
«ھېرودالر»نىڭ نهسهبنامىسى

بۈيۈك ھېرود
(مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى 73-1(؟)-يىلى)

(«ماتتا» 1:2،     «لۇقا» 5:1)  

 I كلېئوپاترا
بىلهن توي قىلغان

مالتاس
بىلهن توي قىلغان

 II مارىئامنې
بىلهن توي قىلغان

 I مارىئامنې
بىلهن توي قىلغان

II ھېرود فىلىپ
ئىتۇرىيه ۋه تراخونىتىس ئۆلكىسىنىڭ ھاكىمى 
(«تېترارق»ى) بولغان (مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى

 1-يىلى (؟) مىالدىيه 34-يىلىغىچه)
(«لۇقا» 1:3)

I ھېرود فىلىپ
(ھېچ تهختكه ئۇلتۇرغان ئهمهس. 

بىرىنچى بولۇپ ھېرودىيه بىلهن توي قىلغان)
تهخمىنهن مىالدىيه 34-يىلى ئۆلدى.

(«ماتتا» 3:14، 
«ماركۇس» 

17:6 «لۇقا» 19:3)      

ھېرود ئانتىپاس
 گالىلىيه ۋه پېرىيانىڭ ئۈستىگه 

ھاكىم («تېترارق») بولغان 
(ئىككىنچى بولۇپ ھېرودىيه بىلهن 
توي قىلغان) ئۇ چۆمۈلدۈرگۈچى يهھيا 

پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرگهن ئاخىردا ۋالىي پىالتۇس 
ئهيسا مهسىھنى سوراق قىلىشقا ئۇنىڭ ئالدىغا ئهۋهتكهن

(«لۇقا» 1:3، 19؛ 7:9، 31:13، 7:23، 
«ماتتا» 1:14،  3؛ «ماركۇس» 14:6)

ھېرود ئارخېالئۇس
ئۇ يهھۇدىيه، ئىدۇمىيا ۋه سامارىيانىڭ 

ئۈستىگه ۋالىي بولغاندا 
(مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى

 1-يىلى (؟) مىالدىيه 6-يىلىغىچه)
يۈسۈپ ۋه مهريهم مىسىردىن 
چىققاندا ئۇالر يهھىدىيهگه 

بارماي، ناسارهتكه
 ئولتۇراقالشقان

             («ماتتا» 23-19:2).

درۇسىال
ئۇ ئاۋۋال ئهمهسانىڭ پادىشاھى ئازۇزۇسقا، 

ئاندىن رىملىق ۋالىي فېلىكسگه تهگكهن. فېلىكس 
مىالدىيه  52-59-يىلى يهھۇدىيهنىڭ ۋالىيى بولغان. 

روسۇل پاۋلۇس ئۇنىڭ ئالدىدا سوراققا تارتىلغان
 («روسۇلالرنىڭ پائالىيهتلىرى» 24:24).

بهرنىكى
(مىالدىيه 28-93-يىلى)
ئۇنىڭ تاغىسىنى ھېرودقا 

(حالكىسنىڭ پادىشاھى)غا تهگكهن، 
ئاندىن بىر مهزگىلده ئۆز بىر تۇغقان ئاگرىپپا 

بىلهن  بىلله ئهر-خوتۇنلۇق تۇرمۇشىنى 
ئۆتكۈزگهن. روسۇل پاۋلۇس شۇ چاغدا 

ئۇالر ئىككىسىنىڭ ئالدىدا سوراق قىلىنغان  
(«روسۇلالرنىڭ پائالىيهتلىرى» 13:25).

II  ھېرود ئاگرىپپا
روسۇل پاۋلۇس ئۇنىڭ ئالدىدا 

سوت قىلىنغاندا خۇش خهۋهرنى 
چۈشهندۈرىدۇ («روسۇلالرنىڭ 

پائالىيهتلىرى» 32:26-13:25)

 ھېرودىيه
(مات 3:14،
مارك 17:6،
لۇقا 19:3)

 I ھېرود ئاگرىپپا
(مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى

 10-يىلى مىالدىيه 44-يىلىغىچه)
ئۇ يهنه «بۈيۈك ئاگرىپپا» 

دهپ ئاتالغان، يهھۇدىيهنىڭ پادىشاھى بولغان
ئايالى سىپرىستىن ئۇ بىر ئوغۇل (ئاگرىپپا II) ۋه ئۈچ قىز تۇغۇلغان

ئۇ روسۇل ياقۇپنى ئۆلتۈرگهن؛ خۇدا روسۇل پېترۇسنى ئۇنىڭ قولىدىن 
قۇتقۇزغان («روسۇلالرنىڭ پائالىيهتلىرى» 23-1:12)  

ھېرود
(ھېرود V، خالكىس پادىشاھى، ئۆزىنىڭ نهۋرې سىڭلىسى 

بهرنىكى بىلهن توي قىلغان. بهرنىكى
 «روسۇلالرنىڭ پائالىيهتلىرى» 13:25ده 

تىلغا ئېلىنىدۇ)

 IV  ئارىستوبۇلۇس
(مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى 31-7-يىلى)

مۇقهددهس كىتابتا تىلغا ئېلىنمىغان. ئۇ كوستوبار 
ۋه سالومېنىڭ قىزى، يهنى ئۆزىنىڭ نهۋره قىزى 

بهرنىكى بىلهن توي قىلغان. ئۆز ئاتىسى تهرىپىرىن 
  قهستلىنىپ    ئۆلتۈرۈلگهن. 

سالومې
ھېرود فىلىپ I ۋه ھېرودىيهنىڭ قىزى

ئۇ  ئۇسسۇل ئوينىشى بىلهن چۆمۈلدۈرگۈچى 
يهھيانىڭ بېشىنى ئېلىپ كېلىشنى سورىدى

(«ماتتا» 1:14-12، «ماركۇس» 29-14:6) 

مارىئامنې
گايۇس يۇلىيۇس ئارخېالئۇس 

ئانتىئوقۇس ئېپىفانىس بىلهن توي قىلغان. 
ئۇالرنىڭ بهرنىكى ئىسىملىك بىر قىزى 
بولغان (مىالدىيه 50-يىلى تۇغۇلغان).

مارىئامنې
ئانتىپاتېر III ئۆلۈم 
جازاسىغا تارتىلغاندا،

 مۇشۇ مارىئامنې ئۇنىڭ ئايالى ئىدى.
 كېيىن ئۇ «ئهتنارق» ھېرود 

ئارخېالئۇسنىڭ ئايالى 
بولغان بولۇشى مۇمكىن. 
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تراخونىتىس
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سامارىيا

ييه
تۇرى

ئى

ئانتىپاتېر

ناباتىيالىق سىپروس 
بىلهن توي قىلغان

فاسايلۇس
(مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى  43-40-يىلى 
 يههۇدىيهنىڭ ئۈستىگه  ۋالىي بولغان) 

سالومى يۈسۈف فېروراس

ئىنجىل دهۋرىده «ھېرودالر» بولسا ئېدومىيالر (ياكى ئىدۇمىيالر)دىن ئىدى (ئېدومىيالر ئهساۋنىڭ ئهۋالدلىرىدۇر). ئۇالر ئۆزلىرىنى 
يالغاندىن: «يهھۇدىيالرنىڭ خاندانلىقىغا تهۋهمىز» دهپ جاكاراليتتى. يهھۇدىيالر بولسا ئۇالرنى «فىلىستىي قۇلالرنىڭ بىر 

ئائىلىسىدىن بولغانسىلهر» دهيتتى.
ھېرودالرنىڭ ئهجدادى «ھېرود ئانتىپاتېر» ئىدى؛ ئۇ يهھۇدىيهنىڭ تهختىگه ۋارىسلىق قىلغان «ھاسمونىيالر» (يهنى 

«ماككابىيالر»غا ۋارىسلىق قىلغانالر)نىڭ خاندانلىقى ئارىسىدا  سۇيقهست  قىلىپ، ئهۋالدلىرىنىڭ تهختكه چىقىش يولىنى 
تهييارالپ قويدى. كېيىن، رىم ئىمپېرىيهسى پهلهستىن رايونىغا بارغانسېرى قول ئۇزارتقاندا، ھېرود ئانتىپاتېر ئۇالرغا تهخسىچىلىك 

قىلىشى بىلهن تېخىمۇ كۈچكه ئىگه بولدى.

ھاسمونىي رهھبهر «خىركانۇس يوھاننا II» («سادۇقىي مهزھىپى»تىن بولغان، 
مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى 1-ئهسىردىكى يهھۇدىيالرنىڭ باش كاھىنى) كۆپ يات 
ئهللىكلهرنى يهھۇدىيالرنىڭ ئهنئهنىلىرى ۋه ئۆرپ-ئادهتلىرىنى قوبۇل قىلىشقا 
مهجبۇر قىلدى. ئانتىپاتېرنىڭ ئائىلىسى شۇ مهجبۇرىيهت ئاستىدا  ئۆزلىرىنى 
«يهھۇدىيالرمىز» دهپ جاركارلىغان. ھالبۇكى، پهرىسىي مهزحىپىدىكىلهر 

مۇشۇنداق «يهھۇدىي بولغانالر»نى قوبۇل قىلمىغان. شۇنىڭ بىلهن 
يهھۇدىيهدىكى يهھۇدىيالرنىڭ كۆپ قىسمى ھېرودالرنى «ھهقىقىي يهھۇدىي 
ئهمهس» دهپ قارايتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن «ھېرودالر» ئۈچ تهرهپتىن ئاددىي 

پۇقراالر تهرىپىدىن كهمسىتىلگهن: — (ئا) ئۇالر ئېدومىيالردىن كېلىپ چىققان؛ 
(ئه) ئۇالر يهھۇدىي ئهنئهنىۋىي ئۆرپ-ئادهتلىرىگه ئاجىزالشتۇرىدىغان تهسىر 

يهتكۈزمهكته ئىدى؛ (پ) ئۇالر يهھۇدىيالر نهپرهتلهنگهن رىملىق تاجاۋۇزچىالر 
بىلهن ھهمكارالشماقتا ئىدى.
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