a
Ҳукмронии мутлақ

Ҳизқиё (29 сол 726-698)

Шоул (40 сол 1096-1056 п.а.милод)
1Подш.10,24
Ба Шоул равған молида шуд,
вақте ки вай дар ҷустуҷӯи харон
буд (1Подш.9,3).

Менашше (55 сол 697-643)

Омӯн (2 сол 642-641)

Йӯшиёҳу (31 сол 640-610)

Раҳабъом (17 сол 975-959)

Еҳӯоҳоз (3 моҳ 609)

Еҳӯёқим (11 сол 608-598)

Еҳӯёкин (3 моҳ 598-597)

Сидқиёҳу (11 сол 596-586)

Аҳазёҳу (1 сол 886)
4Подш.8,25
Аҳазёҳу аз Еҳу захми марговар
дошт (4Подш.9,24).

Аталё (7 сол 885-879)
4Подш.11,3
Аталё ягона малика дар тамоми
замони подшоҳон буд  тоҷи
занона.

Еҳӯош (40 сол 879-840)
4Подш.12,2
Еҳӯош ҳамчун писари хурд шоҳ
шуд (4Подш.12,1).

Амасё (29 сол 839-811)
4Подш.14,1
Амасё аз подшоҳии шимолӣ забт
карда ва баста шуд
(4Подш.14,13).

Азарё (52 сол 810-759)
4Подш.15,1
Азарё аз касалии махав гирифтор
шуд (4Подш.15,5).

Ютом (16 сол 758-743)
4Подш.15,32
Ютом дарвозаи болоиро дар
маъбад сохт (4Подш.15,35).

Оҳоз (16 сол 742-727)
4Подш.16,1
Оҳоз қурбонгоҳи навро аз рӯи
қурбонгоҳи Димишқ сохт
(4Подш.16,10).

4Подш.9,6
Еҳу барои аспсавории тезаш
машҳур буд (4Подш.9,20).

Еҳӯоҳоз (17 сол 857-841)
4Подш.13,1
Еҳӯоҳоз дар ҷанг муваффақият
надошт (4Подш.13,7).

Юош (16 сол 840-825)
4Подш.13,10
Юош бояд дар пеши Элишоъ тир
ба замин мезад (4Подш.13,18).

Ёробъом II. (41 сол 825-785)
4Подш.14,23
Ёробъом II. заминро то баҳри
мурда боз забт кард
(4Подш.14,25).

Замон бе ягон шоҳ (12 сол 784-773)

4Подш.24,18
Сидқиёҳу шоҳ буд, вақте ки
Набукаднесар Уршалимро забт
кард (4Подш.25,4).

Еҳӯром (8 сол 893-886)
4Подш.8,16
Еҳӯром касал шуд ва дар ҷогаҳаш
буд (2Вақ.21,18).

Еҳу (28 сол 886-858)

4Подш.24,8
Еҳӯёкин аз шоҳ Набукаднесар ба
асорат бурда шуд (4Подш.24,12).

Еҳӯшофот (25 сол 914-890)
3Подш.22,41
Еҳӯшофот бо Аҳоб дӯстӣ кард
(3Подш.22,2 ва давом).

4Подш.3,1
Йӯром бар Мӯоб ғолиб омад,
барои он ки об мисли хун сурх
намуд (4Подш.3,22).

4Подш.23,36
Еҳӯёқим китоби Ишаъёро сӯзонд
(Ирм.36,27).

Осо (41 сол 955-915)
3Подш.15,9
Осо пойашро захмдор кард
(3Подш.15,23).

Йӯром (12 сол 897-886)

4Подш.23,31
Еҳӯоҳоз аз фиръавн Накӯҳ ба
асорат бурда шуд (4Подш.23,33).

Абиём (3 сол 958-956)
3Подш.15,1
Абиём як баромади машҳур
дошт (2Вақ.13,4 ва давом).

3Подш.22,52
Аҳазё се бор аскар ба пеши Илёс
фиристод, ки сузонда шуданд
(4Подш.1,9 ва давом).

4Подш.22,1
Йӯшиёҳу иди песоҳи
калонтаринро қайд кард 
барраи песоҳ (4Подш.23,22).

Подшоҳии шимол
3Подш.12,17
Раҳабъом гуфт: „Ман шуморо бо
нешҳои каждум ҷазо медиҳам“
(3Подш.12,14).

Аҳазё (2 сол 898-897)

4Подш.21,19
Омӯн ба воситаи суиқасд кушта
шуд (4Подш.21,23).

Сулаймон (40 сол 1016-976)
3Подш.1,39
Сулаймон маъбадро дар
Уршалим сохт (3Подш.6,1).

3Подш.16,29
Аҳъоб ба бутҳои бегона мисли
Баал паррастиш кард
(3Подш.16,32).

4Подш.21,1
Менашше бутпарасти бадтарин
буд (4Подш.21,11).

Довуд (40 сол 1056-1016)
2Подш.2,4
Довуд чӯпон буд, пеш аз он ки
шоҳ шуд (1Подш.16,11).

Аҳъоб (22 сол 918-897)

4Подш.18,1
Ҳизқиё сояи соати зинадорро 10
зина ба ақиб рафтанро дид
(4Подш.20,11).

Асорат (586)

Эҳтимол як замоне бе ягон шоҳ
буд.

Закарё (6 моҳ 773)
4Подш.25,1 ва давом
Подшоҳии шимол аз Бобил ба
асирӣ бурда шуд.

4Подш.15,8
Закарё охирин аз насли Еҳу буд
ва ин пешгӯӣ карда шуда буд
(4Подш.15,12).

Шаллум (1 моҳ 772)
4Подш.15,13
Шаллум аз Менаҳем кушта шуд
(4Подш.15,14).

Подшоҳии ҷануб
Ёробъом I. (22 сол 975-954)
3Подш.12,20
Ёробъом I. ду гӯсолаи тилло сохт
(3Подш.12,28).

Менаҳем (10 сол 771-762)
4Подш.15,17
Менаҳем маҷбур шуд ба Фул
шоҳи Ашшур 1000 сиқра нуқра
бидиҳад (4Подш.15,19).

Нодоб (2 сол 954-953)
3Подш.15,25
Нодоб аз шоҳ Баъшо кушта шуд
(3Подш.15,28).

Фақаҳё (2 сол 761-760)
4Подш.15,23
Фақаҳё аз сарлашкараш Фақаҳ
кушта шуд (4Подш.15,25).

Баъшо (24 сол 953-930)
3Подш.15,33
Баъшо аз паррандагон ё сагон
хурда шуд (3Подш.16,4).

Фақаҳ (20 сол 759-740)
4Подш.15,27
Фақаҳ шоҳ буд, вақте ки Ашшур
бисёр шаҳрвандони Исроилро ба
асирӣ бурд (4Подш.15,29).

Эло (2 сол 930-929)
3Подш.16,8
Эло маст буд, вақте ки кушта шуд
(3Подш.16,9).

Ҳӯшаъ (9 (+9) сол 739-722)
4Подш.17,1
Ҳӯшаъ шоҳ буд, вақте ки
Сомария аз Ашшур забт карда
шуд (4Подш.17,6).

Зимрӣ (7 рӯз 929)
3Подш.16,15
Зимрӣ худро бо оташ кушт
(3Подш.16,18).

Омрӣ (12 сол 929-918)
3Подш.16,23
Омрӣ дар болои кӯҳи Сомар
шаҳри Сомарияро сохт
(3Подш.16,24).

Асорат (722)
4Подш.17,3 ва давом
Подшоҳии ҷануб аз Ашшур ба
асирӣ бурда шуд.

