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تقديم كتاب
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تقاليده وعاداته
األب سامي حالَّق اليسوعي

ن
فلسطي ُ
ن
ّن
وتغي إلعادإت
إلن عاش فيها إلمسيح يف
إلبعد
ّ
إلزمن إلذي يفصلنا عن إأليام ي
ي
ً
كثي من إلنصوص إؤلنجيلية ،مما أدى ؤىل صعوبة
وإلتقاليد ألقيا نوعا من إلغشاوة عىل ّ
تشي ؤىل أحدإث تاريخية محددة
فهمها وإلجهل بأبعادها .ويالحظ إلقارئ أن إلنصوص ّ
تشحها ،ألنها كانت معروفة نف إلزمن إلذي ِّ
بدون أن ر
دونت فيه تلك إلنصوص.
ي
فمن خالل إستيعاب إلعادإت وإلمعلومات إلتاريخية يمكن أن نفهم ّ ً
كثيإ تعاليم
ن
وبالتاىل ينتبه إلقارئ ؤىل كلمات وعبارإت قرأها مرإت
يسوع ،وكيف كان يعيش يف أيامه،
ي
ن
تشي ؤليه .وهذإ ما يحاول هذإ إلكتاب أن يفعله...
كثية يف إألناجيل دون أن يلحظ ما ّ
ّ
ا
ن
ُ
إلكتاب يتكون من ستة ر
وكبية يف حياة إلناس آنذإك:
صغية ّ
عش فصًل يحلل بدقة كل ّ
ّن
فلسطي إلجغرإفية وإألمطار وإلنباتات وإلحيوإنات...
الفصل األول يعرض لطبيعة أرض
ّن
وإلسامريي وإلشتات.
الفصل الثان يذكر تاري خ إليهود منذ نشأتهم وإألمم إلمحيطة بهم
ن
إلرومان وعن مجلس إلسنهدريم
إلسياس وإإلحتالل
الفصل الثالث يتكلم عن إلوضع
ي
ي
ّن
فلسطي.
إلكبي إلملك وورثته ثم بنطيوس بيالطس ،وكيف ساست روما
وهيودس ّ
ّ
الفصل الرابع يدخل بنا ؤىل إلحياة إلعائلية إلخاصة ،وإلعادإت إلمتبعة عند وإلدة طفل
وتسميته ،وإلختان وإليبية ،وإلخطوبة وإلزوإج وإلمهر ووضع إلمرأة إليهودية.
ّن
ومعلم
وإلالويي ،وإلكتبة
الفصل الخامس عن طبقات إلشعب إلمختلفة كالكهنة
ي
ر
ّن
ّن
ّن
إألسينيي).
وإلصدوقيي ،وإلغيورين ورهبان إلبحر إلميت (إلرهبان
وإلفريسيي
إلشيعة،
ّن
طبقتي :إلفقرإء
الفصل السادس هو عن إلطبقات إإلجتماعية ،حيث ينقسم إلمجتمع ؤىل
وإألغنياء .أما إلطبقة إلوسىط فنادرة .ويذكر إلعالقة بينهما.
الفصل السابع عن إلتنظيمات إلحكومية ،ويذكر أن إليهود عليهم أن يدفعوإ نض ّ ن
يبتي:
نضيبة مدنية ن
ّن
قوإني إلمحاكم إلسائدة ،ومجلس إلسنهدريم
وضيبة دينية .كما يذكر لنا
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وأعضاءه وكيفية إنعقاده ،وكيفية صدور إألحكام وأنوإع إؤلعدإم...
إلن كانت سائدة وقتها.
الفصل الثامن يذكر إلتقويم وإلمقاييس وإألوزإن وإلعمالت ي
ن
ئيس ،وكان إلفقرإء
إلخي هو إلطعام إلر
الفصل التاسع ُيحدثنا عن إلمأكوإلت ،حيث
ي
ً
ً
إلشعي ،وإألغنياء ن
يأكلون ن
خي إلقمح ،ومعه إلسمك سوإء مشويا أو ُمجففا .وأحيانا كانوإ
خي
ّ
ً
يأكلون جر ًإدإ .وإلزيتون هو من إألطعمة ُ
جلوسا عىل
إلمفضلة وإلمتوفرة عندهم .وكانوإ يأكلون
إألرض بينما إألغنياء عىل طاوإلت منخفضة .ويبدأون إلطعام بتالوة صالة إليكة .ويغمسون
ً
باليد ُ
(إلي ن
ه من
من بالتحديد) من إلطبق ّ
إلكبي إلمصنوع غالبا من إلنحاس .ومائدة إلطعام ي
ُ
ثالثة أضلع ،وتيك إلجهة إلرإبعة فارغة ليتمكن خدإم إلمائدة من ؤحضار إلطعام للمدعوين.
ً
ويجلس صاحب إلدعوة ن يف إلوسط ،وعن يمينه أرفع إلموجودين شأنا.
ن
ً
خصوصا ّ ن
بي أبناء إلطبقات
إلحرف إلموجودة يف أيام يسوع،
الفصل العاش يذكر أهم ِ
وإلن كان بعض إلتالميذ يعملون بها.
ّ
إلرع إلمرتبة إألوىل ثم إلزرإعة وإلصيد ي
إلفقية .ويحتل ي
وباؤلضافة للمهن إلسابقة هناك ِحرف أخرى مثل إلنجارة وصنع إلخيام ...وكان إألوإلد يرثون
ِّ
مهنة آبائهم .ويقول إلتلمود” :من لم ُيلقن إبنه حرفة جعله لصا“.
ّن
فلسطي يتكلمون إألرإمية ،ويقرأون
الفصل الحادي عش عن إلقرإءة وإلكتابة .كان يهود
ُ
ن
ن
ّن
باللغتي
إلدين كان إألطفال يحفظون إلصلوإت
وف مدإرس إلتعليم
إلكتب إلمقدسة بالعيية .ي
ي
ن
إللغتي ،ر
ّن
ّن
إلعيية وإألرإمية .وباؤلضافة ّ ن
ه
إنتشت يف
لهاتي
فلسطي إللغة إليونانية ،فقد كانت ي
لغة إلتجارة وإلدبلوماسية وإلفكر .وقد حاول معلمو ر
إلشيعة منع إنتشارها حن إل تتشب
إلعادإت إليونانية إلوثنية ؤىل إلشعب إليهودي.
الفصل الثان عش عن إآلدإب وإلعلوم وإلفنون ،كان إلشعب إل يعيف ؤّل بالعلوم إلدينية،
ً
ً
إتحادإ وثيقا.
فقد كان إلدين وإألدب ُمتحدين
الفصل الثالث عش عن إلحياة وإلموت وإألمرإض وإلطب وإلعالج.
الفصول من الرابع عش ى
حت السادس عش تتحدث عن عادإت إليهود إلتقوية،
مثل إلصالة ،تقديس يوم إلسبت ،وإألعياد إليهودية ،وإلهيكل وإلمجامع إلمحلية،
وإلمسيح إلمنتظر.
شيق وجذإب لكل من يحب إؤلنجيل ويريد أن يتعرف عن عمق ر
وإلكتاب ِّ
أكي عىل حقيقة
إلرب يسوع وتعاليمه ُ
إلمحيية.
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