
 

 

 

 
 

ِسْفُر 
 َراُعوثَ 

 



γ٣٧٧γ 

 َراُعوثَ مقدمة سفر 
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
 :كاتبه   : أوال

 .صموئيل النبى كما يخبرنا التلمود اليهودى

 
 :زمن كتابته   : ثانيا

. م.ق ١٢٧٠دعون وذلـك حـوالى عـام جـأيـام ) ١: ١ص(عصر القضـاة تمت أحداثه فى 

والتى بسببها ذهب زوج نعمى ) ١١، ٦-١: ٦قض(ألنه قد حدثت مجاعة فى هذه األيام 

وهناك رأى آخر أنه قد تمت أحداثه أيام عـالى الكـاهن ألن األرض قـد خربـت . لى موآبإ

 .بسبب الفلسطينيين كما يخبرنا يوسيفوس المؤرخ

 .م.ق ١٠٥٠وقد كتبه صموئيل النبى كما ذكرنا بعد مسح داود ملًكا وذلك حوالى عام 

 

 :أهدافه  : ثالثا 
 .محبة الغرباء -١

 .خدمتهم ومحبتهمو ) الحماة(احترام كبار السن  -٢

 .بركة اهللا للمحبين األمناء المجاهدين -٣

 .فضيلة العطاء بسخاء كما ظهرت فى بوعز -٤

محبــة المســيح فــى خــالص اليهــود واألمــم لدرجــة أن تكــون إحــدى جداتــه أمميــة وهــى  -٥

 .راعوث

 

 

 



γ٣٧٨γ 

 :أقسامه   : رابًعا 
 )١ص(هجرة أليمالك إلى موآب ثم عودة نعمى وراعوث إلى يهوذا  -١

 )٢ص(  قل بوعز راعوث فى ح -٢

 )٣ص(  راعوث فى بيدر بوعز  -٣

 )٤ص(   زواج راعوث  -٤

 



لُ األَ  احُ حَ صْ األَ   وَّ

γ٣٧٩γ 

 

 ِسفُْر َراُعوثَ 
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

 عودة نعمى وراعوث إلى بيت لحم
Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(هجرة أليمالك )  ۱(

َفَذَهَب َرُجٌل ِمْن بـَْيِت َلْحِم يـَُهوَذا , َحَدَث ِفي أَيَّاِم ُحْكِم اْلُقَضاِة أَنَُّه َصاَر ُجوٌع ِفي اَألْرضِ ١
َناهُ  لَِيتَـَغرََّب ِفي ِبَالدِ  نَـْيِه , َواْسُم اْمَرأَتِِه نـُْعِمي, َواْسُم الرَُّجِل أَلِيَماِلكُ ٢. ُموآَب ُهَو َواْمَرأَتُُه َوابـْ َواْسَما ابـْ
َراتِيُّوَن ِمْن بـَْيِت َلْحِم يـَُهوَذا -َمْحُلوُن وَِكْلُيوُن  ِلُك َوَماَت أَلِيَما٣. فَأَُتوا ِإَلى ِبَالِد ُموآَب وََكانُوا ُهَناكَ . َأفـْ

َناَها, رَُجُل نـُْعِمي اْسُم ِإْحَداُهَما ُعْرَفُة َواْسُم اُألْخَرى , فََأَخَذا َلُهَما اْمَرأَتـَْيِن ُموآبِيَّتَـْينِ ٤. َوبَِقَيْت ِهَي َوابـْ
َها َوِمْن  فـَُترَِكتِ , ُثمَّ َماتَا ِكَالُهَما َمْحُلوُن وَِكْلُيونُ ٥. َوَأقَاَما ُهَناَك َنْحَو َعَشِر ِسِنينٍ . رَاُعوثُ  نَـيـْ اْلَمْرَأُة ِمِن ابـْ
 .رَُجِلَها

 
عاًما بعد مـوت يشـوع بـن نـون، اخـتلط فيهـا اليهـود مـع  ٤٥٠هى فترة : حكم القضاة  :۱ع

الـــوثنيين المحيطـــين، فغضـــب علـــيهم اهللا، واحـــتلهم وأذلهـــم الوثنيـــون، وحينئـــذ تـــابوا وأرســـل لهـــم اهللا 
ادوا إلـــى االخـــتالط باألشـــرار، وغضـــب اهللا ثـــم عـــ. قـــاٍض يحكـــم بشـــريعته ويخلصـــهم مـــن األعـــداء

 .عليهم مرة ثانية وتكررت هذه القصة مرات كثيرة
وذلــك بســـبب نهـــب ) ١١، ٦-١: ٦قـــض(هـــى المجاعــة التـــى حــدثت أيـــام جــدعون : جــوع 

وكــان ذلــك تأديًبــا مــن اهللا بســبب إهمــالهم لشــريعته واخــتالطهم . المــديانيين والعمالقــة لقــوت اليهــود
 .نوزواجهم بالوثنيي



 ِسفُْر َراُعوثَ 

γ٣٨٠γ 

قرية تقع جنوب أورشليم على بعـد خمسـة أميـال، وهـى التـى ماتـت عنـدها : بيت لحم يهوذا 
ولقبــت ببيــت لحــم يهــوذا ألنهــا تقــع فــى نصــيب ســبط يهــوذا . وفيهــا ُوِلــَد المســيح فيمــا بعــد.. راحيــل

 .تمييًزا لها عن قرية أخرى تسمى بيت لحم تقع فى نصيب سبط زبولون
. يــون شــعب ضــايق بنــى إســرائيل وأمــرهم اهللا أال يختلطــوا بهــمهــو ابــن لــوط، والموآب: مــوآب 

 .وكانوا يسكنون شرق نهر األردن
ولــم . فــى أيــام عصــر القضــاة، وبالتحديــد أيــام جــدعون، حــدثت مجاعــة فــى الــبالد اليهوديــة

وكــان هــذا أمــًرا خاطًئـــا . يحتمــل أحــد اليهــود، فهــاجر إلــى بــالد مــوآب الوثنيـــة هــو وزوجتــه وابنــاه
لشريعة اهللا، فلم يطلـب إرشـاد اهللا وذهـب إلـى شـعب وثنـى كـان اهللا قـد أمـرهم أال يختلطـوا ومخالًفا 

فهــو ضــعف إيمــان بقــوة اهللا القــادر أن يعولــه وســط المجاعــة، وخاصــة أن هــذه ). ٣: ٢٣تــث(بــه 
المجاعة كانت تأديًبا من اهللا بسبب إهمالهم لشريعته، فكان األجدر به أن يتوب ويتمسـك بوصـايا 

 .اهللا
إذا حلَّـــت بـــك ضـــيقة، فـــارجع إلـــى اهللا بالتوبـــة واطلـــب معونتـــه، وال تعتمـــد علـــى حـــّل المشـــكلة   ?

 .وثق أن إلهك يحبك ولن يتركك وسط الضيقة. بأفكارك المادية لئال تبتعد أكثر عن اهللا
 
 .اسم معناه إلهى ملك: أليمالك  :۲ع

 .اسم معناه متنعمة القلب: نعمى 
 .اسم معناه فقر ومرض: محلون 
 .اسم معناه خراب: كليون 

ــم يســلك أليمالــك بحســب اســمه، فيســتقر فــى أرضــه مــتكًال علــى اهللا، بــل هــاجر إلــى بــالد  ل
الـوثنيين وأخـذ معــه امرأتـه نعمـى التــى عاشـت بحســب اسـمها، أى ظلـت متمســكة بعشـرتها مــع اهللا 

فــــى خيمــــة  حتــــى فــــى بــــالد الغربــــة، وكــــل أشــــواقها متعلقــــة بــــالرجوع إال بالدهــــا حيــــث عبــــادة اهللا
ــة الســيئة، لــيس فقــط التــى واجهتــه فــى بــالده حيــث . االجتمــاع أمــا اســما ابنيــه فيعبــران عــن الحال

وكان األجدر بـه أن . المجاعة، ولكن باألكثر للجوع والخراب الروحى الذى واجهه فى بالد موآب
هللا فــى يظــل فــى بيــت لحــم التــى تعنــى بيــت الخبــز والتــى ترمــز للخبــز الروحــى الــذى ينالــه أوالد ا

 .عشرتهم معه



لُ األَ  احُ حَ صْ األَ   وَّ

γ٣٨١γ 

ــا بــالهجرة إلــى بــالد  :۳ع أراد اهللا أن يظهــر غضــبه علــى هــذا التصــرف الغيــر ســليم روحًي

وهـــو فـــى ســـن " أليمالـــك"بعيـــدة عنـــه، وبالتـــالى تصـــبح الحيـــاة مـــع اهللا صـــعبة، فمـــات رب األســـرة 

ب، بـل فلـم يبلـغ الشـيخوخة ولـم يتمتـع بـالخيرات الماديـة التـى كـان يـود أن يجـدها فـى مـوآ ،صغير

 .تدنست حياته بالشر المحيط به ومات سريًعا

 
 .اسم موآبى معناه عنق أو خلف العنق: عرفة  :٤ع

 .اسم موآبى معناه جميلة: راعوث 

وذلك على خالف شريعة اهللا التـى أمـرت بالتباعـد عـنهم  ،تزوج ابنا نعمى بزوجتين موآبيتين

وهنــا أيًضــا يظهــر اهللا . جبــا منهمــاوظــال فــى حيــاة زوجيــة مــدة عشــر ســنوات ولــم ين ،)٣: ٢٣تــث(

التـى هـى " (أفراتـة"فـال يعطيهمـا ثمـًرا فـى الـبالد الغريبـة عـن اإليمـان ألنهـم تركـوا  ،غضبه عليهمـا

ــاة الروحيــة معــه) االســم القــديم لبيــت لحــم . ومعنــاه ثمــر رمــًزا لبركــات اهللا ألوالده المتمســكين بالحي

ال على ثمـر مهمـا عاشـا سـنيًنا طويلـة بعيـًدا عـن وعدد عشرة يرمز لفترة كاملة، أى أنهما لم يحص

 .اهللا

 

ولعل . يتكامل غضب اهللا فيموت االبنان محلون وكليون، وهكذا صارت نعمى وحيدة :٥ع

اإلنســان عنــدما يشــعر بالوحــدة يرجــع إلــى اهللا فيجــد خالصــه، وهــذا مــا حــدث فعــًال كمــا ســنرى فــى 

 .دهااألعداد التالية، إذ فكرت نعمى فى الرجوع إلى بال

ونالحــظ هنــا أن راعــوث لــم تنجــب مــن زوجهـــا األول، محلــون، وهــذا يرمــز إلــى عــدم قـــدرة 

الناموس على تقديم الخالص والبركة، ولكنها أنجبت فيما بعد من بوعز وجاء من نسلها المسـيح، 

فراعــوث . وهــذا يرمــز إلــى قــدرة الكنيســة فــى العهــد الجديــد علــى تقــديم الخــالص والبنــين الــروحيين

 .فى حياتها القديمة إلى كنيسة العهد القديم، ثم بزواجها من بوعز إلى كنيسة العهد الجديدترمز 
 

 



 ِسفُْر َراُعوثَ 

γ٣٨٢γ 

 ):۱٤-٦ع(عودة عرفة )  ۲(

تَـَقَد , فـََقاَمْت ِهَي وََكنََّتاَها َورََجَعْت ِمْن ِبَالِد ُموآبَ ٦ ألَنـََّها َسِمَعْت ِفي ِبَالِد ُموآَب َأنَّ الرَّبَّ َقِد افـْ
َوِسْرَن ِفي الطَّرِيِق لِلرُُّجوِع , َوَخَرَجْت ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَنْت ِفيِه وََكنََّتاَها َمَعَها٧. ِطيَـُهْم ُخْبزاً َشْعَبُه لِيُـعْ 

َها٨. ِإَلى َأْرِض يـَُهوَذا الرَّبُّ َوْلَيْصَنِع . اْذَهَبا اْرِجَعا ُكلُّ َواِحَدٍة ِإَلى بـَْيِت أُمَِّها«: فـََقاَلْت نـُْعِمي ِلَكنَّتَـيـْ
َوْليُـْعِطُكَما الرَّبُّ َأْن َتِجَدا رَاَحًة ُكلُّ َواِحَدٍة ِفي بـَْيِت ٩. َمَعُكَما ِإْحَسانًا َكَما َصنَـْعُتَما بِاْلَمْوَتى َوِبي

ُهَما. »رَُجِلَها فـََقاَلْت ١١. »ِإَلى َشْعِبكِ ِإنـََّنا نـَْرِجُع َمَعِك «: فـََقاَلَتا َلَها١٠. َوَرفـَْعَن َأْصَواتـَُهنَّ َوَبَكْينَ , فـََقبـََّلتـْ
 ِلَماَذا َتْذَهَباِن َمِعي؟ َهْل ِفي َأْحَشاِئي بـَُنوَن بـَْعُد َحتَّى َيُكونُوا َلُكَما رَِجاًال؟ . اْرِجَعا يَا بِْنَتيَّ «: نـُْعِمي
ْلُت ِلي رََجاٌء أَْيضًا بِأَنِّي َأِصيُر َهِذِه َوِإْن قُـ . ِاْرِجَعا يَا بِْنَتيَّ َواْذَهَبا ألَنِّي َقْد ِشْخُت َعْن َأْن َأُكوَن ِلَرُجلٍ ١٢

َلَة ِلَرُجٍل َوأَِلُد بَِنيَن أَْيضاً  َهْل َتْصِبَراِن َلُهْم َحتَّى َيْكبُـُروا؟ َهْل تـَْنَحِجَزاِن ِمْن َأْجِلِهْم َعْن َأْن َتُكونَا ١٣, اللَّيـْ
ُثمَّ َرفـَْعَن ١٤. »َأْجِلُكَما َألنَّ َيَد الرَّبِّ َقْد َخَرَجْت َعَليَّ  فَِإنِّي َمْغُموَمٌة ِجّدًا ِمنْ . ِلَرُجٍل؟ َال يَا بِْنَتيَّ 

 .َوَأمَّا رَاُعوُث فـََلِصَقْت ِبَها, فـََقبـََّلْت ُعْرَفُة َحَماتـََها. َأْصَواتـَُهنَّ َوَبَكْيَن أَْيضاً 

 
 .الكنة هى زوجة االبن: كنتاها  :۷، ٦ع

ت مـن بالدهـا، ففكـرت فـى الرجـوع إلـى بيـت وصلت أخبار إلى نعمـى بـأن المجاعـة قـد انتهـ
فقامت مـن بيتهـا لتسـافر وخرجـت معهـا  ،خاصة وأنها أصبحت وحيدة بعد فقد زوجها وابنيها ،لحم

 .ق السفريكنتاها لتودعاها وترافقاها فى طر 
 
شكرت نعمى كنتيها على توديعهمـا ومرافقتهمـا لهـا مسـافة فـى طريـق السـفر، وبلطـف  :۸ع

 . تفاء بهذه المسافة والرجوع إلى المدينةكاال وأمومة طلبت منهما
فــى األعــداد التاليــة أن نعمــى تتميــز بحــب وأمومــة فياضــة جعلــت ســيأتى وهــذا يظهــر كمــا 

فلم تكن هناك أى غيرة بشرية أو محاولة للتسلط فى عشرتها لكنتيهـا  ،كنتيها تحبانها وتتعلقان بها
من اهللا بركات لهمـا تقـديًرا لمحبتهمـا لهـا نعمى وطلبت . فكانت مثاًال للحماة الروحية أى كأم ثانية

ــذين ماتــا، فنعمــى تقــدر مشــاعر المحبــة وتشــكر عليهــا بــل وتطلــب مــن اهللا بركــات  ولزوجيهمــا الل
 .للمحبين



لُ األَ  احُ حَ صْ األَ   وَّ

γ٣٨٣γ 

وهــذا يظهــر أيًضــا عــدم أنانيتهــا فــى رفــض زواج  ،نعمــى زواًجــا ســعيًدا لكنتيهــاتمنــت  :۹ع
وأمـام هـذا الحـب بـين . آخرين بعد ابنيها، فأمومتها تبحـث أوًال عـن راحـة كنتيهـاوجين كنتيها من ز 

 .نعمى وكنتيها تأثرت مشاعر الكل وفاضت الدموع بل ارتفع صوت بكاءهن
نفوســهم فيريــدون االلتصــاق بــك وبالتــالى يتعلمــون منــك قــدر مــا تقــدم حًبــا لآلخــرين، تكســب   ?

 .محبة اهللا وترشدهم بسهولة إلى طريق الحق حتى ولو بدون كالم
 

ترافقاها لتعيشـا معهـا فـى سـأظهرت كنتاها تعلقهما بها وأعلنتا أنهما لـن تتركاهـا بـل  :۱۰ع
معا عنـه وال وجـدتاه فـى وهذا يظهر مدى حبهما لهـا ألنهـا سـبقت فقـدمت حًبـا كبيـًرا لـم تسـ. بالدها
 .أوالد اهللا ظاهرون مختلفون عن أهل العالمفهكذا . شعبهما
 
بمحبـة رفضــت نعمــى أن ترافقاهـا ألنهــا لــن تســتطيع تقـديم أزواج لهمــا، فهــى ليســت  :۱۱ع

 .حبلى وال متوقع أن تلد بنين ويكبرا ليتزوجاهما
النـــاموس عـــن تقـــديم ونعمـــى هنـــا ترمـــز أيًضـــا مثـــل راعـــوث فـــى حياتهـــا األولـــى إلـــى عجـــز 

وهـى تشـير هنـا لعبـادة اليهـود أنـه إن مـات أحـد ولـم ينجـب يتـزوج أخـوه . الخالص والبنـين والثمـار
 ).٦، ٥: ٢٥تث(بامرأته وينسب االبن البكر المولود للزوج المتوفى 

 
 .هى موت الزوج واالبنينو أى سمح لى بضيقات : يد الرب قد خرجت على  :۱۳، ۱۲ع

كبرت فى السن لدرجة لن تسمح لهـا بـزواج ثـاٍن، وضـعف األمـل فـى  أضافت نعمى أنها قد
 .أن تنجب بنين فى هذا السن، وبالتالى لن تستطيع أن تقدم لهما أزواج فى يوم من األيام

ثم قالت لو كان يمكن أن تحبل بنين، وهو افتراض مستحيل الحدوث، فستبقى مشـكلة وهـى 
البنين وتكون هناك فرصة لزواج عرفة وراعوث منهم  هل تصبر كنتاها سنيًنا طويلة إلى أن يكبر

مـــن أجـــل كـــل هـــذا نســـيت حاجتهـــا لمرافقـــة كنتيهـــا لهـــا . هـــذا بـــالطبع احتمـــال ضـــعيف جـــًدا!... ؟
 .وفكرت فى راحتهما قبل نفسها

 



 ِسفُْر َراُعوثَ 

γ٣٨٤γ 

اقتنعت عرفـة بكـالم حماتهـا فقبلتهـا وبكـت كثيـًرا وودعتهـا وعـادت إلـى مـدينتها؛ أمـا  :۱٤ع
 .ها والتصقت بهاث فرفضت أن تودعو راع

وهنا نجد عرفة مثاًال للمحبة البشرية التى تقدر محبة اآلخرين ولكن لها حدود وهى المنطق 
وهكـذا اسـمها يـدل علـى ذلـك ألن اسـم عرفـة معنـاه الرقبـة أو  .البشرى، فاقتنعت وعادت إلى بيتهـا

تمثــل المحبــة  أمــا راعــوث فهــى. أى أنهــا أعطــت القفــا لحماتهــا وعــادت إلــى مكانهــا ،ظهــر الرقبــة
 .فظلت ملتصقة بحماتها ،اإللهية التى يهبها اهللا ألوالده والتى تفوق المحبة البشرية وكل منطق

 

 ):۲۲-۱٥ع(نعمى وراعوث فى بيت لحم ) ۳(

َقاَلْت فَـ ١٦. اْرِجِعي أَْنِت َورَاَء ِسْلَفِتكِ . ُهَوَذا َقْد رََجَعْت ِسْلَفُتِك ِإَلى َشْعِبَها َوآِلَهِتَها«: فـََقاَلتْ ١٥
َشْعُبِك . ألَنَُّه َحْيُثَما َذَهْبِت َأْذَهُب َوَحْيُثَما ِبتِّ أَبِيتُ , َال تُِلحِّي َعَليَّ َأْن أَتْـرَُكِك َوَأْرِجَع َعْنكِ «: رَاُعوثُ 

ِإنََّما . َهَكَذا يَزِيدُ َهَكَذا يـَْفَعُل الرَّبُّ ِبي وَ . َحْيُثَما ُمتِّ َأُموُت َوُهَناَك أَْنَدِفنُ ١٧. َشْعِبي َوِإَلُهِك ِإَلِهي
َنكِ  َها١٨. »اْلَمْوُت يـَْفِصُل بـَْيِني َوبـَيـْ َهاِب َمَعَها َكفَّْت َعِن اْلَكَالِم ِإلَيـْ َدٌة َعَلى الذَّ . فـََلمَّا رََأْت أَنـََّها ُمَشدِّ

َت َلْحٍم َأنَّ اْلَمِديَنَة ُكلََّها َتَحرََّكْت وََكاَن ِعْنَد ُدُخوِلِهَما بـَيْ . َفَذَهَبَتا ِكْلَتاُهَما َحتَّى َدَخَلَتا بـَْيَت َلْحمٍ ١٩
َألنَّ اْلَقِديَر َقْد , َال َتْدُعوِني نـُْعِمَي َبِل اْدُعوِني ُمرَّةَ «: فـََقاَلْت َلُهمْ ٢٠» َأَهِذِه نـُْعِمي؟«: َوقَاُلوا, ِبَسَبِبِهَما

َوالرَّبُّ َقْد َأَذلَِّني » نـُْعِميَ «ِلَماَذا َتْدُعونَِني . رَّبُّ فَارَِغةً ِإنِّي َذَهْبُت ُمْمَتِلَئًة َوَأْرَجَعِنَي ال٢١. َأَمرَِّني ِجّداً 
, الَِّتي رََجَعْت ِمْن ِبَالِد ُموآبَ , فـََرَجَعْت نـُْعِمي َورَاُعوُث اْلُموآبِيَُّة َكنَّتُـَها َمَعَها٢٢» َواْلَقِديُر َقْد َكسََّرِني؟

 .َصاِد الشَِّعيرِ َوَدَخَلَتا بـَْيَت َلْحٍم ِفي اْبِتَداِء حَ 

 
 .زوجة شقيق الزوج: سلفتك  :۱٥ع

فى محبة واهتمام من نعمى براعوث، حاولت منعهـا مـن مواصـلة السـفر معهـا وطلبـت منهـا 
 ،فــرغم حاجــة نعمــى للمســاندة بســبب كبــر ســنها. أن تعــود إلــى بالدهــا وآلهتهــا مثــل ســلفتها عرفــة

 .لكنها فكرت فى راحة راعوث قبل راحتها
 



لُ األَ  احُ حَ صْ األَ   وَّ

γ٣٨٥γ 

صــيغة قســم تعنــى أنــه إن تراجعــت عــن : هكــذا يفعــل بــى الــرب وهكــذا يزيــد  :۱۷، ۱٦ع
 .قسمى، أستحق عقاًبا أكثر من العادى

ر إشفاقها عليها ودعوتها للعودة إلى يظهر تألق محبة راعوث لحماتها، فطلبت منها أال تكرّ 
 :أهلها ألن محبة راعوث فاقت كل محبة بشرية ويظهر ذلك فيما يلى 

 .ها فى سفرها وفى إقامتها فى أى مكان تختارهالتصاقها بحمات -١
قبولهــا أن تنضــم إلــى شــعب اهللا وتتــرك شــعب مــوآب الــوثنى، أى رغبتهــا فــى أن تصــير  -٢

 .يهودية إذ تأثرت بصفات حماتها وٕايمانها

 .إعالن إيمانها باهللا وتركها لآللهة الوثنية التى يعبدها الموآبيون -٣

تهـا، أى حتـى المـوت، فـال يسـتطيع شـئ أن إصرارها على الوجود مع حماتهـا طـوال حيا -٤
 .يفصلها عن حماتها إال عندما يشاء اهللا فتموت إحداهما

رجاءهــا فــى الحيــاة األبديــة التــى تترجاهــا حماتهــا، فحتــى بعــد المــوت تريــد أن تظــل مــع  -٥
 .حماتها فتطلب أن تندفن فى الموضع الذى تدفن فيه حماتها

االلتصاق بحماتها، سكتت نعمى ولم تعد  أمام عظمة محبة راعوث وٕاصرارها على :۱۸ع

فرًحــا ألنهــا كانــت تحــب راعــوث ففرحــت  اوكــان قلبهــا بــالطبع مملــوءً . تطالبهــا بــالرجوع إلــى بالدهــا

 .بعشرتها لها على الدوام وبقبولها االنضمام إلى شعب اهللا واإليمان به

 
د دخولهمـا واصلت نعمى وبرفقتها راعوث الطريق حتـى وصـلتا إلـى بيـت لحـم، وعنـ :۱۹ع

 :وهذا يظهر ما يلى ،القرية بعد غيبة أكثر من عشر سنوات، اهتمت كل القرية باستقبال نعمى

 .مكانة نعمى كإنسانة تقية محبوبة من أقاربها وجيرانها -١

تغير حالة نعمى، فقد خرجت ومعهـا ثالثـة رجـال هـم زوجهـا وابناهـا، واآلن تعـود وحيـدة  -٢

هــا أى ممتلكــات مــن الماشــية أو غيرهــا، أى لــم وبرفقتهــا شــابة غريبــة الجــنس ولــيس مع

تستفد شيًئا من هجرتها بل عادت بحالة أسوأ مما كانت، فاستحقت الرثاء والحزن عليهـا 

 .من أهل قريتها



 ِسفُْر َراُعوثَ 

γ٣٨٦γ 

معبرة عن حزنهـا، أنهـم ال يعـودون يـدعونها  ،قالت نعمى لمستقبليها من أهل القرية :۲۰ع

وذلـــك بتـــرك بالدهـــا فأتـــت عليهـــا ضـــيقات كثيـــرة وهـــذه ألن اهللا قـــد ســـمح بتأديبهـــا  ،نعمـــى بـــل ُمـــرَّة

فهــى تخضــع هللا ولتأديباتــه ولكنهــا تصــف حالتهــا ونفســيتها ... نتيجتهــا وهــى عودتهــا وحيــدة فقيــرة 

 .المحتملة ضيقات شديدة

 

كـان إذ  ،واصلت نعمى كالمها فقالت إنى ذهبت مـن هنـا إلـى مـوآب وكنـت ممتلئـة :۲۱ع

وهـــى فـــى إيمـــان تقبـــل تأديـــب اهللا الـــذى أذلهـــا . رغـــة بعـــد مـــوتهمواآلن أعـــود فا ،لـــى زوج وولـــدان

 .وكسرها ألنها لم تؤمن أن تحيا معه وتعبده بين أهلها وطلبت الخيرات المادية ففقدت كل شئ

 

يحـّدد الكتــاب المقــدس ميعــاد رجـوع نعمــى وراعــوث إلــى بيـت لحــم وهــو أيــام حصــاد  :۲۲ع

وكـان هـذا بتـدبير اهللا الـذى سـمح . أبريـلشـهر  مـارس وأوائـلشـهر الشعير الـذى يكـون فـى أواخـر 

ألن أيــام الحصــاد تكــون غنــى وخيــر  ،بتأديــب لنعمــى وراعــوث ولكنــه يســتقبلهم بــالخير بــين شــعبه

وكانــت هــذه هــى بدايــة البركــات . لألغنيــاء وأيًضــا يعطــون الفقــراء الــذين يلتقطــون وراء الحصــادين

بركــات أخــرى حتــى كملــت بــزواج راعــوث ببــوعز اإللهيــة لهــذه األســرة الحزينــة والتــى توالــت بعــدها 

 .الرجل العظيم لتصير بزواجها جدة للمسيح

وحينئذ إذ يرى اهللا طاعتـك واتضـاعك ورجوعـك  ،إن سمح اهللا لك بالضيقات، فاقبلها بخضوع  ?
 .إليه يفيض عليك ببركات ال تتوقعها فتعوض كل ما فاتك



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٨٧γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 راعوث فى حقـل بوعز

Rη Ε η 
 ):۷-۱ع(راعوث تلتقط فى الحقل )  ۱(

فـََقاَلْت رَاُعوُث ٢. اْسُمُه بُوَعزُ , َجبَّاُر بَْأٍس ِمْن َعِشيَرِة أَلِيَماِلكَ , وََكاَن لِنُـْعِمي ُذو قـََرابٍَة ِلَرُجِلَها١
نَـْيهِ َدِعيِني َأْذَهْب إِ «: اْلُموآبِيَُّة لِنُـْعِمي : فـََقاَلْت َلَها. »َلى اْلَحْقِل َوأَْلَتِقْط َسَناِبَل َورَاَء َمْن َأِجُد نِْعَمًة ِفي َعيـْ

َنِتي« فَاتـََّفَق َنِصيبُـَها ِفي ِقْطَعِة . َفَذَهَبْت َوَجاَءْت َواْلتَـَقَطْت ِفي اْلَحْقِل َورَاَء اْلَحصَّاِدينَ ٣. »اْذَهِبي يَا ابـْ
الرَّبُّ «: َوِإَذا بُِبوَعَز َقْد َجاَء ِمْن بـَْيِت َلْحٍم َوقَاَل ِلْلَحصَّاِدينَ ٤. ِذي ِمْن َعِشيَرِة أَلِيَماِلكَ َحْقٍل لُِبوَعَز الَّ 

» ؟ِلَمْن َهِذِه اْلَفَتاةُ «: فـََقاَل بُوَعُز ِلُغَالِمِه اْلُموَكَِّل َعَلى اْلَحصَّاِدينَ ٥. »يـَُبارُِكَك الرَّبُّ «: فـََقاُلوا َلهُ . »َمَعُكمْ 
َدُعوِني أَْلَتِقْط َوَأْجَمْع بـَْيَن : َوقَاَلتْ ٧, ِهَي فـََتاٌة ُموآبِيٌَّة َقْد َرَجَعْت َمَع نـُْعِمي ِمْن ِبَالِد ُموآبَ «: فََأَجابَ ٦

 .»ْيتِ َقِليالً مَّا لَِبَثْت ِفي اْلبَـ . َفَجاَءْت َوَمَكَثْت ِمَن الصََّباِح ِإَلى اآلنَ . اْلُحَزِم َورَاَء اْلَحصَّاِدينَ 

 
 ،ة هامــة فــى هـــذا الســفر وهــى رجـــل يســمى بـــوعزييــتكلم فــى هـــذه اآليــة عــن شخصـــ :۱ع

وكـان . وهـو بالفعـل رجـل غنـى وذو مكانـة كبيـرة فـى بلـده، قوًيـا فـى مركـزه. ومعنى اسـمه ذو العـز
وهــو يرمــز للمســيح القــادر علــى كــل شــئ والمســاند ألوالده مهمــا كــانوا . قريًبــا ألليمالــك زوج نعمــى

كما استقبل بوعز فى حقله الفقراء من أهل بلده  ،واألمم اليهود ،وقلبه مفتوح بالحب للكل ،ضعفاء
 .وراعوث األممية

 
عنـد حصـاد أو جمـع  ،أنهـموهـى شريعة اليهود عن سمعت راعوث من نعمى حماتها  :۲ع

إذا ســـقطت بعـــض الســـنابل مـــن الحصـــادين أثنـــاء الحصـــاد، يتركونهـــا للفقـــراء الـــذين  ،محاصـــيلهم
، فطلبـــت مـــن )٢٢: ٢٣؛ ١٠، ٩: ١٩؛ ال٢٢-١٩: ٢٤تـــث(طونهـــا خلفهـــم ليســـدوا أعـــوازهم يلتق

وهـــذا يظهـــر . حماتهـــا أن تـــأذن لهـــا لتـــذهب وتجمـــع ســـنابل الشـــعير وراء الحصـــادين فســـمحت لهـــا
 :أمرين 

 



 ثَ َراُعوِسفُْر 

γ٣٨٨γ 

 .نشاط راعوث واهتمامها أن تعمل لتجد قوتها وقوت حماتها -١
رغم أنه عمل خير وتحمل مسـئولية  اتضاعها وأدبها، فهى تستأذن حماتها فى كل عمل -٢

 .منها لسد احتياجاتها هى وحماتها

 
ذهبـــت راعـــوث تبحـــث فـــى القريـــة عـــن حقـــل شـــعير لتلـــتقط وراء الحصـــادين، وســـاقها  :۳ع

 .تدبير اهللا إلى حقل بوعز قريب زوجها
ليســـاعدك بنعمتـــه وتدبيراتـــه حتـــى تجـــد خالصـــك، فهـــو يفـــرح اهللا ينتظـــر اهتمامـــك ونشـــاطك   ?

 .ونية قلبك ويكافئك ببركات كثيرةبجهادك 
 
تظهــر هنــا شخصــية بــوعز كرجــل يــدير أمالكــه باهتمــام ونشــاط، فخــرج مــن بيتــه إلــى  :٤ع

ويظهــر لطفــه ومحبتــه فــى تحيتــه للحصــادين بعبــارة روحيــة  .ه ليتفقــد أعمــال الحصــاد بنفســهـحقولــ
ة مازالت الكنيسـة تسـتخدمها وهذه العبار . أى اهللا يساعدكم فى أعمالكم ويبارككم" الرب معكم"قائًال 

إذ قالوا بوعز  فى القداس اإللهى وينادى بها الكاهن الشعب فيردون عليه كما ردَّ الحصادون على
، أى كمــا تمنــى لهــم بركــة اهللا هكــذا فهــم أيًضــا "يباركــك الــرب"لــه عبــارة روحيــة أيًضــا جميلــة وهــى 

 .يردون له التحية بتمنى بركة اهللا أيًضا
 
ــه فــى يظهــر مــن هــذ :٥ع ــه، فقــد أقــام مســئوًال مــن قبل ا العــدد دقــة بــوعز فــى متابعــة أعمال

متابعــة الحصــادين فــى الحقــل وتــابع بنظــره الحصــادين وهــم يحصــدون وكــذلك أيًضــا الفقــراء الــذين 
فقد تكـون مالبسـها مختلفـة باإلضـافة إلـى  ،فاسترعى انتباهه فتاة غريبة عن البلد. يلتقطون خلفهم

ب لرجلهــا أو أبيهــا أو نَســن؛ ألن الفتــاة تُ أى تتبــع أســرة َمــ" ن هــذه الفتــاةلمــ"شــكلها، فســأل وكيلــه 
 .سيدها

ألن الخبـر قـد انتشـر فـى بيـت  ،أخبره وكيله أنها الفتاة الموآبية التى عادت مـع نعمـى :٦ع
 .وقد دعاها فتاة لصغر سنها. لحم كلها بمحبة وٕاخالص راعوث

 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٨٩γ 

ــت  :۷ع وقــد . ريح فيهــا العمــال مــن حــر النهــارهــو خيمــة يعملونهــا فــى الحقــل ليســت: البي
 .يكون المقصود بيت نعمى

تـــــابع الوكيـــــل كالمـــــه وقـــــال أن راعـــــوث حضـــــرت فـــــى الصـــــباح واســـــتأذنت أن تلـــــتقط وراء 
الحصــــادين، ولمــــا الحظــــوا نشــــاطها وأدبهــــا ســــمحوا لهــــا أيًضــــا أن تلــــتقط بــــين الحــــزم التــــى كــــانوا 

ينبغـى أن يكـون مـن يلـتقط أميًنـا وٕاال أخـذ يجمعونها على جانب فتسقط منها بعض السـنابل، ألنـه 
فـى عينـى الوكيـل والحصـادين فسـمحوا  وهذا يوضح أن راعوث قـد وجـدت نعمـة. من الحزم نفسها

ويظهــر نشــاطها أيًضــا أنهــا كانــت تعمــل طــوال الوقــت ولــم تســترح إال قلــيًال فــى البيــت . لهــا بــذلك
 .الذى هو غالًبا خيمة مقامة فى الحقل

سـة األمــم التـى ســعت إلـى المســيح لتجـد خالصــها، وتجاوبـت مــع دعوتــه وترمـز راعــوث لكني
وقـد . وجاهدت فتفوقت علـى كنيسـة اليهـود، التـى ترمـز إليهـا نعمـى، فقـد لبثـت فـى البيـت لضـعفها

 .وجدت كنيسة األمم نعمة فى عينى المسيح وخدامه
 
 ):۱٦-۸ع(حوار بوعز مع راعوث )  ۲(

َنِتي؟ َال َتْذَهِبي ِلتَـْلَتِقِطي ِفي َحْقِل آَخرَ  َأالَ «: فـََقاَل بُوَعُز ِلَراُعوثَ ٨ َوأَْيضًا َال , َتْسَمِعيَن يَا ابـْ
َرِحي ِمْن َهُهَنا َناِك َعَلى اْلَحْقِل الَِّذي َيْحُصُدوَن َواْذَهِبي َورَاَءُهمْ ٩. َبْل ُهَنا َالزِِمي فَـتَـَياِتي, تـَبـْ أََلْم . َعيـْ

. »وِك؟ َوِإَذا َعِطْشِت فَاْذَهِبي ِإَلى اآلنَِيِة َواْشَرِبي ِممَّا اْستَـَقاُه اْلِغْلَمانُ ُأوِص اْلِغْلَماَن َأْن َال َيَمسُّ 
نَـْيَك َحتَّى تـَْنُظَر «: َفَسَقَطْت َعَلى َوْجِهَها َوَسَجَدْت ِإَلى اَألْرِض َوقَاَلْت َلهُ ١٠ َكْيَف َوَجْدُت نِْعَمًة ِفي َعيـْ

َحتَّى , ِإنَِّني َقْد ُأْخِبْرُت ِبُكلِّ َما فـََعْلِت ِبَحَماِتِك بـَْعَد َمْوِت رَُجِلكِ «: َجاَب ُبوَعزُ فَأَ ١١» !ِإَليَّ َوأَنَا َغرِيَبةٌ 
َوْلَيُكْن , لُِيَكاِفِئ الرَّبُّ َعَمَلكِ ١٢. تـَرَْكِت أَبَاِك َوأُمَِّك َوَأْرَض َمْوِلِدِك َوِسْرِت ِإَلى َشْعٍب َلْم تـَْعرِِفيِه ِمْن قـَْبلُ 

لَْيَتِني «: فـََقاَلت١٣. »َكاِمًال ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيَل الَِّذي ِجْئِت ِلَكْي َتْحَتِمي َتْحَت َجَناَحْيهِ   َأْجُركِ 
َتِني َوطَيَّْبَت قـَْلَب َجارِيَِتكَ  نَـْيَك يَا َسيِِّدي ألَنََّك َقْد َعزَّيـْ ِمْن  َوأَنَا َلْسُت َكَواِحَدةٍ , َأِجُد نِْعَمًة ِفي َعيـْ

ِعْنَد َوْقِت اَألْكِل تـََقدَِّمي ِإَلى َهُهَنا وَُكِلي ِمَن اْلُخْبِز َواْغِمِسي لُْقَمَتِك «: فـََقاَل َلَها ُبوَعزُ ١٤. »َجَوارِيكَ 
َها, َفَجَلَسْت ِبَجاِنِب اْلَحصَّاِديَن فـََناَوَلَها َفرِيكاً . »ِفي اْلَخلِّ  مَّ قَاَمْت ثُ ١٥. فََأَكَلْت َوَشِبَعْت َوَفَضَل َعنـْ

َوأَْنِسُلوا أَْيضًا َلَها ِمَن ١٦. َدُعوَها تـَْلَتِقْط بـَْيَن اْلُحَزِم أَْيضًا َوَال تـُْؤُذوَها«: فََأَمَر بُوَعُز ِغْلَمانَهُ . لِتَـْلَتِقطَ 
 .»اْلُحَزِم َوَدُعوَها تـَْلَتِقْط َوالَ تـَْنَتِهُروَها



 ثَ َراُعوِسفُْر 

γ٣٩٠γ 

 .باهتمام يا بنتىعبارة معناها اسمعى : أال تسمعين يا بنتى  :۹، ۸ع
إذ دعاهــا وقــال لهــا اســمعى يــا بنتــى، فقــد  ،تظهــر أبــوة بــوعز ورعايتــه فــى اهتمامــه براعــوث

ورحـب بهـا . هذه هـى نعمـة اهللا المعطـاة ألوالده المجاهـدين.. تحولت من غريبة إلى ابنة محبوبة 
ــه بــل شــّدد عليهــا أال تــذهب إلــى حقــل آخــر حتــى ال يضــايقها أحــد أوصــى و . أن تجمــع فــى حقول

فاعتبرهـا واحـدة مـن الفتيـات المعروفـات لـه والمسـموح لهـن  ،وكالءه أن يهتموا بهـا وال يسـيئوا إليهـا
بــل يظهــر حنانــه أيًضــا بأنــه ســمح لهــا أن تشــرب مــن آنيــة المــاء التــى . بااللتقــاط وراء الحصــادين

  .يشرب منها الحصادون إذا عطشوا أثناء العمل فى حر النهار
وآنية الماء ترمز للكنيسة التى يفيض منها الروح القدس على كل العاملين فى حقـل الخدمـة 

 .والجهاد الروحى
ومالزمـــة راعـــوث لفتيـــات بـــوعز ترمـــز لمشـــاركة اإلنســـان الروحـــى إلخوتـــه فـــى الكنيســـة فـــى 

 .جهادهم الروحى فيتشجع بهم
 :ومعاملة بوعز الطيبة لراعوث ترجع إلى 

 ).٣٤، ٣٣: ١٩؛ ال ٩: ٢٣خر(ية الشريعة بإضافة الغرباء أنه رجل تقى ينفذ وص -١
 .أنه سمع بمحبتها وٕاخالصها لحماتها ثم خروجها للعمل لسد احتياجاتها هى وحماتها -٢

 .أنها قريبته عن طريق زوجها -٣

 

تعجبت راعوث من هذه المعاملة الطيبة التى عاملها بها بوعز، فلـم تجـد مثلهـا فـى  :۱۰ع

لــد مــع الغربــاء، فســجدت أمامــه تقــديًرا لمحبتــه وقالــت لــه مــا هــذه النعمــة مــوآب فــى تعامــل أهــل الب

 .العظيمة التى نلتها فى عينيك

 

 :ها بما يلى حإذ رأى بوعز اتضاعها وتقديرها لمحبته امتد :۱۱ع

 .إخالصها ومحبتها فى مرافقة حماتها واالهتمام بها -١

ة حماتهــا والتمتــع تــرك والــديها وشــعبها لتعــيش وســط شــعب غريــب عنهــا مــن أجــل رعايــ -٢

 .بعشرتها



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٩١γ 

يواصـــل بـــوعز مديحـــه لراعـــوث فـــى تركهـــا آللهتهـــا الوثنيـــة والتجائهـــا إلـــى اهللا الـــذى  :۱۲ع

آمنــت بــه لتحتمــى برعايتــه، فيطلــب مــن اهللا لهــا المكافــأة عــن هــذا اإليمــان وهــو التمتــع بعشــرة اهللا 

 .باإلضافة لكل البركات المادية على األرض

 

ــ :۱۳ع وأعلنــت  ،ى محبتــه وطلبــت منــه أن يــديم لهــا هــذه النعمــةشــكرت راعــوث بــوعز عل

فقـد فقـدت رجلهـا وتعـيش فـى بلـد غريـب  ،أنها قد نالت تعزية كبيرة بمحبته لها سـندتها فـى محنتهـا

مــع أنهــا إنســانة لهــا مكانــة فــى بلــدها،  ،وفــى اتضــاع طلبــت أن تكــون جاريــة عنــده. وتحيــا كفقيــرة

 .بالحب نحو المتضع ولكن هذا هو االتضاع الذى يحرك القلوب

على قدر ما تتضع أمام النـاس وتشـكرهم علـى إحسـاناتهم وتقـدر كـل أعمـالهم الطيبـة، تكسـب   ?
 .قلوبهم وتنال بركات من اهللا ومحبة زائدة من الناس

 

 .هو المخلوط بزيت الزيتون ويشبه السالطة: الخل  :۱٤ع

 .ئة أو مطبوخةهو حبوب القمح الطرية التى تشوى ثم تؤكل إما ني: فريًكا 

لراعـوث، فاعتبرهــا كأحـد الحصـادين العــاملين عنـده، ودعاهـا وقــت اسـتمر بـوعز فــى إكرامـه 

الطعام لتأكل معهم من الخبز وتغمس أيًضا فى الخل، وأعطاهـا أيًضـا فريًكـا كثيـًرا فأكلـت وفـاض 

 .معها

 

 .الحزم: الشمائل  :۱٦، ۱٥ع

تــى جمعتموهــا كأنهــا ســقطت ســهًوا علــى اتركــوا بعــض الســنابل تســقط مــن الحــزم ال: انســلوا 

 .األرض حتى ال يحرجوا راعوث

قامــت بنشـاط لتواصـل التقاطهـا للســنابل وراء الحصـادين وكـذلك بــين  ،بعـد أن أكلـت راعـوث

الحزم التى جمعوهـا علـى جانـب، فقـد وثـق بـوعز وحصـادوه فـى أمانتهـا، بـل بمحبـة أراد بـوعز أن 



 ثَ َراُعوِسفُْر 

γ٣٩٢γ 

ال لحصاديه أنه إذا سارت وراءهم يخرجوا بعض السنابل يعطيها سنابل أكثر، وحتى ال يحرجها ق

من الحزم التى يجمعونها ويتركونها تسقط على األرض كأنها سقطت سـهًوا لتجمـع راعـوث سـنابل 

 .إنها رقة مشاعر عجيبة تميز بها بوعز.. .أكثر

 

 ):۲۳-۱۷ع(راعوث فى بيت نعمى )  ۳(

َفَحَمَلْتُه ١٨. َوَخَبَطْت َما اْلتَـَقطَْتُه َفَكاَن َنْحَو ِإيَفِة َشِعيرٍ , فَاْلتَـَقَطْت ِفي اْلَحْقِل ِإَلى اْلَمَساءِ ١٧
َها بـَْعَد ِشَبِعَها. فـََرَأْت َحَماتـَُها َما اْلتَـَقطَْتهُ . َوَدَخَلِت اْلَمِديَنةَ  َها َما َفَضَل َعنـْ فـََقاَلْت ١٩. َوَأْخَرَجْت َوَأْعطَتـْ

فََأْخبَـَرْت َحَماتـََها بِالَِّذي . »اْليَـْوَم َوأَْيَن اْشتَـَغْلِت؟ لَِيُكِن النَّاِظُر ِإلَْيِك ُمَبارَكاً  أَْيَن اْلتَـَقْطتِ «: َلَها َحَماتـَُها
ُمَباَرٌك «: فـََقاَلْت نـُْعِمي ِلَكنَِّتَها٢٠. »اْسُم الرَُّجِل الَِّذي اْشتَـَغْلُت َمَعُه اْليَـْوَم بُوَعزُ «: اْشتَـَغَلْت َمَعُه َوقَاَلتِ 

ُرِك اْلَمْعُروَف َمَع اَألْحَياِء َواْلَمْوَتى ُهَو ِمنَ  . الرَُّجُل ُذو قـََرابٍَة َلَنا«: ُثمَّ قَاَلْت َلَها نـُْعِمي. »الرَّبِّ ألَنَُّه َلْم يـَتـْ
َنا َياِني َحتَّى «: فـََقاَلْت رَاُعوُث اْلُموآبِيَّةُ ٢١. »ُهَو ثَاِني َولِيـِّ ُيَكمُِّلوا َجِميَع ِإنَُّه قَاَل ِلي أَْيضًا َالزِِمي ِفتـْ

َنِتي َأْن َتْخُرِجي َمَع فـَتَـَياتِِه َحتَّى َال يـََقُعوا «: فـََقاَلْت نـُْعِمي ِلَراُعوَث َكنَِّتَها٢٢. »َحَصاِدي ِإنَُّه َحَسٌن يَا ابـْ
تَـَهى َحَصاُد الشَّ ٢٣. »ِبِك ِفي َحْقِل آَخرَ  ِعيِر َوَحَصاُد َفَالَزَمْت فـَتَـَياِت ُبوَعَز ِفي اِالْلِتَقاِط َحتَّى انـْ

 .َوَسَكَنْت َمَع َحَماِتَها. اْلِحْنطَةِ 
 
 .ضربت بعصا سنابل القمح ففصلت الحبوب عن القش: خبطت  :۱۷ع

 .كجم من القمح ١٧لتًرا أى ما يساوى حوالى  ٢٢,٩مكيال يسع : إيفة 
اســتمرت راعــوث فــى التقــاط الســنابل بنشــاط حتــى المســاء أى نهايــة اليــوم، فجمعــت ســنابل 

ثيـرة خبطتهــا وفصـلت حبوبهــا وحــدها فكـان مقــدار الحبــوب حـوالى إيفــة مــن الشـعير، وهــو مقــدار ك
وهذا المقدار من . كبير ال تستطيع الفتاة العادية أن تلتقطه خالل يوم ولكنها بركة اهللا وكرم بوعز

 .الشعير يكفى لقوت راعوث وحماتها أياًما كثيرة
 
م لهــا الشــعير الــذى جمعتــه ولتعطيهــا أيًضــا أســرعت راعــوث إلــى بيــت حماتهــا لتقــد :۱۸ع

إنها مشاعر الحب التى ال تريد أن تأكل وحدها بل . مما فضل عنها بعد أكلها من الفريك والخبز
 .البد أن تشرك حماتها معها فيما تأكل



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٩٣γ 

تمتعهم بما تتمتع به، ليس فقط من ماديات، بل فأهل بيتك والفقراء،  ،ليتك تشعر بمن حولك ?

كهم فيما تتمتع به من روحيات، فتحدثهم عما سمعته عن اهللا وتشجعهم على أيًضا تشر 

 .االرتباط بالكنيسة

 
إذ رأت نعمــى مالمــح الفــرح علــى وجــه راعــوث والخيــر الــذى أتــت بــه مــن الحقــل،  :۱۹ع

وباركـت كـل مـن قابلهـا أثنـاء التقاطهـا ألنهـا فرحـت بمنظرهـا  ،سألتها عن الحقل الذى التقطت فيـه
 .فأجابت راعوث أنها التقطت فى حقل رجل يسمى بوعز. ذى معهاوبالخير ال

 
ــولى  :۲۰ع وهــو الــذى مــن حقــه أن يــدفع مــا علــى حقــول  ،هــو أقــرب إنســان للمتــوفى: ال

 .المتوفى من رهن ليرد ميراثه له ويتزوج بامرأته لينجب نسًال على اسمه
 بعـدما عرفـت مـن فرحت نعمى أن راعوث التقطت فى حقل بوعز وطلبت البركة له مـن اهللا

راعـــوث كـــل مـــا أكرمهـــا بـــه، وامتدحتـــه ألنـــه صـــنع خيـــًرا مـــع األحيـــاء وهمـــا نعمـــى وراعـــوث ومـــع 
األمــوات وهــم أليمالــك ومحلــون وكليــون، فإكرامــه لراعــوث هــو إكــرام لنعمــى ولزوجهــا وابنيهــا الــذين 

و ثــانى ثــم أعلمــت راعــوث أن بــوعز هــ. وبهــذا يظهــر تقــدير نعمــى للمعــروف وشــكرها عليــه. مــاتوا
 .ولى لهم أى يوجد ولى أقرب منه لراعوث ثم بوعز هو الولى الثانى

، أمــا الــولى )٤كمــا سيتضــح فــى ص(ويرمــز الــولى األول للنــاموس الــذى يعجــز عــن فــدائنا 
 .الثانى أى بوعز فيرمز للمسيح الذى فدانا على الصليب

 
اهـا لتسـتمر فـى فقـد دع ،أخبرت راعوث نعمـى أيًضـا عـن معاملـة بـوعز الطيبـة لهـا :۲۱ع

الحصــاد، لــيس فقــط حصــاد الشــعير بــل أيًضــا حصــاد القمــح  التقــاط الحبــوب بحقولــه حتــى نهايــة
 .الذى يليه
 

 

 

 



 ثَ َراُعوِسفُْر 

γ٣٩٤γ 

 
فرحت نعمى بهذا الترحيب من بوعز وأكدت على راعوث أن تظل فى حقوله لتجـد  :۲۲ع

 .هذه المعاملة الطيبة وحتى ال يسئ إليها أحد فى الحقول الغريبة
 
اعــوث فــى فــرح واســتمرت فــى التقــاط الســنابل طــوال فتــرة حصــاد الشــعير أطاعــت ر  :۲۳ع

 . والقمح وكانت تأتى بكل ما تجمعه إلى حماتها وتهتم بخدمتها
وهـى ترمـز للمجاهـدين الـروحيين . إن راعوث مثال للمثابرة والنشـاط والحـب وخدمـة اآلخـرين

 .طوال حياتهم حتى ينالوا الملكوت



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٩٥γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 راعوث فى بيدر بوعز

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(نصيحة نعمى لراعوث )  ۱(

ٌر؟ «: َوقَاَلْت َلَها نـُْعِمي َحَماتـَُها١ َنِتي َأَال أَْلَتِمُس َلِك رَاَحًة لَِيُكوَن َلِك َخيـْ فَاآلَن أَلَْيَس ُبوَعُز ٢يَا ابـْ
َلةَ الَِّذي ُكْنِت َمَع فـَتَـ , َذا قـََرابٍَة لََنا فَاْغَتِسِلي َوَتَدهَِّني َواْلَبِسي ٣. َياتِِه؟ َها ُهَو يَُذرِّي بـَْيَدَر الشَِّعيِر اللَّيـْ

َوَمَتى اْضَطَجَع ٤. َوَلِكْن َال تـُْعَرِفي ِعْنَد الرَُّجِل َحتَّى يـَْفَرَغ ِمَن اَألْكِل َوالشُّْربِ , ثَِياَبِك َواْنزِِلي ِإَلى اْلبَـْيَدرِ 
َوُهَو ُيْخِبُرِك ِبَما , َكاَن الَِّذي َيْضَطِجُع ِفيِه َواْدُخِلي َواْكِشِفي نَاِحَيَة رِْجَلْيِه َواْضَطِجِعيفَاْعَلِمي اْلمَ 

 .»ُكلَّ َما قـُْلِت َأْصَنعُ «: فـََقاَلْت َلَها٥. »تـَْعَمِلينَ 

 
رغم أن نعمى وجدت قوتها من تعب راعوث فى جمع السنابل كل يوم، فكانت : ۱ع

 .عنها، ولكنها بمحبة أرادت االستقرار والحياة األفضل لراعوث وأخبرتها بذلك ضتكفيها وتفي
 
 .عملية التذرية هى فصل حبوب الشعير عن القش: يذرى  :۲ع

مكــان متســع تــتم فيــه عمليــات الــدراس والتذريــة لفصــل الحبــوب عــن القــش ثــم جمــع : بيــدر 
 .الحبوب إلى المخزن

ــ وبالتــالى يمكــن أن يتزوجهــا  ،عــن طريــق زوجهــا رت نعمــى راعــوث بــأن بــوعز قريــب لهــاذكَّ
ألنـــه يــوم فـــرح بتذريــة وجمـــع محصـــول  ،واليـــوم مناســب حتـــى تلتقــى بـــه. فتســتقر فـــى حيــاة هنيئـــة

والقريــب هــو الــولّى الــذى تــدعوه الشــريعة ليتــزوج بــامرأة المتــوفى واالبــن البكــر . الشــعير فــى البيــدر
 ).١٠-٥: ٢٥تث(يحسب للمتوفى، فبهذا يقيم نسًال له 

 
طلبـــت نعمـــى مـــن راعـــوث أن تخلـــع ثيـــاب ترملهـــا وتســـتعد لتكـــون فـــى أجمـــل مظهـــر  :۳ع

ثــم تــذهب إلــى بيــدر بــوعز ولكــن تخفــى  ،باالغتســال والتــدهن باألطيــاب ولــبس أحســن مــا عنــدها



  َراُعوثَ ِسفُْر 

γ٣٩٦γ 

تالحظـه مـن بعيـد حتـى يفـرغ مـن األكـل والشـرب أى يتعشـى لو  ،نفسها حتى ال يعلم أحـد بوجودهـا
 .قبل أن ينام

راعـوث لتكــون كعـروس لبـوعز يرمــز السـتعداد الـنفس البشــرية التـى تريـد أن تتمتــع واسـتعداد 
بالمســـيح، فينبغـــى أن تغتســـل أى تنـــال ســـر المعموديـــة ثـــم تـــدهن أى تنـــال ســـر الميـــرون بالـــدهن 

ة ويحــل الـــروح القــدس فيهــا، تلــبس ثيــاب البــر أى تلـــبس دوبعــد أن تنــال الطبيعــة الجديــ. المقــدس
ن تكون أمامه فى البيدر الذى تفصل فيه الحبوب عـن القـش والـذى يرمـز المسيح وحينئذ يمكنها أ

، ولكن ألن النفس مستعدة تفرح بهذا اليوم حين تلتقى بعريسها الذى يدين العـالم، إلى يوم الدينونة
 .فيأخذها لتكون عروس له، هذاالعريس أى المسيح الذى يرمز إليه بوعز

 
مـن نومـه اذهبـى ونـامى  وينام فيـه، وبعـد التأكـدقالت لها الحظى المكان الذى يذهب  :٤ع

وكــان هــذا الوضــع معروًفــا، فقــد كــان العبيــد واإلمــاء ينــامون عنــد أرجــل ســادتهم حتــى . عنــد رجليــه
باإلضــافة إلــى أن راعــوث إنســانة تقيــة وبــوعز كــذلك . يقومــوا بخــدمتهم إذا أرادوا ذلــك أثنــاء الليــل

بـوعز بمسـئوليته وواليتـه عليهـا ليتزوجهـا ولـيس رجل بار، والقصد من عمل راعوث هو أن يشـعر 
أى قصد شهوانى، خصوًصا أن فارق السن كان كبيًرا بين الشابة الصغيرة راعوث والرجـل الكبيـر 

 .بوعز
 
ولكـن فـى  ،تظهـر طاعـة راعـوث لنعمـى رغـم أن كـالم الشـريعة اليهوديـة جديـًدا عليهـا :٥ع

املــة ســيئة يمكــن أن عيمكــن أن تقابلهــا أو مأطاعــت محتملــة أى مخــاطر  ،ثقــة بمحبــة حماتهــا لهــا
 .تواجهها

ليتـك تفكـر فـى راحـة مـن حولـك قبـل راحتـك، وٕاذا تعـودت ذلـك فـى شـبابك، يمكنـك أن تحــتفظ   ?
بروح العطاء والبذل مهما كبرت فى السن وأصبحت محتاًجا وضعيًفا، فتظل تفكر ماذا تعطـى 

 .اه التى ال تعدألبنائك األقوياء، وحينئذ تختبر مراحم اهللا وعطاي

 
 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٩٧γ 

 
 ):۱٥-٦ع(راعوث تضطجع عند بوعز )  ۲(

فََأَكَل ُبوَعُز َوَشِرَب َوطَاَب قـَْلُبُه ٧. فـَنَـَزَلْت ِإَلى اْلبَـْيَدِر َوَعِمَلْت َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَرتْـَها بِِه َحَماتـَُها٦
وََكاَن ِعْنَد ٨. ْت نَاِحَيَة رِْجَلْيِه َواْضَطَجَعتْ َفَدَخَلْت ِسّرًا وََكَشفَ . َوَدَخَل لَِيْضَطِجَع ِفي َطَرِف اْلَعَرَمةِ 
» َمْن أَْنِت؟«: فـََقالَ ٩. َواْلتَـَفَت َوِإَذا بِاْمَرَأٍة ُمْضَطِجَعٍة ِعْنَد رِْجَلْيهِ , اْنِتَصاِف اللَّْيِل َأنَّ الرَُّجَل اْضَطَربَ 

ِإنَِّك ُمَبارََكٌة ِمَن «: فـََقالَ ١٠. »َعَلى َأَمِتَك ألَنََّك َوِليٌّ فَاْبُسْط َذْيَل ثـَْوِبَك . أَنَا رَاُعوُث َأَمُتكَ «: فـََقاَلتْ 
َنِتي ألَنَِّك َقْد َأْحَسْنِت َمْعُروَفِك ِفي اَألِخيِر َأْكثـََر ِمَن اَألوَّلِ  فـَُقَراَء  , ِإْذ َلْم َتْسِعي َورَاَء الشُّبَّانِ , الرَّبِّ يَا ابـْ

َنِتي َال َتَخاِفيَواآلَن يَ ١١. َكانُوا َأْو َأْغِنَياءَ  َعُل َلكِ . ا ابـْ َواِب َشْعِبي تـَْعَلُم , ُكلُّ َما تـَُقولِيَن َأفـْ َألنَّ َجِميَع أَبـْ
َرُب ِمنِّي, َواآلَن َصِحيٌح أَنِّي َوِليٌّ ١٢. أَنَِّك اْمَرَأٌة فَاِضَلةٌ  َلةَ ١٣. َوَلِكْن يُوَجُد َوِليٌّ َأقـْ َوَيُكوُن ِفي , بِيِتي اللَّيـْ

فَأَنَا َأْقِضي , َوِإْن َلْم َيَشْأ َأْن يـَْقِضَي َلِك َحقَّ اْلَوِليِّ . لِيَـْقضِ . نَُّه ِإْن َقَضى َلِك َحقَّ اْلَوِليِّ َفَحَسناً الصََّباِح أَ 
قـَْبَل ُثمَّ قَاَمْت . فَاْضَطَجَعْت ِعْنَد رِْجَلْيِه ِإَلى الصََّباحِ ١٤. »اْضَطِجِعي ِإَلى الصََّباحِ . َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ . َلكِ 

: ثُمَّ قَالَ ١٥. »َال يـُْعَلْم َأنَّ اْلَمْرَأَة َجاَءْت ِإَلى اْلبَـْيَدرِ «: َوقَالَ . َأْن يـَْقِدَر اْلَواِحُد َعَلى َمْعرَِفِة َصاِحِبهِ 
َهافَاْكَتاَل ِستًَّة ِمَن الشَِّعيِر َوَوَضَعهَ , فََأْمَسَكْتهُ . »َهاِتي الرَِّداَء الَِّذي َعَلْيِك َوَأْمِسِكيهِ « ثُمَّ َدَخَل . ا َعَليـْ

 .اْلَمِديَنةَ 

 

 .أكوام حزم الشعير المخزنة فى طرف البيدر: العرمة : ۷، ٦ع
أطاعت راعوث كل كالم نعمى وذهبت إلى بيدر بوعز، وبعد انتهائه من األكل والشرب، 
وكان بالطبع قلبه فرًحا بالمحصول الجديد، ذهب لينام فى خيمة أو كوخ صغير صنعوه له بجوار 

وبعد أن استغرق فى النوم ونام أيًضا العمال الموجودون . أكوام حزم الشعير على جانب البيدر
، تسّللت راعوث بهدوء وكشفت عند رجلى بوعز ونامت وتغطت بطرف غطائه، لتعلن فى البيدر

له أنه كما تعّرت رجاله من الغطاء هكذا أيًضا هى محتاجة لمن يستر عليها ويتزوجها وينفذ 
 .وصية الشريعة اليهودية ويقيم نسًال لزوجها الميت



  َراُعوثَ ِسفُْر 

γ٣٩٨γ 

 
وحمايتك وسترك لى  أى قدم رعايتك ،غطنى بطرف ثوبك: ابسط ذيل ثوبك : ۹، ۸ع

 .بزواجك منى لتنفذ الشريعة وتقيم نسًال لزوجى الميت
فى منتصف الليل تقلب بوعز فى نومه فشعر بوجود شخص ماعند قدميه، فاضطرب 

فأسرعت راعوث التى كانت منتبهة طوال الليل، ولعلها كانت .. وسأل من النائم عند قدميه ؟
ها ويعطيها نعمة فى عينى بوعز فال ينتهرها أو تصلى خالل هذه الساعات لينجح اهللا طريق

، وأجابته أنها راعوث جاريته، وطلبت منه أن يستر عليها كولّى ويتزوجها ويرعاها ليقيم يرفضها
 :وهذا التصرف يظهر فضائل كثيرة فى راعوث هى . نسًال لزوجها الميت

 .طاعتها لحماتها رغم صعوبة المسئولية -١
 .هاتضاعها بقولها أنها َأَمت -٢

 شجاعتها فى مواجهة هذا الموقف الصعب  -٣

محبتها هللا وطاعة شريعته، فتركت عنها كل شهوة أرضية للزواج من شاب وطلبت  -٤
 .تنفيذ كالم اهللا

وراعوث ترمز للنفس التى تختلى بالمسيح فى الليل لتصلى وتتأمل جماله وتطلب رعايته 
 .لها واتحادها بالحب معه

 
 :مدحها بوعز ألمرين : ۱۰ع
روفها األول وهو ترك أهلها وشعبها وآلهتها لترافق حماتها وتعتنق ديانتها وتعيش مع -١

 .بين شعبها
معروفها الثانى وهو األعظم الذى أرادت به أن تقيم نسًال لزوجها الميت بزواجها من  -٢

 .رجل عجوز هو بوعز، ولم تنشغل بالشباب الفقراء أو األغنياء لتشبع شهواتها البشرية

بــة اهللا ووصــاياه فتتمتــع بعشــرته قبــل أن تبحــث عــن احتياجاتــك الماديــة وشــهواتك انشــغل بمح  ?
 .د ذلك كل احتياجات الجسدعألن محبة اهللا تشبع النفس وهو يدبر ب ،السليمة

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٩٩γ 

أى كل األسر الساكنة فى بيوت لها أبواب ويعنى كل شعب : أبواب شعبى : ۱۱ع
 .المدينة

ومدحها بأنها امرأة فاضلة  ،الية والرعاية لهاطمأن بوعز بعد ذلك راعوث بأنه يحق الو 
 .ويجمع على ذلك كل أهل المدينة لما صنعته مع حماتها

 
أعلم بوعز راعوث أنه ولى ومستعد أن يقوم بحق الوالية، ولكن يوجد ولّى أقرب : ۱۲ع

فهو وبهذا يظهر تدقيق بوعز فى تنفيذ شريعة اهللا، فلم يستخدم نفوذه لتحقيق ما اقتنع به . منه
 .أيًضا رجل تقى يعرف تنفيذ الشريعة

 

سمح بوعز لراعوث أن تبيت فى البيدر حتى الصباح ألنها ال تستطيع الرجوع إلى : ۱۳ع

بيتها أثناء الليل، وفى الصباح سيطلب بوعز الولّى األقرب ليقوم بواجبه ويتزوج راعوث ويفـك 

). ٤، ٣: ٤ص(أن يهاجر إلى موآب حقـل أليمالك حميهـا المرهون والذى رهنه بسبب فقره قبل 

أنه سيتمم هذا األمر " حى هو الرب"وقد أّكد بوعز كالمه بقسم، كان معروًفا وقت ذاك، وهو 

 .ويستدعى الولى األقرب وٕان لم يقم بواجباته سيقوم هو بحق الوالية

 

رقدت راعوث فى جانب البيدر حتى الصباح، وفى بداية الفجر قبل أن يستطع : ۱٤ع

 ،واحتراًما منه لمكانتها ،يميز من بعيد مالمح أى شخص، دعاها بوعز لتعود إلى بيتها أحد أن

ن أنه هو الذى قام بحق الوالية من نفسه مع قال لها ال يعلم أحد أنِك جئت إلى البيدر حتى يبيّ 

ومن ناحية  ،أنه ليس من الخطأ أن تطالب هى بحقها، ولكنه حاول أن يعطيها مكانة أفضل

أن هناك فعل قبيح بين رجل وامرأة رغم أن تقوى بوعز وراعوث واضحة أحد يظن أخرى ال 

وقد يكون خادمه الخاص قد استيقظ فأعلمه بوعز أال يخبر أحًدا بمجئ . ولكنه يدقق فى كل شئ

 .امرأة إلى البيدر



  َراُعوثَ ِسفُْر 

γ٤٠٠γ 

قبل أن تنصرف راعوث،أراد بوعز أن يكرمها، فطلب منها أن تأتى بثوبها : ۱٥ع
. ع فيه ستة مكاييل من الشعيرضل عباءة أو مالءة تلف فوق الثياب، ثم و الخارجى وهو مث

أى أنه أعطاها حوالى  ،كجم ١,٧٥والمقصود بهذا المكيال غالًبا العمر الذى يساوى حوالى 
وب الشعير، فصرتها فى هذا الثوب ثم ساعدها بوعز بحنان ووضعه على بكجم من ح ١٠,٥

ثم بعد قليل قام بوعز أيًضا  ،رفت راعوث عائدة إلى نعمىوانص. كتفيها لترجع به إلى حماتها
 .ودخل المدينة ليستدعى الولّى ويتفاهم معه

 
 ):۱۸-۱٦ع(رجوع راعوث لنعمى )  ۳(

َنِتي؟«: َفَجاَءْت ِإَلى َحَماتَِها فـََقاَلتْ ١٦  . فََأْخبَـَرتْـَها ِبُكلِّ َما فـََعَل َلَها الرَُّجلُ » َمْن أَْنِت يَا ابـْ
ِعيِر َأْعطَاِني«: تْ َوقَالَ ١٧ َقاَلتِ ١٨. »َال َتِجيِئي َفارَِغًة ِإَلى َحَماِتكِ : ألَنَُّه قَالَ , َهِذِه السِّتََّة ِمَن الشَّ : فـَ

َنِتي َحتَّى تـَْعَلِمي َكْيَف يـََقُع اَألْمرُ «  .»َألنَّ الرَُّجَل الَ يـَْهَدأُ َحتَّى يـَُتمَِّم اَألْمَر اْليَـْومَ , اْجِلِسي يَا ابـْ
 
وكانت حماتها مستغرقة فى  ،وصلت راعوث إلى بيت حماتها مع بداية الفجر: ۱٦ع

النوم، فلما سمعت طرقات على الباب وصوت امرأة تكلمها، سألتها من أنت ألنها لم تنتبه بعد 
وحينئذ أسرعت لتفتح لها وتدخل راعوث وتخبرها بكل ما حدث  ،فأخبرتها أنها راعوث. من نومها
 .بالتفصيل

 
 .أخبرت راعوث أيًضا حماتها بكرم بوعز الذى أعطاها كمية كبيرة من الشعير :۱۷ع
 
كانــت نعمــى واثقــة مــن محبــة اهللا وشــهامة وتقــوى بــوعز، فطمأنــت راعــوث إذ قالــت  :۱۸ع

 .ألن اهللا سيدبر الخير وبوعز التقى لن يهدأ حتى يتمم زواجك ،لها اجلسى واستريحى
بر لـك الخيـر مهمـا بـدت األمـور معاكسـة، فهـو يحولهـا فى أصعب المواقف اطمئن أن اهللا يـد  ?

 .لخيرك ولن يهملك حتى تشعر بالراحة والسالم بين يديه



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٤٠١γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 زواج راعـوث

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(حوار بوعز مع الولّى األقرب )  ۱(

َقالَ . َوِإَذا بِاْلَوِليِّ الَِّذي َتَكلََّم َعْنُه ُبوَعُز َعاِبرٌ . َفَصِعَد بُوَعُز ِإَلى اْلَباِب َوَجَلَس ُهَناكَ ١ ِمْل «: فـَ

: ُثمَّ َأَخَذ َعَشَرَة رَِجاٍل ِمْن ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة َوقَاَل َلُهمُ ٢. َفَماَل َوَجَلسَ . »ِنيُّ َواْجِلْس ُهَنا أَْنَت يَا ُفَالُن اْلُفالَ 

ِإنَّ نـُْعِمَي الَِّتي رََجَعْت ِمْن ِبَالِد ُموآَب تَِبيُع ِقْطَعَة اْلَحْقِل «: ُثمَّ َقاَل ِلْلَوِليِّ ٣. َفَجَلُسوا. »اْجِلُسوا ُهَنا«

اَم ُشُيوِخ َشْعِبي«: فـَُقْلُت ِإنِّي ُأْخِبُركَ ٤. ِليَماِلكَ الَِّتي َألِخيَنا أَ  اَم اْلَجاِلِسيَن َوُقدَّ فَِإْن ُكْنَت تـَُفكُّ . اْشَتِر ُقدَّ

ُرَك يـَُفكُّ َوأَنَا بـَْعَدكَ . َوِإْن ُكْنَت َال تـَُفكُّ فََأْخِبْرِني َألْعَلمَ . فـَُفكَّ  . »كُّ ِإنِّي َأفُ «: فـََقالَ . »ألَنَُّه لَْيَس َغيـْ

َم يـَْوَم َتْشَتِري اْلَحْقَل ِمْن َيِد نـُْعِمي َتْشَتِري أَْيضاً ِمْن َيِد رَاُعوَث اْلُموآبِيَِّة اْمَرَأِة اْلَميِِّت لُِتِقي«: فـََقاَل ُبوَعزُ ٥

فـَُفكَّ أَْنَت . أُْفِسَد ِميَراِثيَال َأْقِدُر َأْن َأُفكَّ ِلنَـْفِسي لَِئالَّ «: فـََقاَل اْلَوِليُّ ٦. »اْسَم اْلَميِِّت َعَلى ِميَراثِهِ 

َوَهِذِه ِهَي اْلَعاَدُة َساِبقًا ِفي ِإْسَرائِيَل ِفي َأْمِر اْلِفَكاِك ٧. »لِنَـْفِسَك ِفَكاِكي ألَنِّي َال َأْقِدُر َأْن َأُفكَّ 

َباِت ُكلِّ َأْمرٍ , َواْلُمَباَدَلةِ  . فـََهِذِه ِهَي اْلَعاَدُة ِفي ِإْسَرائِيلَ . َصاِحِبهِ َيْخَلُع الرَُّجُل نـَْعَلُه َويـُْعِطيِه لِ . َألْجِل ِإثـْ

 .َوَخَلَع نـَْعَلهُ . »اْشَتِر لِنَـْفِسكَ «: فـََقاَل اْلَوِليُّ لُِبوَعزَ ٨
 

وعند . يبدو أن باب مدينة بيت لحم كان مرتفًعا عن باقى المدينة، فصعد إليه بوعز :۱ع
وهناك يمر رجال المدينة  ،أمور المدينةالباب توجد ساحة يجلس فيها رؤساء الشعب للقضاء فى 

 .ذهب إلى هناك مبكًرا ،ام األمر لراعوثـفمن اهتمام بوعز إلتم. ليخرجوا إلى أعمالهم
 



  َراُعوثَ ِسفُْر 

γ٤٠٢γ 

ولكـن دعـا  ،)٦: ١٧تـث(تنص الشريعة أن كل كلمة تقوم على فـم شـاهدين أو ثالثـة  :۲ع
ودعـاهم مـن الشـيوخ . للكمـال بوعز هنا عدًدا أكبر للتأكيد وتثبيت ما يتم، وعدد عشرة أيًضا يشـير

 .الذين يعتد برأيهم فى القضايا الخاصة بالمدينة
 
عندما حدثت مجاعة فى بيت لحم وافتقر أليمالك، رهن أرضه مقابـل مبلـغ مـن المـال  :۳ع

وبموتـه ومـوت ابنيـه أصـبحت أرضـه ملًكـا لزوجتـه  ،يوفر احتياجاته الماديـة؛ ثـم سـافر إلـى مـوآبل
تكـون قـد تزوجـت  ، ألن عرفة زوجة االبن الثانى بقيـت فـى مـوآب وربمـانعمى وزوجة ابنه راعوث

ولــذا فراعــوث تبيــع أرضــها بمعنــى تحتــاج لمــن يــدفع الــرهن . بأحــد الــوثنيين مــن أهلهــا فــى بالدهــا
 .ويستعيد أرض زوجها وحميها

وقــد بــدأ بــوعز بعــرض . وكــان المطلــوب أمــرين أولهمــا فــك األرض والثــانى الــزواج براعــوث
 .وبعد ذلك سيعرض عليه المطلب الثانى ،ول على الولى أمام الشيوخ وهو فك األرضاألمر األ
 
جلس بوعز والولّى والعشرة شيوخ فى الساحة التـى أمـام بـاب المدينـة وحضـر آخـرون  :٤ع

من الشعب عرض هذه القضية، وطلب بوعز من الـولّى األقـرب إلـى راعـوث أن يفـك أرضـه، أى 
فـإن بـوعز هـو الـولّى الثـانى وهـو مسـتعد أن يفـك  ،وٕان لم يسـتطع ،ضعيد األر ييدفع ثمن الرهن و 

فأجاب الولّى األول معلًنا موافقته علـى فـك األرض وكـان قصـده مـن هـذا توسـيع أمالكـه . األرض
 .ليستغل هذه األرض فى زيادة انتاجه وأمواله

 
المــرتبط بعــد موافقــة الــولّى األول علــى فــك األرض، طلــب بــوعز منــه المطلــب الثــانى  :٥ع

وبهذا ال ينقطع اسـم  ،باألول وهو الزواج من راعوث لينجب منها نسًال ينتسب إلى زوجها وحميها
 .وميراث أليمالك فى إسرائيل

 

 ،رفــض الــولّى األول أن يفــك األرض عنــدما وجــد نفســه مضــطًرا للــزواج مــن راعــوث :٦ع

ى أرًضا يدفع ثمن رهنها ثـم ويقصد أنه سيشتر . وذكر أن السبب هو أنه بفكه األرض يفسد ميراثه

ــا البــن راعــوث وأبنــاؤه اآلخــرين ال يأخــذون منهــا شــيًئا ــه أبنــاء ،تصــبح ملًك  .ألن الرجــل متــزوج ول
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وهــو بهــذا لــم يفكــر فــى . فســيدفع مــاًال ثــم يتحــول الميــراث إلــى ابنــه مــن راعــوث المنتســب ألليمالــك

لكاتــه، ولــم يــرد أن يبــذل مــاًال أو إتمــام الشــريعة بإقامــة ابــن لقريبــه الميــت ولكــن فكــر فقــط فــى ممت

فواضــح أنــه . جهــًدا ال يجنــى منهمــا ميراثًــا ألوالده ألن ابنــه الجديــد مــن راعــوث سينســب ألليمالــك

وفـى النهايـة قـال لبـوعز فـك أنـت . محب للمال أكثر من محبته إلتمام الشريعة ومساعدة اآلخـرين

 .لنفسك أرض أليمالك وتزوج من راعوث ألنى لن أتزوجها

 

علـــى أن الـــولّى الـــذى يـــرفض الـــزواج بـــامرأة ) ١٠-٧: ٢٥تـــث(نصـــت الشـــريعة فـــى  :۷ع

 .يخلع نعليه ويعطيه للولّى الذى يليه إعالًنا لتخليه عن مسئوليته ،الميت ليقيم له نسالً 

عـــن أن يطــأ أرض المتــوفى الـــذى  ،خــالع النعــل ،وخلــع النعــل يرمــز إلـــى عجــز هــذا الـــولىّ 

ولذا خلع موسى نعله أمام اهللا فى . التالى له ليفك األرض ويطأها رفض أن يشتريها ويترك الولىّ 

العليقــة، ويخلــع الكهنــة والشمامســة نعــالهم عنــد دخــولهم إلــى الهيكــل، ليعلنــوا أنهــم ليســوا العــريس 

الحقيقى بـل المسـيح هـو الراعـى الصـالح وهـم خـدام لـه، فهـو الـولّى الحقيقـى لنفوسـنا الـذى اشـترانا 

و الـــذى يـــدخلنا إلـــى أرضـــنا الجديـــدة أى ملكـــوت الســـموات، وقـــد اشـــتراها بدمـــه علـــى الصـــليب وهـــ

 .وأعدها لنا ودخل إليها بعد أن أتم فداءنا ليعلن أن لنا دخول إليها بإيماننا وحياتنا معه

 

األول رفضــه أن يفــك األرض ويتــزوج براعــوث، فخلــع نعلــه أمــام الشــيوخ  أعلــن الــولىّ  :۸ع

. أصـــبح مـــن حـــق بـــوعز أن يتـــزوج براعـــوث ويفـــك األرض وبهـــذا اإلعـــالن ،كمـــا تـــنص الشـــريعة

ويفـك أى يـدفع كـل ديـون  ،كثيـرين ،وبوعز هنا يرمز للمسيح الذى يتزوج بكنيسته ويقيم منها أبنـاء

 .الخطية عن عروسه

بل استخدمه لتكسب محبة اآلخرين وتصنع رحمة مع  ،ال تنشغل بمحبة المال ألنه زائل ?
 .ك وتدخل به األبديةالمحتاجين فهذا هو ما يتبقى ل
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γ٤٠٤γ 

 ):۱۲-۹ع(زواج بوعز براعوث )  ۲(

َرْيُت ُكلَّ َما ألَلِيَماِلَك وَُكلَّ «: فـََقاَل ُبوَعُز ِللشُُّيوِخ َوِلَجِميِع الشَّْعبِ ٩ ْوَم أَنِّي َقِد اْشتـَ ُتْم ُشُهوٌد اْليـَ أَنـْ
تُـَها ِلَي اْمَرَأةً وََكَذا رَاُعوُث ا١٠. َما ِلِكْلُيوَن َوَمْحُلوَن ِمْن َيِد نـُْعِمي ِألُِقيَم , ْلُموآبِيَُّة اْمَرَأُة َمْحُلوَن َقِد اْشتَـَريـْ

َقِرُض اْسُم اْلَميِِّت ِمْن بـَْيِن ِإْخَوتِِه َوِمْن بَاِب َمَكانِهِ  ُتْم ُشُهوٌد اْليَـْومَ . اْسَم اْلَميِِّت َعَلى ِميَراثِِه َوَال يـَنـْ . »أَنـْ
اِخَلَة ِإَلى . َنْحُن ُشُهودٌ «: يَن ِفي اْلَباِب َوالشُُّيوخُ ذِ فـََقاَل َجِميُع الشَّْعِب الَّ ١١ فـَْلَيْجَعِل الرَّبُّ اْلَمْرَأَة الدَّ

َراتََة وَُكْن َذا اْسٍم ِفي بـَْيِت َلْحمٍ . بـَْيِتَك َكَراِحيَل وََكَلْيَئَة اللَّتَـْيِن بـََنَتا بـَْيَت ِإْسَرائِيلَ  . فَاْصَنْع بَِبْأٍس ِفي َأفـْ
ِمَن النَّْسِل الَِّذي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِمْن َهِذِه , ْن بـَْيُتَك َكبَـْيِت فَاِرَص الَِّذي َوَلَدْتُه ثَاَماُر لِيَـُهوَذاَوْلَيكُ ١٢

 .»اْلَفَتاةِ 
 
أكد بوعز أمام الشيوخ وكل المجتمعين عند باب المدينة أنه أصبح له الحق فى : ۹ع

 .أن يفك األرضاآلن فيستطيع ، عن ذلكالوالية على راعوث بتخلى الولّى األول 

 

يقصد باب مدينة بيت لحم، أى ُيذكَر اسم أليمالك فى بيت لحم ألنه : باب مكانه : ۱۰ع

 .له نسالً 

كذلك من حق بوعز أن يتزوج من راعوث ويقيم منها نسًال، فال ينقطع ألليمالك ِذْكر فى 

 .إسرائيل
االتفاق على شئ ليتك تؤكده بعبارات حتى ال يحدث سوء تفاهم بينك وبين اآلخرين، فعند  ?

 .أى كن مدقًقا فى كالمك ومحدًدا لتحتفظ بسالمك مع اآلخرين. محددة وواضحة
 

أعلن الشيوخ والحاضرون موافقتهم على أن يصبح بوعز الولّى القادر على الزواج : ۱۱ع

الطيب له  من راعوث وفك األرض، وأنهم شهود على هذا االتفاق بل أعلنوا تمنياتهم ودعاءهم

أى تمنوا له نسًال . أن تكون راعوث لبوعز مثل ليئة وراحيل اللتين بهما تكون شعب بنى إسرائيل
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صالًحا مبارًكا من راعوث، بل دعوا له أيًضا بالقوة فى حياته الروحية واالجتماعية التى تظهر 

 .فى مدينته أفراته التى هى بيت لحم

 

والبركة مثل فارص الذى اقتحم زارح أخاه عند دعا الشيوخ أيًضا لبوعز بالقوة : ۱۲ع

 .وفارص هذا ابن يهوذا من ثامار. وكان له نسل قوى ومنه أتى بوعز) ٣٨تك(والدتهما 

 
 ):۲۲-۱۳ع(داود من نسل راعوث )  ۳(

َها١٣ فـََقاَلِت النَِّساُء ١٤. اً فََأْعطَاَها الرَّبُّ َحَبًال فـََوَلَدِت اْبن, فََأَخَذ بُوَعُز رَاُعوَث اْمَرَأًة َوَدَخَل َعَليـْ

َوَيُكوُن َلِك ِإلْرَجاِع ١٥. ُمَباَرٌك الرَّبُّ الَِّذي َلْم يـُْعِدْمِك َوِلّياً اْليَـْوَم ِلَكْي يُْدَعى اْسُمُه ِفي ِإْسَرائِيلَ «: لِنُـْعِمي

َعِة بَِنينَ وَ , َألنَّ َكنََّتِك الَِّتي َأَحبَّْتِك َقْد َوَلَدْتهُ . نـَْفٍس َوِإَعاَلِة َشْيَبِتكِ  ٌر َلِك ِمْن َسبـْ  . »ِهَي َخيـْ

ْتُه اْلَجارَاُت اْسماً قَاِئَالتٍ ١٧. فََأَخَذْت نـُْعِمي اْلَوَلَد َوَوَضَعْتُه ِفي ِحْضِنَها َوَصاَرْت َلُه ُمَربـَِّيةً ١٦ َقْد «: َوَسمَّ

فَاِرُص َوَلَد : َوَهِذِه َمَوالِيُد فَاِرصَ ١٨. َداُودَ  ُهَو أَبُو َيسَّى أَِبي. َوَدَعْوَن اْسَمُه ُعوبِيدَ » ُوِلَد اْبٌن لِنُـْعِمي

يَناَداُب َوَلَد َنْحُشونَ ٢٠, َورَاُم َوَلَد َعمِّيَناَدابَ , َوَحْصُروُن َوَلَد رَامَ ١٩, َحْصُرونَ  َوَنْحُشوُن َوَلَد , َوَعمِّ

 .َوَيسَّى َوَلَد َداُودَ , وبِيُد َوَلَد َيسَّىَوعُ ٢٢, َوُبوَعُز َوَلَد ُعوبِيدَ , َوَسْلُموُن َوَلَد ُبوَعزَ ٢١, َسْلُمونَ 
 

بعد أن أصبح بوعز هو الولّى المسئول عن راعوث، تزوجها وظهرت بركة اهللا : ۱۳ع
لهذه اإلنسانة الغريبة الجنس ولكن قلبها مملوء بالحب واإليمان باهللا وشريعته، فأعطاها أن تحبل 

مع أن بوعز قد فرح هو أيًضا بنعمة  ،راعوثويركز هنا على ). ١٧ع(دعته عوبيد و وتلد ابًنا 
 .ألن االبن سينسب إلى محلون زوج راعوث المتوفى وٕالى جده أليمالك ،اهللا فى هذا المولود

فتمسك باهللا . إن بركات اهللا كثيرة للضعفاء المؤمنين به المتضرعين إليه ألن ليس لهم سواه ?
لعكس يقدر كل أعمال محبتك مهما كانت ظروفك صعبة وثق أنه لن يتركك بل على ا

 .ويكافئك ببركات على األرض وفى السماء
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بل فرحت نعمى به كثيًرا أيًضا وفرحت معها  ،لم تفرح راعوث وبوعز فقط بالمولود: ۱٤ع
ألنه به سيذكر اسم أبيه " وليا"فأسرعن يهنئنها بالمولود الذى دعونه  ،أيًضا نساء بيت لحم

 .نعمى محلون وجده أليمالك وأيًضا جدته
 
إذ به سيصير  ،امتدحت النساء المولود وقلن لنعمى أن به ستنتعش نفسها وتفرح: ۱٥ع

يهتم بها وبحاجتها فى  ،وأيًضا عندما يكبر وتصير نعمى مسنة. لها نسل واسم فى إسرائيل
ومدحن راعوث إذ قلن لنعمى أن محبة راعوث واهتمامها بها أفضل من أن يكون لها  .شيخوختها
وبالتالى ال تحزن على فقدان رجلها وابنيها  ،ن فلن يهتموا بها كما ترعاها وتحبها راعوثسبعة بني

 .ألن راعوث عوضتها عنهم
 
فى حنان األمومة، احتضنت نعمى المولود الجديد واهتمَّت بتربيته مع أمه : ۱۷، ۱٦ع
ومعناه عبد أى  "عوبيد"وكانت جارات نعمى يشاركنها فرحها واختاروا اسًما للمولود هو  ،راعوث

ويذكر السفر . عبد اهللا، هكذا تمنين أن يحيا فى طاعة هللا كعبد له ويفرح قلب أمه وأبيه وجدته
 .أن عوبيد هو أبو يسى وجد داود النبى الذى منه أتى المسيح مخلص العالم

وعوبيد يرمز للمسيح الذى اتضع بتجسده آخًذا صورة عبد ليتمم فداءنا، وكما احتوته 
هكذا كل من يقبل المسيح داخله ينال  ،أحشائها وكذلك أخذته نعمى فى أحضانها راعوث فى

 .الخالص والفرح، سواء كان من اليهود أو األمم، فهو مخلص العالم كله
 
 ).٣٨تك(هو ابن يهوذا بن يعقوب أنجبه من ثامار : فارص : ۲۲-۱۸ع

 ).٦: ٢٦، عد١٢: ٤٦تك(خرجت منه عشيرة كبيرة : حصرون 
 ).٣: ١مت(أرام كما ذكر فى  هو: رام 

 ).٢٣: ٦خر(هو والد أليشابع زوجة هارون : عميناداب 
: ٢عد(هو أخو أليشابع زوجة هارون وكان رئيًسا لسبط يهوذا أيام موسى النبى : ون ـنحش

١٤: ١٠، ٣(. 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٤٠٧γ 

من عظماء يهوذا أيام يشوع بن نون وقد تزوج براحاب التى أضافت الجاسوسين : سلمون 
 .فى أريحا
باقى األسماء التى ذكرت معروفة وسبق ذكرها فقد ذكرت هذه األسماء عينها فى سلسلة و 

، ويمكن أن تكون هذه السلسلة قد حذف منها بعض األسماء لقلة )١مت(نسب المسيح فى 
 .أهميتها أو قد ال توجد أسماء محذوفة

لى موآب، فإنه وٕان كان السفر قد بدأ بضيقة، هى المجاعة التى من أجلها هاجر أليمالك إ
 .ينتهى بخبر سعيد هو والدة عوبيد، الذى من نسله أتى المسيح خبز الحياة ومخلص العالم

وتظهر هذه السلسلة أيًضا محبة المسيح واتضاعه الذى أتى من نسل راعوث الموآبية، بل 
 أيًضا من نسل أمميات بل وزانيات مثل راحاب، فهو يكرم النساء عموًما إذ ذكر فى نسبه كل
هؤالء، أى ثامار وراعوث وراحاب األمميات باإلضافة إلى بثشبع زوجة داود اليهودية التى زنى 

 .فالمسيح جاء ليخلص العالم كله، يهوًدا وأمًما، ويحول الخطاة إلى قديسين. معها
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