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   صفحات ٥ من أصل٢صفحة رقم  

  سفر راعوث
 

  المقدمة
   .تعود قصة راعوث إلى الزمن اّلذي آان فيه القضاة یقودون شعب إسرائيل، ولم یحّدد بعد تاریخ آتابتها

 لهذا یشّدد على صدق راعوث الموآبـية، .ب اهللاأما هدف الكتاب فهو الترآيز على دخول امرأة غریـبة في شع
 آانت راعوث وحماتها نعمة . وُتبرز القصة طریقة مكافأة األمانة بالخير.وأمانتها تجاه عائلة زوجها وتجاه اهللا

 وتعطينا القصة مثاًال لألمانة في العالقات بـين الناس .تـتخبطان في الشقاء، فعرفتا تدریجيًا البحبوحة والسعادة
   .الثقة باهللاو

 وبما أن راعوث الموآبـية انتمت الى .قمة الكتاب تظهر والدة ابن راعوث اّلذي صار جد الملك داود فيما بعد
   .)5: 1مت(ساللة داود بعد زواجها من بوعز، لذلك وجدت مكانًا في سلسلة نسب یسوع 

  1الفصل 
  أليمالك وعائلته في موآب

 ُجوٌع في األرِض، فذَهَب  آاَن في أّیاِم ُحْكِم الُقضاِة1
  َرُجٌل ِمْن أهِل َبيَت َلحَم في َیهوذا إلى أرِض ُموآَب

سُمُه  وآاَن ا2بناُه،  ِلـُيقيَم فيها، هَو وَزوَجُتُه وا
بَنيِهما َمحلوُن  سما ا سُم َزوَجتِه ُنعَمُة، وا أليماِلَك، وا

 ِمْن َبيَت َلحَم في َیهوذا،  وَنوَآليوُن، وُهم أفراتيُّ
فُتوفَِّي أليماِلُك، 3 .فَدخلوا أرَض موآَب وأقاموا ُهناَك

اللَّذاِن َتَزوَّجا 4بناها  َزوُج ُنعَمَة، وَبقيت هَي وا
سُم األخرى  سُم الواحدِة ُعرَفُة وا امرأَتيِن موآبـيَّتيِن، ا

 ماَت ُثم5َّ .راعوُث، وأقاما ُهناَك نحَو َعْشِر ِسنيَن
   .بَنيها وَزوَجها  فَفَقَدِت المرأُة ا.الزَّوجاِن ُهما أیضًا

  الرجوع إلى بـيت لحم
وعَزَمت هَي وَآنَّتاها على الرُّجوع ِمْن أرِض 6

موآَب ألنَّها َسِمَعت ُهناَك أنَّ الّربَّ بارَك شعَبُه 
يها ِمَن المكاِن اّلذي فخرَجت ِبَكنََّت7 .وَرَزَقُهم َطعامًا

آاَنت فيه وِسرَن في الطَّریِق راجعاٍت إلى أرِض 
أرى أْن َترِجـَع ُآلُّ «: وقاَلت ُنعَمُة ِلَكنََّتيها8 .َیهوذا

واحدٍة ِمنُكما إلى َبيِت ُأمِّها، والّربُّ ُیحِسُن إليُكما آما 
وُیَسهُِّل لُكما أْن 9أحَسنُتما إليَّ وإلى اّلذیَن ماتوا، 

 ُثمَّ .»جدا راحًة، ُآلُّ واحدٍة في َبيِت َزوٍج لهاَت
: وقالتا لها10 .قبََّلتُهما، فَرَفَعتا أصواَتُهما بالُبكاِء

فأجاَبتُهما 11 .»ُنریُد أْن َنرِجـَع مَعِك إلى شعِبِك«
 ِلماذا تذهباِن معي؟ أفي أحشائي .بنتيَّ ال یا ا«: ُنعَمُة

؟  دٍة ِمنُكما َزوٌجَبنوَن َبعُد حّتى یكوَن ِلُكلِّ واح
ْذهبا ألنِّي ِشْخُت َعِن الزَّواِج  بنتيَّ وا إرِجعا یا ا12

ثانيًة، بل حّتى لو َظَننُت أنَّ بإمكاني أْن أتَزوََّج أیضًا 
أفَتنَتِظراِن أْن َیكُبروا؟ 13هِذِه اللَّيلَة وأِلَد َبنيَن، 

 أنا .بنتيَّ أَتمَتنعاِن ِمْن أجِلِهم َعْن أْن تـَتَزوَّجا؟ ال، یا ا
 .» عَليُكما، یُد الّربِّ ما عاَدت معي في أَشدِّ الحسَرِة

فَرَفعتا أصواَتُهما بالُبكاِء أیضًا، وَقبََّلت ُعرَفُة 14
  .َحماَتها ُمَودَِّعًة، وأمَّا راعوُث فلم ُتفاِرْقها

هِذِه ِسلَفُتِك رَجَعت إلى «: فقاَلت لها َحماُتها15
فأجاَبت 16 .»أنِت مَعهارِجعي  شعِبها وآلهِتها، فا

 فأنا .ال ُتِلحِّي عليَّ أْن أتُرَآِك وُأفاِرَقِك«: راعوُث
 شعُبِك شعبـي .أینما ذَهْبِت أذهُب وأینما أَقْمِت ُأقيُم

 .َحيُث تموتيَن أموُت وُهناَك ُأدَفُن17 .وإلُهِك إلهي
ولُيعاِقْبني الّربُّ أَشدَّ الِعقاِب إْن َفرََّق َبيني وَبيَنِك 

فلمَّا َرأتها ُمِصرًَّة على الذَّهاِب 18 .»ُر الموِتغي
  .مَعها َآفَّْت َعِن الكالِم

ُثمَّ ذَهبتا ِآْلتاُهما حّتى دَخلتا َبيَت َلحَم، فأثاَر 19
» أهِذِه ُنعَمُة؟«: ُدخوُلُهما أهَل المدینِة ُآلَّهم وقالوا

ال َتدعوني ُنعَمَة لِكن ادعوني ُمرََّة، «: فقاَلت لُهم20
ذَهبُت ِمْن ُهنا 21 .نَّ الّربَّ القدیَر جَعَلني ُمرًَّة ِجدًاأل

وِعندي ُآلُّ شيٍء وأرَجَعني الّربُّ وما ِعندي شيٌء، 
فكيَف َتدعوَنني ُنعَمَة والّربُّ القدیُر أَذلَّني 

 »وفَجَعني؟
وهكذا رَجعت ُنعَمُة وراعوُث الموآبـيًُّة َآنَُّتها من 22

 َلحَم في أوَِّل َحصاِد أرِض موآَب، ودَخلتا َبيَت
   . الشَّعيِر

  2الفصل 
  راعوث في حقل بوعز

وآاَن ِلُنعَمَة نسيـٌب ِلَزوِجها، َغنيٌّ ِمْن َعشيرِة 1
فقاَلت راعوُث الُموآبـيَُّة 2 .سُمُه ُبوَعُز أليماِلَك ا
َل وراَء َدعيني أذَهُب إلى الحقِل أللَتِقَط َسناِب«: ِلُنعَمَة

إذَهبـي «:  فقاَلت لها.»َمْن َینُظُر إليَّ ِبــَعيِن الَعْطِف
فَذَهبت ودَخَلت حقًال وأخَذت تلَتِقُط فيِه 3 . »بنتي یا ا

ّتفَق أنَّ الحقَل آاَن ِلُبوَعَز،   وا.وراَء الَحصَّادیَن
: وأنَّ ُبوَعَز عاَد ِمْن َبيَت َلحَم، فقاَل للَحصَّادیَن4
وقاَل 5 .»ُیباِرُآَك الّربُّ«:  فقالوا َله.»مالّربُّ َمعُك«

َمْن «: ُبوَعُز للرَّجِل اّلذي أوآَل إليِه أمَر الَحصَّادیَن
هَي َفتاٌة موآبـيٌَّة «: فأجاَبُه الوآيُل6» هَي هِذِه الفتاُة؟

: جاَءت فقاَلت7 .رَجَعت مَع ُنعَمَة ِمْن أرِض موآَب
َبيِن الُحَزِم وراَء َدُعوني ألَتِقُط وأجَمُع الَحبَّ ِمْن 

 وهَي ُهنا ِمَن الصَّباِح إلى اآلَن ولم .الَحصَّادیَن
  .» َتسَتِرْح إالَّ قليًال

 ال تذَهبـي .بنتي إسَمِعي یا ا«: فقاَل ُبوَعُز ِلراعوَث8
ِلَتلَتِقطي ِمْن حقٍل آَخَر وال َتتُرآي هذا الحقَل، بل 

یَنُهم وفي أيِّ حقٍل َتَر9الِزمي الَحصَّادیَن ُهنا 
 وأنا أَمْرُت ُوَآالئي أن ال .َیحِصدوَنه سيري وراَءُهم

ذهبـي إلى األوعَيِة   وإذا َعِطشِت فا.یَتَعرَّضوا لِك
فَسَجَدت على وجِهها إلى 10 .»سَتَقوُه شَربـي ِمما ا وا

ِلماذا َنَظرَت إليَّ ِبــَعيِن الَعْطِف «: األرِض وقاَلت َله
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َسِمْعُت ِبُكلِّ ما «: وَعُزفأجاَبها ُب11» وأنا غریـبٌة؟
َصَنعِتِه مَع َحماِتِك َبعَد وفاِة َزوِجِك، وآيَف َترْآِت 

أباِك وأمَِّك وأرَض َموِلدِك وِجْئِت إلى شعٍب لم 
الّربُّ إلُه َبني ِإسرائيَل ُیكاِفُئِك 12 .َتعِرفيِه ِمْن َقبُل

ين  ألنَِّك ِجْئِت َتْحَتم.على عَمِلِك ویجَعُل أجَرِك آاِمًال
 یا سيِّدي  أنَعْمَت عليَّ«: فقاَلت َله13 .»َتحَت جناَحيِه

ألنََّك َعزَّیَتني وَطيَّبَت قلبـي، وما أنا حّتى آإحدى 
  .»َجواریَك

َتعاَلي «: ولمَّا حاَن َوقُت األآِل قاَل لها ُبوَعُز14
 .»ْغِمسي ُلقَمَتِك في الَخلِّ وُآلي ِمَن الُخبِز، وا
صَّادیَن وَقدََّم لها ُبوَعُز فریكًا فجَلَست ِبـجاِنِب الَح
ُثمَّ 15 .حَتَفَظت ِبما فضَل َعنها فأَآَلت وَشِبــَعت وا

َدُعوها َتلَتِقُط ولو «: قاَمت ِلَتلَتِقَط فقاَل ُبوَعُز ِلُوآالئِه
بل أنِسُلوا َلها ِمْن 16  ِمْن َبيِن الُحَزِم وال َتمَنعوها
  .» وال ُتؤُذوهاَسناِبِل الُحَزِم وَدُعوها َتلَتِقُط

لَتَقَطت راعوُث في الحقِل إلى المساِء، ونَفَضت  فا17
فحَمَلِت الشَّعيَر 18 . شعيٍر ما لَقَطت فكاَن َنحَو ُقفَِّة

لَتَقَطت،  وعاَدت إلى المدینِة وأَرْت ُنعَمَة َحماَتها ما ا
وأخَرَجت وأعَطتها ما َفضَل عنها ِمَن الطَّعاِم في 

أیَن «: فقاَلت لها ُنعَمُة َحماُتها19 .االحقِل َبعَد شَبِعه
شَتَغلِت؟ ليُكْن َمْن نَظَر إليِك  لَتَقطِت اليوَم؟ وأیَن ا ا

شتَغَلت   فأخَبَرْتها باّلذي ا.»ِبــَعيِن الَعْطِف ُمبارآًا
: فقاَلت لها ُنعَمُة20 .»إسُمُه ُبوَعُز «: ِعنَدُه وقالت

ُع َرحَمَتُه َعِن ُمباَرٌك هَو ِمَن الّربِّ اّلذي ال َیمَن«
هذا الرَُّجُل «:  ُثمَّ قاَلت لها ُنعَمُة.»األحياِء واألمواِت

: َفقاَلت راعوُث21 .» نسيـٌب لنا، وهَو ِمْن أولياِئنا
الِزمي الَحصَّادیَن حّتى َیفَرغوا : هَو قاَل لي أیضًا«

: فقاَلت ُنعَمُة ِلراعوَث َآنَِّتها22 .»ِمَن الَحصاِد ُآلِِّه
بَنتي أْن َتخُرجي مَع َحصَّادیِه ِمْن أْن  ِك یا اَخيٌر ل«

فالَزَمت راعوُث 23 .»ُیضاِیَقِك غيُرُه في حقٍل آَخَر
نتهـى  لِتقاِط السَّناِبِل حّتى ا َحصَّادي ُبوَعَز في ا

   .َحصاُد الشَّعيِر وَحصاُد الِحنَطِة وأقاَمت مَع َحماِتها
  3الفصل 

  راعوث على بـيدر بوعز
بَنتي َدعيني أبَحُث لِك  یا ا«: وقاَلت ُنعَمُة ِلراعوَث1

ها ُبوَعُز نسيـُبنا اّلذي 2 .َعْن َبيٍت َتِجدیَن فيِه َخيَرِك
ُآنِت مَع َحصَّادیِه ُیَذرِّي الشَّعيَر في البـيدِر هِذِه 

نِزلي  لَبسي ثياَبِك وا غَتِسلي وَتَطيَّبـي وا فا3اللَّيلَة، 
، وال َتظَهري َله حّتى َیفَرَغ ِمَن األآِل  إلى البـيدِر
لِكْن عایني الَموِضَع اّلذي یناُم فيِه، فمتى 4 .والشُّرِب
 هَو .ضَطِجعي آِشفي ِجَهَة ِرجليِه وا دُخلي وا ناَم، ا

: فقاَلت لها راعوُث5 .» ُیخِبُرِك ِبما َیِجُب أْن تعَملي
  .»ُآلُّ ما ُقلِت لي أفَعُلُه«
نزَلت راعوُث إلى البـيدِر وفَعَلت آما أَمَرْتها و6

فلمَّا أَآَل ُبوَعُز وشِرَب وطاَبت نْفُسُه 7 .ُنعَمُة َحماُتها
جاَء ِلـيناَم ِعنَد َطَرِف آوَمِة الشَّعيِر، فَتَسلََّلت إليِه 

وِعنَد 8 . ضَطَجَعت راعوُث وآَشَفت ِجَهَة ِرجَليِه وا
لَتَفَت، فإذا بامرأٍة  ُجُل وانِتصاِف اللَّيِل َقِلَق الرَّ ا

» َمْن أنِت؟«: فقاَل9 .ُمضَطِجَعٍة ِعنَد ِرجَليِه
بُسْط َطَرَف ثوِبَك  أنا راعوُث أَمُتَك، فا«: فأجاَبت

: فقاَل لها10 .» عليَّ ألنََّك نسيـبـي وَوليُّ أمري
 والُؤِك هذا اّلذي ُتظِهریَنُه .بَنتي بارَآِك الّربُّ یا ا«

ِمْن والِئِك األوَِّل ِلُنعَمَة َحماِتِك، ألنَِّك لم اآلَن أعَظُم 
 .َتطُلبـي َزوجًا ِمَن الُشبَّاِن، ُفَقراَء آانوا أم أغنياَء

بنتي، ومهما ُتریدیَنُه أعَمُلُه  واآلَن ال تخافي یا ا11
مرأٌة  لِك، ألنَّ جميَع أهِل مدیَنتي یعِرفوَن أنَِّك ا

لِكْن لِك وليٌّ أقَرُب نعم أنا وليُّ أمِرِك، 12 .فاِضَلٌة
فبـيتي ليلَتِك هِذِه، وفي الصَّباِح نرى هل 13 .ِمنِّي

 فإْن َقضاُه فَخيٌر، .یقضي هذا الَوليُّ لِك َحقَّ الوالِء
وإْن لم َیشْأ أْن یقضَي لِك َحقَّ الوالِء فأنا، َحيٌّ 

  .» فنامي إلى الصَّباِح.الّربُّ، أقضيِه لِك
إلى الصَّباِح، لِكنَّها قاَمت َقبَل فرَقَدت ِعنَد ِرجَليِه 14

َیِجُب أن ال َیعَلَم «: أْن َیطلَع الضَّوُء ألنَّ ُبوَعَز قاَل
: ُثمَّ قاَل15 .»مرأًة جاءت إلى البـيدِر  أحٌد أنَّ ا

 .»هاتي الرِّداَء اّلذي عَليِك وأمِسكيِه ِمْن َطَرَفيِه«
َضَعها فأمسَكْتُه، فكاَل لها فيِه ستََّة أآياِل شعيٍر وو

وجاَءت راعوُث إلى 16 . عَليها، ُثمَّ دَخَل المدینَة
» بَنتي؟ ما الخَبُر یا ا«: َحماِتها، فقاَلت لها َحماُتها

: وقاَلت17فأخَبَرْتها بجميِع ما صَنَع لها الرَُّجُل، 
أعطاني هِذِه الستََّة األآياِل ِمَن الشَّعيِر ألنَُّه قاَل «
فقاَلت لها 18 .»ِرَغًةال ترِجعي إلى َحماِتِك فا: لي

بنتي حّتى نرى آيَف َیِتمُّ  إنَتِظري یا ا«: َحماُتها
   .»األمُر، ألنَّ الرَُّجَل ال َیهَدُأ حّتى ُیَتمَِّمُه اليوَم

  4الفصل 
  بوعز یتزوج راعوث

 فَمرَّ .وَصِعَد ُبوَعُز إلى باِب المدینِة وجلَس ُهناَك1
َتعاَل یا «: ذي تَحدََّث عنُه ِلراعوَث، فقاَل َلهالَوليُّ اّل
سَتدَعى  ُثمَّ ا2 . فجاَء وجلَس.»جِلْس ُهنا ُفالُن وا

: ُبوَعُز عَشَرَة ِرجاٍل ِمْن ُشيوِخ المدینِة وقاَل لُهم
رَجَعت «: فقاَل للولي3ِّ . فجَلسوا.»إجِلُسوا ُهنا«

يماِلَك ُنعَمُة ِمْن موآَب وهَي َتبـيُع ِحصََّة حقِل أل
فَرأیُت أْن ُأخِبَرَك ِبذِلَك وأقوَل لَك أْن 4َنسيـِبنا، 

َتشَترَیها أماَم هؤالِء الجاِلسيَن ُهنا وأماَم ُشيوِخ 
 فَحقُّ الشِّراِء یعوُد إليَك .شعبـي، وإالَّ فأْخِبْرني ألعَلَم

: فقاَل َله ُبوَعُز5 .»أنا أشَتري«:  فأجاَبُه.»وأنا َبعَدَك
قَل ِمْن یِد ُنعَمَة تشَتري أیضًا یوَم تشتري الح«

سَم الَمْيِت  مرأَة الَمْيِت، ِلُتعيَد ا  الموآبـيََّة، ا راعوَث
إذًا، ال أقدُر أْن أشترَي «: فقاَل الولي6ُّ .»إلى ميراِثِه

الحقَل ِلنْفسي، ِلئالَّ یلَحَق الضَّرُر ِبميراثي، فُخْذ أنَت 
وآاَنِت 7 .»ترَيَحقَّ الشِّراِء ألنِّي ال أقِدُر أْن أش

العاَدُة قدیمًا في َبني ِإسرائيَل، ِعنَد إثباِت الشِّراِء أِو 
 .الُمبادَلِة، أْن َیخَلَع البائُع ِحذاَءُه وُیعطيه للشَّاري

فلمَّا قاَل الوليُّ 8 . هكذا آاَنِت العاَدُة في َبني ِإسرائيَل
ُه ، خَلَع ِحذاَءُه وأعطا»إشَتِر أنَت ِلنْفِسَك«: ِلُبوَعَز
فقاَل ُبوَعُز للشُّيوِخ ولجميِع الجالسيَن 9 . لُبوَعَز
شتریُت ِمْن یِد ُنعَمَة  أنتم ُشهوٌد اليوَم أنِّي ا«: ُهناَك
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وأنِّي 10بَنيِه َآليوَن وَمحلوَن،  جميَع ما ألليماَلَك وال
مرأَة َآليوَن َزوَجًة لي  تََّخْذُت راعوَث الموآبـيََّة ا ا

 إلى ميراِثِه، فال ینَقِرُض ِمْن َبيِن سَم الَمْيِت ُألعيَد ا
فقاَل 11 .» أنُتم ُشهوٌد اليوَم. مدینِتِه إخوِتِه وِمْن أهِل

نحُن «: الشُّيوُخ والحاِضروَن جميعًا في باِب المدینِة
ُشهوٌد، فلَيجَعِل الّربُّ الَمرأَة اّلتي َتدُخُل َبيَتَك 

، فُكْن صاِحَب  َلآراحيَل وَليَئَة اللَّتيِن َبَنتا َبيَت ِإسرائي
 .سمًا في َبيَت َلحَم ، وأِقْم لَك ا َثرَوٍة في أفراَتَة

ولَيجَعْل َبيَتَك ِمَن النَّسِل اّلذي َیرُزُقَك الّربُّ ِمْن 12
 اّلذي وَلَدْتُه تاماُر  هِذِه الفتاِة ِمْثَل َبيِت فاَرَص

   .»ِلـَيهوذا

  بوعز ونسله
 َزوَجًة ِلُبوَعَز، ودَخَل عَليها فصاَرت راعوُث13

فقالِت النِّساُء 14 .بنًا فأعطاها الّربُّ أْن تحَبَل وَتِلَد ا
تباَرَك الّربُّ اّلذي لم یحِرْمِك اليوَم وليًّا «: ِلُنعَمَة
ویجُبُر قلَبِك، 15سُمُه في َبني ِإسرائيَل  ُیذَآُر ا

تِك واّلتي وَلَدتُه  فَكنَُّتِك اّلتي أَحبَّ.ویُعوُلِك في َشيـَبِتِك
فأَخَذت ُنعَمُة الصَّبـيَّ 16 .»َخيٌر لِك ِمْن سبعِة َبنيَن

: وَسمَّتُه الجاراُت عوبـيَد وُقْلَن17 . وَربَّتُه وحَضَنتُه
  .»بٌن وَدَعوناُه عوبـيَد ُوِلَد ِلُنعَمَة ا«

فارُص وَلَد َحصروَن، : وهِذِه َمواليُد فارَص18
راٌم وَلَد َعميناداَب، وَحصروُن وَلَد رامًا، و19
وَعميناداُب وَلَد َنحشوَن وَنحشوُن وَلَد َسْلموَن 20
وَسْلموُن وَلَد ُبوَعَز، وبوَعُز وَلَد ُعوبـيَد، 21
   .وُعوبـيُد وَلَد َیسَّى، وَیسَّى وَلَد داوَد22
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  أ

  ٢.............................أليمالك وعائلته في موآب
  ا

  ٢.................................الرجوع إلى بـيت لحم
  ٢...................................................المقدمة

  ب
  ٤.............................................بوعز ونسله

  ٤..................................بوعز یتزوج راعوث
  ر

  ٣.............................راعوث على بـيدر بوعز
  ٢................................راعوث في حقل بوعز

 


