ق ٤
 يسوع يرجع من مصر ويذهب إلى الناصرة م.ق ٤/٣
 استخدام السروج ألول مرة في أوربا م ١
 مولد بولس الرسول ؟ م٥
 يسوع الصبي يزور الهيكل - م ٦/٧

  
رومانية، زيارة يسوع للهيكل ) والية(اليهودية تصبح مقاطعة  -

 .وهو صبي
 تمرد الغيورين في اليهودية ضد روما م ٧

 ريوس يخلف أوغسطس قيصر إمبراطوراً لروماطيبا م ١٤
 ، وبيالطس البنطي يعين حاكماً يوحنا المعمدان يبدأ خدمته م ٢٦
 يسوع يبدأ خدمته م ٢٦/٢٧
 يسوع يلتقي بنيقوديموس م ٢٧
 يسوع يختار االثني عشر تلميذاً م ٢٨
 يسوع يشبع الخمسة اآلالف م ٢٩

 م ٣٠
السماء ويوم الخمسين  صلب يسوع وقيامته وصعوده إلى

 وبدايات الكنيسة اُألولى

 م ٣٥
استشهاد القديس استفانوس وإيمان بولس الرسول وهو في 

 طريقه إلى دمشق
 عودة بولس الرسول إلى طرسوس م ٣٨
 تعيين هيرودس أغريباس ملكاً على اليهودية م ٤٠
 .ذهاب برنابا إلحضار بولس - م ٤٣



 .صريحة إلى الماس، أول إشارة  تأسيس لندن -  
 استشهاد القديس يعقوب الرسول وسجن القديس بطرس م ٤٤
 )م ٤٨ـ  ٤٦(بولس يبدأ رحلته التبشيرية اُألولى  م ٤٦

 م ٤٩
) م تقريباً ٥٠-٤٩بين سنتي (كتابة رسالة يعقوب الرسول 

 م ٥٠كُتبت في أنطاكية قبل مجمع ُأورشليم عام 
 .انعقاد مجمع أورشليم - م ٥٠
 .الرومان يستخدمون الصابون ألول مرة -  

 .رحلة بولس التبشيرية الثانية ٥٢ - ٥٠

 م ٥١
رسالة بولس الرسول اُألولى والثانية إلى تسالونيكي من 

 ).م تقريباً ٥٢إلى  ٥١حوالي عام (كورنثوس 
 .رحلة بولس الرسول التبشيرية الثالثة م ٥٧ - ٥٣

 م ٥٤
، ونيرون  بأمر من زوجتهقتل اإلمبراطور كلوديوس بالسم 

 .يصبح إمبراطوراً على روما

 م ٥٥
كتابة إنجيل القديس مرقس الرسول إلى المؤمنين في روما  -

 ).م تقريباً ٦٥-٥٥حوالي (التي كتب إنجيله فيها 

  
رسالة بولس الرسول اُألولى إلى كورنثوس قبل نهاية خدمة  -

تبشيرية بولس لمدة ثالث سنوات في أفسس أثناء رحلته ال
 .الثالثة

  
 ٥٧-٥٥حوالي (رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس  -

 .كُتبت في مقدونية) م تقريباً

 م ٥٧
بولس الرسول يكتب رسالته إلى روما من كورنثوس حينما كان 

 يستعد لزيارة ُأورشليم ويسجن في قيصرية
 رحلة بولس إلى روما م ٥٩

 م ٦٠
حوالي (إلى اليهود بصفة خاصة  القديس متى يكتب إنجيله -
 ).م تقريباً ٦٥-٦٠

  
القديس لوقا يكتب إنجيله إلى ثاؤفيلس ولألمم والناس في كل  -

 .مكان وكتب إنجيله في قيصرية أو روما

  
الرسالة إلى أفسس (بولس يكتب رسائل السجن في روما  -

 )وكولوسي وفليمون

 م ٦١
عندما كان مسجوناً رسالة بولس الرسول إلى فيلبي من روما 

 هناك
 إطالق سراح بولس من السجن م ٦٢
 كتابة رسالة بطرس الرسول اُألولى م ٦٤-٦٢
 )م تقريباً ٧٠و ٦٣حوالي (لوقا البشير يكتب سفر أعمال الرسل  م ٦٣

 م ٦٤
رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس اُألولى من روما أو  -

 .قدونيةمقدونية أو فيلبي والرسالة إلى تيطس من م



  
، فيلقي نيرون باللوم على  الحريق يدمر معظم روما -

 . المسيحيين بإشعال الحريق

 م ٦٦
 ٦٦حوالي عام (رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  -

 ).م تقريباً ٦٧إلى 
 .بدأ تعلُّم الرسم على الكنفاه -  

 م ٦٧
هاد القديس واستش) تقريباً(كتابة رسالة بطرس الرسول الثانية 

 بولس الرسول

 م ٦٨
، وقبل أن يؤسر  روما تدمر جماعة األسينيين الدينية اليهودية

األسينيون خبأوا مكتبتهم من الكتب المقدسة في كهف في قمران 
 )م١٩٤٨اكتُشف في (بجوار البحر الميت 

 .الرسالة إلى العبرانيين قبل خراب هيكل ُأورشليم - م ٧٠
 .ُأورشليم على يد تيطس الرومانيتم خراب  -  

 م ٧٣
يهوديا في ماسادا أثناء الهجوم  ٩٦٠انتحار جماعي لـ 

 الروماني
 الصين تبدأ تجارة الحرير مع المغرب م ٧٤
 روما تبدأ في إقامة الكوليزيوم الشهير م ٧٥

 م ٧٩
، وقتل ثالثين ألفاً ودفن مدينتي  ثورة بركان فيزوف في إيطاليا

 كولونيومبومبي وهر

 م ٨٥
كتابة إنجيل يوحنا الرسول إلى المسيحيين الجدد والباحثين من 

كُتب قبل نفي يوحنا ) م تقريباً ٩٠-٨٥حوالي (غير المسيحيين 
 م ٧٠خراب ُأورشليم عام  بعدإلى جزيرة بطمس 

 ).م تقريبا٩٠ً-٨٥بين سنة (رسالة يوحنا الرسول األولى  - م ٩٠
 .الثانية والثالثة رسالتا يوحنا الرسول -  

 م ٩٥
 ٩٥-٩٠بين سنة (يوحنا الرسول يكتب سفر الرؤيا في أفسس 

 ).م تقريباً
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