
  

  

  

  

  

  

سيســاعدك الجــدول الزمنــي لسلســلة “القبــر الفــارغ” أن تســتوعب “الصــورة الكبيــرة” 
 للعهــد القديــم وتفهــم كيــف تطــورت قصــة الفــداء عبــر التاريــخ ثــم كيــف تحققــت 
فــي المســيح. إنهــا تضــع كلَّ ســفر مــن األســفار التســعة والثالثيــن الموجــودة فــي العهــد 

القديــم فــي واحــدٍة مــن الفتــرات الســّت التاليــة: 

ــة مــن فتــرات العهــد القديــم،  ــٍة معيّن كل حــرف فــي كلمــة “القبــر” يختصــر فتــرٍة زمنيَّ
فــي حيــن تشــكِّل حــروف كلمــة “الفــارغ” الجــدول الزمنــي للعهــد الجديــد المتــاح علــى 

  .)Casketempty.com( الموقع التالــي

ــتاذ  ــدج(، وأس ــة كامبري ــن جامع ــوراه م ــى الدكت ــة عل ــكي )حاصل كارول م. كامينس
ــل لالهــوت بماساتشوســتس. ــة جــوردن كونوي ــي ُكليَّ ــم ف ــد القدي دراســات العه

 كيف سيساعدك كتاب “القبر”
 على دراسة العهد القديم؟ 

فــي هــذا الجــدول الزمنــي للكتــاب المقــدس، ينقســم الجــزء األول بعنــوان “القبــر” الــذي يرّكــز 
علــى الَعْهــد القديــم إلــى ســّت فتــرات ُمتُميِّــزة، لــكلٍّ ُعنوانهــا وتاريخهــا: الخليقــة )تاريــخ غيــر 
معــروف(، وإبراهيــم )٢١٠٠-١٤٥٠ ق. م.(، وَســيناء )١٤٥٠-١٠٥٠ ق. م.(، والملــوك 
ــبي )٥٨٦-٥٣٩ ق. م.(، والهَيــَكل )٥٣٩-٤٣٠ ق. م.(. وُكل  )١٠٥٠-٥٨٦ ق. م.(، والسَّ
ُعنــوان يصــف مــا يحــدث فــي فتــرة ُمعيَّنــة، ويُشــكِّل ُكّل حــرٍف مــن الحــروف األولــى لــكلِّ 
فتــرٍة إختصارمرحلــة “القبــر”)CASKET(. فــإذا اســتطعت حفــظ هــذا االختصــار مــع 
ــالِزم  ــك اإلطــاَر ال ــك ذل م ل ــرة، ســيُقدِّ ــي ُكل فت ــخ واألحــداث واألشــخاص الرئيســة ف التواري

ــداء اإللهــي فــي الَعْهــد القديــم. ــة الفِ ــم قِصَّ لتعلّ

 لماذا نستخدم كلمة 
“القبر”؟

رنــا َكلَِمــةُ “القبــر” بــأن المــوت نشــأ مــع آدم الــذي عصــى هللا؛ ونتيجــةً لذلــك حــدث المــوت  تذكُّ
ــة إســرائيل فــي  مــت مشــكلةُ الخطيــة فــي قِصَّ ليــس فقــط آلدم، بــل أيًضــا لــكلِّ البشــرية. تضخَّ
ــاُر  ــتُخدمت الختص ــارغ” اس ــة “الف ــن كلم ــل آدم. لك ــرائيل ِمث ــْعَب إس ــم؛ ألن َش ــد القدي العه
ــارغ”.  ــر الف ــدس “القب ــاب المق ــلةَ الكت ــوان سلس ــح عن ــذا يصب ــد، وهك ــد الجدي ــة العه مرحل
ــداء فــي  ــه يســوع هــو ذروة قصــة الف ــم يكــن في ــذي ل ــأن القبــر الفــارغ ال ــا العنــوان ب ويذكِّرن
ــيح  ــذي هوالمس ــم -  ال ــن إبراهي ــن داود اب ــي يســوع - اب ــل ف ــاة بالفع ــدس. فالحي ــاب المق الكت
المنتظــر والــذي ســيهزم الخطيــة ويتغلــب علــى المــوت فــي الصليــب حتــى تكــون لنــا حيــاة 

ــة مــع هللا. أبدي

 تحديد أماكن أسفار 
العهد القديم حسب فترتها الزمنية

بمــا أن العديــد مــن أســفار العهــد القديــم ليســت حســب الترتيــب التاريخــي، فــإن كل ســفر مــن 
األســفار يحتــاج لتحديــد مكانــه فــي إحــدى الفتــرات الزمنيــة الســت المذكــورة. سيســاعدك هــذا 

علــى تحديــد الســياق التاريخــّي ألّي ســفٍر: 
 ألخليقة )تاريخ غير معروف(: التكوين ١-١١. 

 إبراهيم )٢١٠٠-١٤٥٠ ق. م.(: التكوين ١٢-٥٠، ومن المحتمل أن يكون سفر أيوب في هذه الفترة. 

 َسيناء )١٤٥٠-١٠٥٠ ق. م.(: الخروج والالويين والعدد والتثنية ويشوع والقضاة وراعوث. 

ــي  ــار األول والثان ــي وأخب ــوك األول والثان ــي ومل ــل األول والثان ــوك )١٠٥٠-٥٨٦ ق. م.(: صموئي  المل
ــا  ــعياء وإرمي ــيد األنشــاد وإش ــق( ونش ــت الح ــي وق ــب ف ــا ُكتِ ــة )أو ربم ــر واألمثــال والجامع والمزامي

ــا.  ــوق وصفني ــوم وحبق ــا وناح ــان وميخ ــوس ويون ــل وعام ــع ويوئي ــآل وهوش ــال وداني وحزقي

 السَّبي )٥٨٦- ٥٣٩ ق. م.(: إرميا ومراثي إرميا وحزقيال ودانيال وعوبديا وبعض المزامير. 

 الهَيَكل )٥٣٩- ٤٣٠ ق. م.(: عزرا ونحميا وأستير وحجي وزكريا ومالخي وبعض المزامير.

ــورة هللا  ــى ص ــر عل ــق البش ــد ُخلِ ــوك”؛ فق ــرة المل ــاج األزرق “فت ــورة الت ــل ص تمثّ
ليكونــوا ممثليــن ملوكييــن لــه )التكويــن ١: ٢٦-٢٨؛ مزمــور ٨(. إن وعــد هللا 
ــم بــأن الملــوك ســيأتون مــن نســله مــن خــالل يهــوذا يمثــل اســتمرار النســل  إلبراهي
الملكــي، الــذي ســيتحقق مــن خــالل ابــن داود الــذي ســيقيمه هللا )التكويــن ٤٩: ١٠؛ 

١صموئيــل ١٦؛ ٢صموئيــل ٧(.

ــأكَل مــن الشــجرتين،  ــأالَّ ي ــد أوصــى هللا آدم ب ــرة “الخليقــة”؛ فق ــل الشــجرتان فت تمث
ــِرد مــن حضــور هللا ودخــل المــوت إلــى البشــرية  لكنَّــه عصــى هللا؛ ونتيجــة لذلــك طُ

ــة ٥(. ــن ٢-٣؛ رومي )التكوي

كذبــت الحيــة علــى حــواء فــي جنــة عــدن وجعلتهــا تشــّكك فــي كلمــة هللا وشــخصه. 
وحاولــت أن تخــدع البشــر وتجعلهــم يعتقــدون أنهــم كائنــات تتمتــع بحيــاة مســتقلة عــن 

هللا )التكويــن ٣(.

ــه  ــع البشــر( نتيجــة عصيان ــى آدم )وجمي ــى عل ــأن المــوت أت ــر تذكــرةٌ ب صــورة القب
ــةً  ــوت قضي ــى الم ــة عل ــد صــارت الغلب ــة ٥(. وق ــن ٢-٣؛ رومي ــة هللا )التكوي لوصي

ــك.  ــد ذل ــة بع محوريَّ

يمثــل فُْلــُك نــوح خــاص اهلل الــرؤوف للجنــس البشــرّي مــن خــالل نــوح، الــذي اســتََمع 
إلــى تحذيــر هللا وبنــى فُلــًكا وهكــذا أطــاع هللا بإيمــان )التكويــن ٦-٨(. 

قــوس قــزح هــو عالمــةٌ علــى العهــد الــذي َقَطَعــُه اهلُل مــع نــوح وكل البشــرية. كمــا 
ــر البشــريةَ مــرة أخــرى بطوفــان حتــى إن اســتمرَّ  أنــه تذكــرةٌ بقــراِر هللا أنــه لــن يدمِّ

البشــُر فــي الخطيــة )التكويــن ٨-٩(. 

ــر  ــي العم ــاخ ف ــم ش ــن أن إبراهي ــم م ــم”. بالرغ ــرَة “إبراهي ــورةُ فت ــذه الص ــل ه تمثِّ
َر هللاُ إبراهيــَم الخاطــئ  وســارة عاقــر، فقــد آمــن بــأن هللا ســيفعل مــا وعــد بــه. فقــد بــرَّ
ــد صــورة الهديــة أن التبريــر  علــى حســاب إيمانــه )التكويــن ١٥: ٦؛ روميــة ٤(. تؤكِّ

عطيــةٌ مــن هللا بالنعمــة. 
©2017 Casket Empty Media casketempty.com

الخليقة )تاريٌخ غيُر معروف(

إبراهيم )٢١٠٠-١٤٥٠ ق. م.(

َسيناء )١٤٥٠-١٠٥٠ ق. ِم.(

الملوك )١٠٥٠-٥٨٦ ق. م.(

بي )٥٨٦-٥٣٩ ق. م.( السَّ

الَهيَكل )٥٣٩-٤٣٠ ق. م.(

 مفتاح دراسة 
الهوت العهد القديم

 تمثــل النجــوُم وعــَد اهلل بــأن يعطــي إبراهيــم - الــذي كان متقدًمــا فــي األيــام 
ــهُ ســتكون مثــَل “نجــوم الســماوات”  يَّتَ وليــس لــه طفــٌل - نســاًل كثيــًرا حتــى إن ذرِّ
الوعــد  حســب  المولوديــن  أولئــك  هــم  إبراهيــم  وأوالد   .)٥  :١٥  )التكويــن 

)التكوين ١٨، ٢١؛ رومية ٩(. 

ــكل  ــاع )خــروج ٤٠( والهي ــة اإلجتم ــي خيم ــور اهلل ف ــر “الســحابةُ” عــن حض  تُعبِّ
)١ ملــوك ٨(. قبــل دمــار الهيــكل عــام ٥٨٦ ق. م، رحــل حضــور هللا بســبب خطيــة 
الشــعب )حزقيــال ١٠(. وأعيــد بنــاء الهيــكل عــام ٥١٦ ق. م، لكــن لــم يَْظهـَـر دليــٌل 

علــى الحضــور المجيــد هلل. 

ــار  ــالص هللا الجبّ ــترجع خ ــر؛ إذ تس ــن مص ــروج م ــى الخ ــورة عل ــذه الص ــدلُّ ه ت
هــم حتــى  لشــعب إســرائيل مــن نيــر العبوديــة؛ فقــد َخلَّــَص هللاُ شــعبَهُ وفداهــم مــن عدوِّ

يعبــدوه وحــده )الخــروج ١٢-١٥(.

تمثّــل هــذه الصــورةُ فتــرَة “ســيناء”. الوصايــا العشــر هــي “شــروط” العهــد 
الموســوي )الخــروج ٢٠؛ التثنيــة ٥-٦(. كان مطلوبـًـا مــن شــعب هللا أن يحفــظ هــذه 

ــد ونقضــه.  ــًرا” للعه ــي “كس ــك يعن ــي ذل ــا، وكان الفشــل ف الوصاي

تمثـّـل صــورة “شــخص يوقِّــع علــى وثيقــة قانونيَّــة” إلتــزاَم شــعب إســرائيل بصفتــه 
شــريًكا للعهــد أن يوقِّــع وصايــا اهلل بموجــب العهــد الموســوي )التكويــن ٢٤(.

تمثـّـل صــورة “طائرمــن الجــوارح” لعنــات العهــد الموســوي وفتــرة الســبي؛ فقــد 
قطــع هللا عهــًدا مــع شــعب  إســرائيل ووعــد أن يباركهــم إذا أطاعــوا وصايــاه، لكــن 
ــا )الالوييــن ٢٦؛ التثنيــة ٢٧- ٢٨(.  ســتحلُّ عليهــم اللعنــة إذا عصــوا هــذه الوصاي
فــي عــام ٥٨٦ ق. م، حلَّــت اللعنــاُت اإللهيَّــةُ علــى يهــوذا بســبب عصيانــه لوصايــا 

هللا )إرميــا ٧-١١(. 

تشــير هــذه الصــورة إلــى عبــادة شــعب إســرائيل للعجــل الذهبــي )الخــروج ٣٢-
 ٣٤؛ ١ملــوك ١٢: ٢٥-٣٣(، التــي كانــت كســًرا ألول وصيتيــن ونقًضــا لهمــا 
)الخــروج ٢٠: ٣-٥(. بــداًل مــن عبــادة خالقهــم، عبــد بنــو إســرائيل المخلــوق 

.)٢١-٢٥  :١ روميــة  ١٩-٢٣؛   :١٠٦ )المزاميــر 

اإلجتمــاع  بخيمــة  وتذكِّرنــا  “الهيــكل”،  فتــرة  الصــورة  هــذه   تمثّــل 
)الخــروج ٢٥-٤٠(، والهيــكل الــذي بنــاه ســليمان فــي أورشــليم )١ملــوك ٦-٨(. 
وقــد تعــّرض الهيــكل للتدميــر فــي ٥٨٦ ق. م علــى يــد البابلييــن، لكــن أعيــد بنــاؤه 

بعــد الســبي فــي ٥١٦ ق. م )عــزرا ٦(. 

 ،)١٦  ،١-٧ )الالوييــن  والذبائــح”  التقدمــات  “مذبــح  الصــورة  هــذه  تمثّــل 
ــة  ــة بالطهــارة وحفظهــا مــن ناحي ــا والعناي ــتَخَدُم للتكفيرعــن الخطاي ــذي كان يُس ال
ــو  ــة ه ــس الكهن ــن كان رئي ــح، لك ــول المذب ــون ح ــة يخدم ــوس، وكان الكهن الطق
 الوحيــد الــذي يدخــل إلــى قــدس األقــداس يوًمــا واحــًدا فــي الســنة )الالوييــن ١٦؛ 

العبرانيين ٨-١٠(. 

يمثِّــل هــذا التــاُج األحمــُر الملــوَك غيــَر الشــرعيين الذيــن ليســوا مــن النســل الملكــي 
ليهوذا. 

إســرائيل  ملــوك  مــن  العديــد  دفعهــا  التــي  “الجزيــة”  إلــى  العمــالت   تشــير 
ــة  ــع الجزي ــزو. كان دف ــن الغ ــم م ــة مملكته ــيلة لحماي ــة كوس ــوى األجنبي ــى القِ إل

ــي هللا. ــون ف ــم ال يثق ــي أنه يعن

تشــير العمــالت الذهبيــة إلــى األوقــات المزدهــرة خــالل فتــرة الملــوك. كثيــًرا مــا 
كانــت الثــروة الماديــة يصاحبهــا ســوء معاملــة الفقــراء والربــح غيــر العــادل.

ــى  ــزواج إل ــم ال ــير خوات ــن. تش ــرن الثام ــي الق ــَمال ف ــاء الشَّ ــد أنبي ــع: أح هوش

زواج هوشــع مــن جومــر الزانيــة، ويعبِّــر هــذا الــزواج عــن عالقــة هللا بإســرائيل 
الخائنــة، ومثلمــا تتــرك الزانيــة زواجهــا وتخونــه، كان بنــو إســرائيل يتركــون هللا 

ــدون آلهــة أخــرى.  )مــراًرا وتكــراًرا( ويعب

عامــوس: هــو نبــيُّ المملكــة الشــماليَّة فــي القــرن الثامــن، كمــا أن ميخــا هــو نبــيُّ 

ــل “المقاييــس غيــر المتســاوية” غيــاب  ــة فــي القــرن الثامــن. تمثّ المملكــة الجنوبيَّ
العــدل الــذي كان يســتنكره كلٌّ مــن عامــوس وميخــا؛ فقــد دعيــا شــعب هللا للعــودة 

إلــى المعاييــر األخالقيــة المكتوبــة فــي نامــوس موســى.

ــى شــعب  ــن هللا عل ــرن الثامــن. تحنّ ــي الق ــة الشــمالية ف ــي المملك ــان: هــو نب يون

ــان أشــفق  ــم، لكــن يون ــِرد أن يهلكه ــم يُ ــي إســرائيل(، ول ــوى )ليســوا مــن بن نين
ــه  ــان ورحمت ــى شــفقة يون ــة إل ــي يبســت. تشــير اليقطين ــة الت ــى اليقطين ــر عل أكث

ــم تكــن فــي محلهــا. التــي ل

ــعب  ــى ش ــخص األعم ــورة الش ر ص ــوِّ ــن. تُص ــرن الثام ــي الق ــو نب ــعياء: ه إش

يهــوذا الــذي صــار أعمــى وأصــم مثــل األصنــام التــي يعبدهــا )إشــعياء ٦، ٤٤(. 
ســيأتي الخــالص مــن خــالل العبــد المتألــم الــذي ســيكون نــوًرا لألمــم، ويفتــح 

عيــون العميــان، ويحمــل خطايــا كثيريــن )إشــعياء ٤٢، ٥٣(.

ــي كســر  ــا هللا، وبالتال ــد عصــى شــعب هللا وصاي ــرن الســابع. فق ــي الق ــا: نب إرمي

عهــد موســى )إرميــا ١-١١(. أعلــن إرميــا عــن ســقوط أورشــليم وإطــالق عنــان 
ــيقطع  ــة ألن هللا س ــاء والدينون ــد القض ــاء بع ــد رج ــن يوج ــي، لك ــب اإلله الغض
ــد  ــل العه ــب تمث ــي القل ــي” ف ــوس الداخل ــا أن صــورة “النام ــًدا. كم ــًدا جدي عه

ــن ٨-١٠(. ــا ٣١؛ العبرانيي ــد )إرمي الجدي

تشــير المخطوطــة إلــى تجديــد العهــد الموســوي الــذي يتميَّــز بقــراءة الشــعب 
 ،٢٩-٣١ )٢أخبــار  هللا  لوصايــا  وطاعتهــم  بالخطيــة  وإعترافهــم   للنامــوس 

٣٤-٣٥؛ نحميا ٨-١٠(.

يشــير الجنــدي إلــى الهجــوم مــن القــوى األجنبيــة. يحــّذر هللا شــعبه أنهــم إذا لــم 
يطيعــوه، ســيتعرضون إلــى الهزيمــة مــن أعدائهــم )التثنيــة ٢٨(. تشــير هزيمــة 

إســرائيل العســكرية إلــى حالتهــم الروحيــة )٢ملــوك ١٧؛ ٢أخبــار ٣٦(.

يوئيــل: النبــي الــذي كان فــي األيــام األخيــرة ليهــوذا قبــل ٥٨٦ ق. م. فقــد رأى 

ــي.  ــش البابل ــى الجي ــير إل ــا يش ــليم، وربم ــم أورش ــذي هاج ــراد” ال ــاء الج “وب
ــي. ــوم البابل ــراد الهج ــس الج ويعك

دانيــال: نبــي القــرن الســادس الــذي تعــرض للســبي إلــى بابــل عــام ٦٠٥ ق. م. 

وقــد رأى رؤى ألربــع ممالــك ســتنتهي كل منهــم، لكــن مملكــة هللا هــي األبديــة. 
يشــير التــاج األزرق إلــى نبــوة دانيــال بــأن هللا ســيقيم مملكتــه األبديــة.

حزقيــال: نبــي القــرن الســادس الــذي تعــرض للســبي عــام ٥٩٧ ق. م. كانــت 

لــه رؤيــة بحضــور هللا الــذي رحــل عــن الهيــكل فــي أورشــليم بســبب خطيــة 
يهــوذا. تشــير الســحابة مــع الســهم إلــى رحيــل حضــور هللا الــذي ينــذر بدمــار 

الهيــكل عــام ٥٨٦ ق. م.

يمثـّـل األســد اإلمبراطوريــة البابليــة )دانيــال ٧: ٤( بمــا فــي ذلــك الملــوك مثــل 
نبوبوالســر )٦٢٦-٦٠٥(، نبوخذنصــر الثانــي )٦٠٥-٥٦٢(، أميل/مــردوخ 

)٥٦٢-٥٦٠(، نبونيــدس )٥٥٦ - ٥٣٩(. بليشــاصر هــو ولــي العهــد.

ــوك مثــل  ــك مل ــال ٧: ٥(، بمــا فــي ذل ــدب اإلمبراطوريــة الفارســية )داني ــل ال يمثّ
كــورش الثانــي )٥٥٩-٥٣٠ ق. م(، وقمبيــز الثانــي )٥٣٠-٥٢٢ ق. م(، وداريــوس 
)أحشــويروش(  األول  وزركســيس  م(،  ق.   ٥٢٢-٤٨٦( )هيستاســبيس(   األول 

)٤٨٦-٤٦٥ ق. م(، وارتكسيركسس األول )٤٦٥-٤٢٤ ق. م(.

يمثـّـل النمــُر اإلمبراطوريــَة اليونانيــَة )دانيــال ٧: ٦؛ ٨: ٢١(، التــي أصبحــت 
بــارزةً فــي فتــرة مــا بعــد العهــد القديــم )اإلســكندر األكبــر ٣٣٦-٣٢٣(. 

الرومانيــة  اإلمبراطوريــة  قــرون  عشــرة  لــه  الــذي  الحيــوان   يمثّــل 
ــد  ــل العه ــا قب ــرة م ــي فت ــارزةً ف ــت ب ــي أصبح ــال ٧: ٧-٨، ١٩(، الت )داني

الجديــد )٦٣ ق. م حيــث اســتولى بومبــي علــى أورشــليم(.

ــذي  ــام ٥٣٩ ق. م، ال ــورش ع ــي ك ــك الفارس ــوَم المل ــدرج مرس ــل ال تمثِّ
ــار ٣٦: ٢٢-٢٣؛  ــبي )٢أخب ــد الس ــليم بع ــى أورش ــودة إل ــود بالع ــمح لليه س

عــزرا ١-٦(. 

ــي  ــق باألحــداث الت ــا رؤى فيمــا يتعل ــال وزكري ــال وداني رأى كلٌّ مــن حزقي
ــدة والمميــزة.  ســتحدث فــي المســتقبل. وتمثــل هــذه الصــورة رؤياهــم الفري

زكريــا: نبــيٌّ جــاء فــي القــرن الســادس بعــد الســبي. وقــد تحــدَّث عــن إعــادة 

بنــاء هيــكل هللا ومجــيء الملــك اإللهــّي إلــى أورشــليم. وتمثِّــل هــذه الصــورة 
الملــك اآلتــي كمــا تنبَّــأ زكريــا )زكريــا ٩(. 

الخالفة األسرية: َملٌِك يكون إبنًا )أو شقيقًا( للملك السابق
يقتل الملك الحاكم ويتولى العرش

يقتل الملك الحاكم وجميع بيته الملكي ثم يتولى الحكم



 

 

 

 

    

           
 

 

 

 هللا خلق العالم والكائنات الحية )التكوين(.
 الرب اإلله هو الخالق- فهو وحده هللا. 
 هللا خلق البشر على صورته وشبه هللا.

 على البشر أن يتسلطوا على خليقة هللا بصفتهم ممثلين ملوكيين من هللا. 
)التكوين ١: ٢٦-٢٨(. 

كما أن عليهم أن يثمروا ويكثروا ويمألوا األرض )التكوين ١: ٢٨(. 

 كان آدم وحواء يتمتعان بحياة في جنة عدن )التكوين ٢(: 
كان على آدم أن يعمل في الجنة ويحافظ عليها.

كانت شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة.
 أوصى هللا آدم بأال يأكل من شجرة معرفة الخير والشر- وأنه موتًا يموت 

إذا عصى هللا.
ُخلِقت حواء من آدم: “عظم من عظامي”. 

الحية تكذب على حواء في الجنة )التكوين ٣(: 
“لن تموتا!... تكونان كاهلل”

سمع البشر للمخلوق بداًل من هللا. 
قّررا أن الشجرة جيّدة وأخذا منها وأكال.  

جاء هللا بالقضاء والدينونة عليهما، لكن ال تزال توجد نعمة أيًضا. 

دخلت الخطية والموت العالم البشري )التكوين ٣-٦(: 
قتل قايين- ابن آدم- أخاه.

جاء الرجاء للبشرية من خالل نسل شيث  نوح.
تزيد الخطية عندما يكثر البشر.

أرسل هللا طوفان ليمحو الجنس البشري، لكن نوح وجد نعمةً ونجا وعائلته. 

َر البشرية حتى إن استمرت الخطية بعد الطوفان   العهد مع نوح: هللا لن يدمِّ
)التكوين ٦-٨(. 

بنى البشر إسًما لهم، لكن هللا شتّتهم )التكوين ١٠-١١(. 
رجاء البشرية من خالل نسل سام        إبراهيم. 

    األسفار الكتابية لهذا الفترة: التكوين ١-١١

الخليقة
آدم           شيث           نوح              سام

 دعا هللا إبراهيم ليخرج من أور.
تقدم إبراهيم في األيام وزوجته عاقر.

 وعود هللا إلبراهيم )التكوين ١٢: ١-٣؛ ١٧: ١-٨(:
  نسل كثير - ال يَُعدُّ من الكثرة 

العالقة مع هللا
األرض )“أرض الموعد”(

حضوره )“أكون معك”(
تتبارك األمم في “نسلك”  

سيكون أبًا ألمٍم كثيرة 
سيأتي الملوك من نسله )يهوذا( 

 آمن إبراهيم أن هللا سيحقق ما وعد به 
)التكوين ١٥: ٦(. 

ر إبراهيم على حساب إيمانه -   هللا يبرِّ
إنها عطية هللا بالنعمة. 

 هللا يؤكد وعده بقطع عهٍد مع إبراهيم 
)التكوين ١٥: ٧-٢١(. 

الختان هو عالمة العهد )التكوين ١٧(. 
م ابنه الحبيب، لكن هللا يرسل كبًشا )التكوين ٢٢(.  إبراهيم يقدِّ

ورثة وعود هللا إلبراهيم: 
 لم يكن إسماعيل - اإلبن البكر إلبراهيم - بل كان ابنه إسحاق حسب الموعد 

)التكوين ١٨، ٢١(
 لم يكن عيسو- اإلبن البكر إلسحاق- بل كان يعقوب حسب اإلختيار 

)التكوين ٢٥-٢٨(.
 عهود هللا مع إبراهيم قطعها أيًضا مع إسحاق ويعقوب/ إسرائيل 

)التكوين ٢٦-٢٨، ٣٥(.
 أبناء إسرائيل استُعبِدوا في مصر )الخروج ١: ١-٧(، لكن هللا “تذكَّر” 

عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب واقترب الخالص والتحرير من العبودية. 

 األسفار الكتابية لهذا الفترة: التكوين ١٢-٥٠، وكذلك من الُمحتََمل أن يكون سفر أيوب 
في هذه الفترة. 

موسى هو القائد الذي اختاره هللا. 
هللا يكشف عن اسمه “أهيه الذي أهيه” )الخروج ٣(.

هللا يحرر شعبه من العبودية في الخروج )الخروج ١٢-١٥(.

  العهد الموسوي: قطع هللا عهًدا مع إسرائيل في جبل سيناء 
)الخروج ١٩-٢٤(.

هللا أعطى موسى الوصايا العشر )الخروج ٢٠(. 
ال يكن لك آلهة أخرى سوى الرب اإلله. 
وافق بنو إسرائيل أن يطيعوا وصايا هللا. 

 هللا سيبارك إسرائيل إذا أطاعوا وصاياه، لكن سيحل عليهم القصاص القاسي 
إذا عصوا وصاياه )الالويين ٢٦؛ التثنية ٢٧ - ٢٨(. 

 عمل شعب هللا صنًما وعبدوه لكن هللا رؤوٌف 
)الخروج ٣٢-٣٤(: 

ْحَساِن َواْلَوفَاء”  بُّ إِلَهٌ َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِيُر اإْلِ “الرَّ

  هللا سيسكن مع شعبه في خيمة اإلجتماع 
 )الخروج ٢٥-٤٠(. 

 قُدِّمت الذبائح للتكفير عن الخطايا والنجاسة 
)الالويين ١-٧، ١٦- ١٧(.

الكهنة من سبط الوي )الالويين ٨-١٠، ١٦(.
وصايا ألجل “شعب مقدس” )الالويين ١١-٢٥(.

شعب هللا يستعد للدخول إلى األرض تحت قيادة موسى )سفر العدد(. 
الجواسيس: “لم يؤمنوا”؛ أربعون سنة تيهان في البرية.

موسى يشرح الناموس، وتجديد العهد )التثنية(.

الدخول ألرض “الموعد” بقيادة يشوع )سفر يشوع(. 
بنو إسرائيل يعبدون األصنام مثل األمم )القضاة ٢(. 

هللا يقيم مخلصين )“قضاة”( ليقودوا إسرائيل )سفر القضاة(. 
الَملِك اإللهي يأتي من سبط يهوذا )سفر راعوث(. 

األسفار الكتابية لهذا الفترة: الخروج والالويين والعدد والتثنية ويشوع والقضاة وراعوث

شاول
 نسل بنيامين

لم يُِطع هللا 
ُرفِض كملك 

أيشبوشث
داود

الملك الذي اختاره هللا )نسل يهوذا(
صموئيُل َمَسَحهُ في بيت لحم 

أورشليم: المدينة المقدسة والعاصمة
العهد مع داود )٢صموئيل ٧(: 

العرش األبدي
المملكة األبدية

عالقة “ابن هللا” 
االبن سيبني الهيكل 
ال يمكن نقض العهد 

نعمة هللا بالرغم من الخطية

بنى الهيكل في أورشليم. 
مأل مجد هللا الهيكل. 

َملٌِك حكيٌم
 لكن كان له زوجات 

كثيرات: أصنام
 تمزقت المملكة 
من ابنه رحبعام

الملوكسيناءإبراهيم
حوالي ١٠٥٠-٥٨٦ ق. محوالي ١٤٥٠-١٠٥٠ ق. محوالي ٢١٠٠-١٤٥٠ ق. م

المملكة المتحدة 
١٠٥٠-٩٣٠ ق. م

الشمال: إسرائيل
٩٣٠-٧٢٢ ق. م

الجنوب: يهوذا
٩٣٠-٥٨٦ ق. م

صموئيل

أخيا

أليشع

تقسيم المملكة
٩٣٠ ق. م 

عاموس
يونان

حبقوقصفنيا

يوئيل

ناحوم

عوبديا
نهاية المملكة

سقوط أورشليم
٥٨٦ ق. م.

يهوذا إلى بابل

صدقيا هو آخر ملك

بابل            فارس             اليونان           روما

إرميا إشعياء

إيليا

السامرة
أسرة عمري

 بنى مذابح في دان 
وبيت إيل

كهنة غير الويين
صنع عجلين:
آلهة إسرائيل

ظلت األصنام ٢٠٠ عام. 

ممارسات دينية 
وثنية

عبادة الزانيات
رجاسات مثل األمم

 فعل الشر  فعل الشر
مثل أخآب

إيزابل زوجته
عبادة البعل

األصنام
 أسوأ ملك 

في المملكة الشمالية
إيليا على جبل الكرمل:

الرب هو هللا!

ال يوجد عدل، رشاوى، 
“اذهب إلى نينوى” وسوء معاملة الفقير.

هللا يشفق على األشوريين. 

 بابل تقضي على يهوذا! يوم الرب قريب
البار يحيا باإليمان

 األسفار الكتابية لهذا الفترة: إرميا ومراثي إرميا وحزقيال ودانيال
وعوبديا وبعض المزامير

األسفار الكتابية لهذا الفترة: عزرا ونحميا وأستير وحجي وزكريا 
ومالخى وبعض المزامير

إسرائيل لم تطع وصايا هللا، 
وستتعرض أورشليم للتدمير، 

لكن الرجاء بعد القضاء 

٧٠١ ق. م
 سنحاريب

 يهاجم أورشليم 

سقوط السامرة
٧٢٢ ق. م إسرائيل إلى أشور

شلمنأصر الخامس يهزم السامرة. 
سرجون الثاني ينقل السكان 

 نسل يهوذا 
يستمر
زربابل

المملكة األبدية 
ملك ابن اإلنسان

تجديد العهد
 إزالة المرتفعات
 وتطهير الهيكل

واستعادة عيد الفصح 
والعبادة

الثقة في هللا
 فعل الصواب، لكن 

فعل الشرفعل الشرال يزال التديّن الوثني 

 حزقيال النبي يرى حضور هللا 
يترك الهيكل )حزقيال ١٠(.

 هللا رؤوف وبطيء الغضب، 
لكن في ٥٨٦ ق. م سيأتي أخيًرا قضاؤه. 
لعنات العهد الموسوي ستأتي على يهوذا:

في ٥٨٦ ق. م سيأخذ نبوخذناصر شعب يهوذا إلى سبي بابل، وسيدمر أورشليم 
والهيكل )٢أخبار ٣٦(. 

ستُقلَع عين صدقيا الملك األخير ويصير أعمى ويُؤَخذ إلى بابل. 
سيعين جدليا حاكًما على أورشليم، وسيظل الفقراء في المدينة )إرميا ٤٠-٤٢(. 

 إرميا ينوح على دمار أورشليم )مراثي(، لكن وسط اليأس التام، 
يترجى رحمة هللا. 

 يعلن األنبياء رد األمة بعد السبي، 
هللا يوعد بأنه:

سيرجع إسرائيل إلى األرض ويكثرهم
يقطع عهًدا جديًدا ال يمكن نقضه

يضع شريعته في قلوبهم
يعطي إسرائيل قلبًا جديًدا وروًحا جديًدا

يطهر خطاياهم ويغفرها
ا من نسل داود يقيم ملًكا باّرً

يسكب روحه على كل البشر
سيعاد بناء أورشليم والهيكل.

 دانيال النبي يعمل في محكمة 
الملك نبوخذنصر في بابل: 

 فسَّر األحالم ورأى رًؤى: أربع ممالك )أربعة حيوانات( 
ستقوم وتسقط، لكن هللا سيقيم مملكةً أبديةً. 

٥٣٩ ق.م. كورش )اإلمبراطورية الفارسية(
تهزم بابل )“الكتابة على الحائط” دانيال ٥(

مرسوم كورش يسمح لبني إسرائيل بالعودة إلى أورشليم وبناء 
الهيكل المهدوم. 

٥٣٨ ق. م: العودة األولى على يد شيشبصر، حاكم يهوذا. 
يبدأ بناء الهيكل بقيادة زربابل ويشوع رئيس الكهنة، لكن حدثت 

معارضة لهما. 
٥٢٠ ق. م. حجي: “بناء بيت هللا”. 

استئناف بناء الهيكل: داريوس )٥٢٢-٤٨٦ ق. م(
٥٢٠-٥٠٠ ق. م. زكريا: رأى رؤى

غصن ملكي من نسل داود سيبني هيكل هللا.
هللا سيسكن في وسط شعبه.

سيأتي الملك بالخالص راكبًا على جحش. 
ستكون أورشليم بركةً لكل األمم. 

 ٥١٦ ق. م: الهيكل سيعاد بناؤه، لكن لن يظهر أيُّ دليل 
على عودة حضور هللا المجيد. 

أحشويروش األول، ملك فارس ٤٨٦-٤٦٥
أستير ملكة على شوشن )أستير(

 ٤٥٨ ق. م: العودة الثانية من السبي خالل 
ملك أرتحشستا األول )٤٦٥-٤٢٤(. 

عزرا الكاتب وصادوق الكاهن والعودة إلى أورشليم
 قراءة الشريعة واالعتراف 

وتجديد العهد )عزرا ٩- ١٠(
 ٤٤٥ ق. م نحميا- ساقي الملك أرتحشستا األول – 

 يعيد بناء أسوار أورشليم. الصالة وتجديد العهد، 
لكن ال يزال الشعب يخطئ.

مالخي: )آخر أنبياء العهد القديم(: 
 يتأنى هللا في مجيئه بسبب خطية البشر. سيعود الرب لهيكله، 

لكن سيأتي النبي إيليا أواًل ليعد طريقه ثم يأتي الرب بعده...

فعل الشر

متمردون

 إسرائيل المتمردة 
 ال ترى وال تسمع. 

 القضاء قادٌم لكن يوجد رجاء 
من خالل العبد المتألم. 

هوشع
زنت إسرائيل، وخانت، 

وعبدت األوثان
لكن شعب هللا سيُقال عنه 

“أبناء اإلله الحي” 

إمبراطورية أشور
القرن السابع والثامن

قتل أبناء أخآب
قتل الذين عبدوا البعل

بقاء العجلين
دفع الجزية آلشور:

شلمنأصر الثالث

 إثنا عشر سبًطا إلسرائيل         يهوذا   إبراهيم              إسحاق          يعقوب  

داود          سليمان

ناداب                  أيلة              عمري             أخزيا                        ياهو                    يهوآش                           زكريا                             منحيم                    فقح

رحبعام             آسا                                     يهورام      عثليا                                     أمصيا                     يوثام                           حزقيا                             آمون                           يهوآحاز                         يهوياكين   

أبيام                       يهوشافاط                       أخزيا               يوآش                             عزيا                     آحاز                                       منسى                        يوشيا                     يهوياقيم                   صدقيا

يربعام األول                بعشا               زمري             أخآب                يهورام                   يهوآحاز                   يربعام الثاني                       شلوم                فقحيا                    هوشع

ِتْلَغُث َفْلَناِسُر الثالث
)٧٤٥-٧٢٧(

هاجم الشمال

إمبراطورية بابل
القرن السادس

٦٠٥ ق. م:
نبوخذنصر
يهزم مصر

السبي األول
دانيآل يذهب إلى بابل

٥٩٧ ق. م
السبي الثاني

يهوياكين وحزقيال 
يذهبان إلى بابل.

٥٨٦ ق. م السبي األخير
نبوخذنصر يدمر 

إسرائيل

هاجم آحاز  

ميخا
إقامة العدل

السلوك بتواضع

 األصنام 
من أدوم

أزال عبادة الزانيات 
أزال األصنام

تجديد العهد
ال يزال يوجد تديٌُّن 

وثنيٌّ

 فعل الشر 
مثل أخآب

الدعارة

 قتل األسرة 
الملكية

يهوياداع الكاهن 
يمسح يوآش ملًكا

بي الَهيَكلالسَّ
حوالي ٥٣٩- ٤٣٠ ق. م. حوالي ٥٨٦- ٥٣٩ ق. م

المسيح

مبدئيًّا دمر البعل
الحقًا: عبادة األوثان

 يقتل كاهنًا
قاتل

يبني المملكة
العصر الذهبي 

ليهوذا
ال يزال التدين 

الوثني

 يذبح لألصنام، 
ال توجد ثقة
الرجاسات

التضحية باألطفال
مثل ملوك الشمال

 طلب المساعدة 
من أشور

مذابح للبعل
التضحية باألطفال

السحر
الجان والتوابع

األصنام في الهيكل
التوبة لكن القضاء 

قادم على يهوذا

العثور على الشريعة
تجديد العهد

إزالة الجان والسحر 
والتوابع

هدم المذابح وتحطيمها
تدمير األوثان

االحتفال بعيد الفصح

فعل الشرفعل الشر تحالف مع أخآب.
إصالحات دينية

 عيَّن قضاة
الويون: كهنة

الثقة في هللا
 ال يزال التدين الوثني

 األسفار الكتابية لهذا الفترة: صموئيل األول والثاني وملوك األول والثاني وأخبار األول والثاني والمزامير واألمثال والجامعة )أو كتب في وقت الحق( 
ونشيد األنشاد وإشعياء وإرميا وحزقيال ودانيآل وهوشع ويوئيل وعاموس ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا. 


