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 أأوالً. خلفیة اترخییة: أألامیكل وابناؤه

 

 : االإقامة املؤقتة يف موأآب١الآیة  أأ (

 

ي  مي ُحْكم  َحَدَث يفي َأَّيا
 
اُه َصاَر ُجوعٌ يفي  لمُقَضاةي أ  َأن

 
،أ َرمضي آَب ُهَو وَ  لم َب يفي بيََلدي ُموأ مي ََيُوَذا ليَیَتغَرا نم بَيمتي لَحم  فََذَهَب َرُجٌل مي

 
َرَأتُهُ أ  وَ  مم

 
 .بمنَاهُ أ

 

ي المُقَضاةي   .١ مي ُحْكم : تبدأأ هذه القصة يف أأواخر أأَّيم القضاة، ويه فرتة من أأربعامئة س نة من الفوىض العامة والظمل، حیث اكن االإرسائیلیون بَل حامك. مل يفي َأَّيا

 اكن هللاا یقمیهم بصفة دوریة عندما اكنت الأمة تطلبه مرة أأخرى. اذلین قضاة الیكن هناك سوى 

  

 ام هللاا الًك مهنم ال لیحْك مككل، بل لیقود اإرسائیل أأثناء حتدي معنی، مث یتوارى عن الأنظار ومن أأبرز القضاة جدعون ومششون ودبورة. وقد أأق

  .جمدداً 

 

  ي المُقَضاةي مي ُحْكم فتلشعب اإ اكنت هذه الأَّيم يف الواقع مظلمة ابلنس بة  :يفي َأَّيا َمُل َما اَكَن ُُكُّ وَ هذه الفرتة ابلعبارة " رسائیل، وقد وصي د  یَعم ََیمُسُن احي

. نَیمهي  (. ٢٥:٢١، ٦:١٧، ١:١٨، ١:١٩)سفر القضاة  "يفي َعیم

 

مي  . ٢ نم بَيمتي لَحم صبة )بيت موأآب بسبب اجملاعة. اكنت بيت حلم أأرضًا زراعیة خ  أأرضه اإرسائیل لیتغرب يف أأرض ي: يف تكل الأَّيم ترك رجل بيت محلَرُجٌل مي

رَیا املُقفر، ذكل أأضطر أأن یعرب خَلل طریق أأ  یفعل  ذهب اإ ى أأرض موأآب الوثنیة. وليصعبة، ذلكلولكن اكنت تكل الأَّيم ، (حلم تعين "أأرض اخلزب"

اإ ى  رجوعاً و أأرض اإرسائیل املوعود هبا  الأردن، وصواًل اإ ى أأرض موأآب. واكن هذا رحیًَل واحضًا عن ودیة قرب البحر املیت، وعرب هروخَلل بریة الهی

 .جتاه اخلطأأ الواحض، يف الا ئات الس ننی. واكنت هذه خطوات، مناإرسائیل مهنا منذ م  اكن هللاا قد خلاص الربیة اليت

 

ذا أأطاع: وعد هللاا ابُجوعٌ يفي الَرمضي  .٣ ضي ذلا فوجود " ،الشعبه لوفرة ادلامئة يف الأرض اإ )تثنیة  لرب.ائیل ُأمَمة مل تكن مطیعة  أأن اإرس  " یعينُجوٌع يفي الَرم

١٧-١٣:١١.) 

 

آَب  . ٤ َب يفي بيََلدي ُموأ زیة، اإ ى اء زَّيرة وجحتولت نيته يف قض يأألامیكل اذل الرجل وهو وهذا معناه الرَتك مع نیة الرجوع. والآیة التالیة ختربان عن امس :ليَیَتغَرا

آيس  .وَن هللاا َمليكهُ ك مل یعشم أألامیكل واقعیاً  "، ولكناملكل الأمس أألامیكل "هللاا هو أأبدًا. یعين مل یعد أألامیكل اإ ى ارسائیل. وعرش س نوات ملیئة ابملأ

 

 موأآب يف املأأساة: ٥-٢الآَّيت  ب( 

 

 وَ ٢
 
ُ أ   مسم

 
ُجلي أ ، وَ  لرا ُ  َأليمیَاكلي

 
ُ أ   مسم

 
َرَأتيهي أ ي، وَ  مم مي  نُعم

 
اأ َ   ْسم

 
آَب َواَكنُوا ُهنَاَك.  بمنَیمهي أ  َى بيََلدي ُموأ

ِ
ا ا مي ََيُوَذا. فَأَتَوم نم بَيمتي لَحم مُیوُن، َأفمَراتيیُّوَن مي لُوُن َوِكي ُ َرُجُل ٣َمحم َوَماَت َأليمیَاكلي

َ وَ  ي، َوبَقيیَتم يهي مي  نُعم
 
 فَأََخَذا لَهَُما ٤بمنَاَها. أ

 
ي أ َرَأتنَیم ،  مم ي آبيیاتنَیم  ُموأ

 
ُ أ َداُُهَا عُ  مسم حم

ِ
فَُة وَ ا  رم

 
ُ أ   مسم

 
َرىأ مخم .  لم نينی  َو َعرَشي س ي لُوُن ٥َراُعوُث. َوَأقَاَما ُهنَاَك ََنم ُُهَا َمحم َ مُثا َمااَت الكي

مُیوُن، فرَُتيكَتي   َوِكي
 
َأةُ أ ني  لمَمرم  مي

 
َاأ نم َرجُ  بمنهَیم  .ليهَاَومي

 

ي  .١ مي ُ َرُجُل نُعم بنهیا حملون  عتينزوجته لت  يسهةل. فرسعان ما مات أألامیكل، وتُركت نعم موأآب، مل جیدوا احلیاةعندما جاء أألامیكل وعائلته اإ ى : َوَماَت َأليمیَاكلي ابإ

 .وِكیون

 

 دراك آيس من الصعب القول بأأن هذه اكنت بوضوح ید هللاا  لقضاء ضدمه. مفن الصعب أأحیااًن اإ تغری املشهد  . ولكن الأمر الأكید أأنملاذا حتدث املأ

 .مل َُیاسن الأمور



 

  ا فاإن املشأُك تذهب، ستبقى الشخص بذاته، ذل أأحیااًن أأننا نس تطیع الهروب من مشأِكنا، فنجد أأننا فقط قد محلناها معنا. فَل َيم أأیننعتقد

 .ذاهتا میكن أأن حتدث يف ماكن أآخر

 

ي   .٢ آبيیاتنَیم ي ُموأ َرَأتنَیم آبیتنی : فَأََخَذا لَهَُما امم ا حملون وِكیون وتزوجا من امرأأتنی مؤأ لقد أأمر هللاا شعب فهام ُعرفة وراعوث. وجمدداً مل یكن هذا طاعة هللاا.  َكربي

 .یزتوجوا من الأمم الوثنیة احملیطة هبم اإرسائیل بأأال

 

٣.  َ مُیونُ مُثا َمااَت الكي لُوُن َوِكي وكنتاها ُعرفة  يوبذكل أأصبح هناك ثَلثة أأرامل ِكهن بَل أأبناء: نعم ،يمنعُ  مات ابيّن  (بعد عرش س نوات)ومبرور الوقت  :ُُهَا َمحم

 .وراعوث

 

   ََعك وقد أأضطررَت أأن يف العامل القدمی تعترب من أأقل الطبقات وأأكرثها حرمااًن. فتخیل أأبناء بدوناكنت الأرمةل تعتاش عىل  أأنه ال یوجد أأحد لیدم

 .وأآب، ومل یوجد أأحد أآخر ليساعدها. لقد اكن الوضع ابئساً يف م عائةل يكرم الغرابء. فمل یكن دلى نعم

 

 العودة اإ ى الهیودیة اثنیًا.

 

 هیودیةال اإ ى أأرامل الثَلث تتوجه: ٧-٦الآَّيت  أأ (

 

آَب أَنا ٦ َا َْسيَعتم يفي بيََلدي ُموأ َها آَب، لي نم بيََلدي ُموأ َ َوَكناَتاَها َوَرَجَعتم مي  فََقاَمتم يهي
 
 قَدي  لرابا أ

 
ًا.  فمتََقدَ أ هَیُمم ُخزبم طي َبُه ليُیعم َن ٧َشعم  َوَخَرَجتم مي

 
  لمَماَكني أ

 
يأ ي یهي  ذلا اَكنَتم في

َن يفي  م  َوَكناَتاَها َمَعهَا، َورسي
 
ريیقي أ ضي ََيُوَذا. لطا  َى َأرم

ِ
ُجوعي ا   يلرُّ

 

َبُه  . ١ با قَدي افمتََقَد َشعم آَب َأنا الرا َا َْسيَعتم يفي بيََلدي ُموأ الَها ً هَیُمم ُخزبم طي بدلها.  یليف موأآب البعیدة أأن هللاا یصنع أأموراً عظمیة يف ارسائ  ويه يْسعت نعم :ليُیعم

 .اكن هللاا یصنعها تكل الأمور العظمیة اليت وأأرادت أأن تكون جزءًا من

 

 خرین یقولونبد أأن یكون أأمرًا جیعل الآ  ع الرب الم من خَلل النظر اإ ى حیاتنا. مسریان جتعل الآخرین یرجعون اإ ى هللاا بد حلیاتنا مع هللاا أأن ال :

نين"  ".أأرید بعضًا من هذا أأیضاً  اإ

 

َن الم  . ٢ یهي َوَخَرَجتم مي ي اَكنَتم في ي ذ يسمع .عن أمانس  أآخرین كثریین يلقد مزّی هذا الفعُل نعم: َماَكني اذلا  يف حیاة یفعلها هللاا كثریین عن الأمور العظمیة اليت اإ

ملكوث يف موأآب ُك ا ياكن ابس تطاعة نعم هذه الأمور. فقد لحصول عىلولكهنم ال یفعلون شيئًا  ، م يس تطیعون اإختبار ذكلأأه لو یمتنونو الآخرین، 

 .ما اكن يف ُجعبة هللاا لها أأخذت خطوة َنو تمتىن أأن یتبدل احلال، ولكهنا أأَّيم حیاهتا ويه

 

 موأآب تطلب من كنتاها أأن تعدان اإ ى يعمن: ٩-٨الآَّيت ب( 

 

َا: ٨ ي ليَكناَتهیم مي  »فََقالَتم نُعم
 
َهَباأ   ذم

 
َعاأ جي ي  رم نَع هَا. َولمَیصم  َى بَيمتي أمّمي

ِ
َدة  ا  ُُكُّ َواحي

 
بُّ أ ُتَما بي  لرا َسااًن مََكَ َصنَعم حم

ِ
 َمَعُُكَا ا

 
َت أ .  لمَموم ُُكَا ٩َوِبي طي  َولمُیعم

 
بُّ أ َدة   لرا َدا َراَحًة ُُكُّ َواحي أَنم جَتي

.«ايفي بَيمتي َرُجليهَ َ َواهَتُنا َوبَكنَیم َن َأصم َُما، َوَرفَعم  ". فََقبالَْتم

 

َعا ُُكُّ وَ  .١ جي َهَبا ارم هَااذم ّ  َى بَيمتي أممي
ِ
َدة  ا ن دلَيام أأقوى مما اك دلى ُعرفة وراعوث روابط عائلیة يف موأآب الصواب بلك معىن اللكمة. فقد اكن اكن هذا هو: احي

 ي.مع نعم -اإرسائیل  يأأ  -أأن میكثا يف موأآب بداًل من اذلهاب اإ ى أأرض جدیدة  ينعم لكنيت ياملنطق ، ذلا اكن منيمع نعم

 

ي  .٢ نَع  َولمَیصم
 
بُّ أ َسااًن  لرا حم

ِ
ُُكَا ..َمَعُُكَا ا طي  . َولمُیعم

 
بُّ أ َدا َراَحةً  لرا  (.ٌُك يف بيت زوهجا)هبذه اللكامت بتلقائیة، وَصلّت أأن یزتوجا مرة أأخرى  نعميابركْتام : أَنم جَتي

 



  ًَساان حم
ِ
  ."، أأعاملي رمحة  یُنجزها خشص ما لفائدة الشخص الضعیف(حيس ید) ، وتنطقةالقدمی ةیالعرب ا لغة اللكمة يف تعين "( Huey)یقول هیو  :ا

 

  َدا َراَحًة ُُكُّ َولم " الراحة؛ مكاكن الزواج نعمي تصف ٩:١ راعوثيف بُّ َأنم جَتي ُُكَا الرا طي َدة  يفي بَيمتي َرُجليهَا ُیعم اج " لقد قصد هللاا أأن یكون ُك زو.َواحي

 .ماكاًن ومصدرًا  لراحة، والسَلم، والأنتعاش يف احلیاة

 

٣.  َ َواهَتُنا َوبََكنیم َن َأصم َُما، َوَرفَعم  تهیا.وكن  نعميحقیقیة من احملبة بنی  َلقةدلیل عىل ع اإن هذا الشعور املوحض لهو :فََقبالَْتم

 

 هیا أأن یبقیا يف موأآبكنت من تلمتس : نعمي١٣-١٠الآَّيت (ج

 

بيكي »فَقَالََتا لَهَا: ١٠  َى َشعم
ِ
ُع َمَعكي ا جي انَا نَرم ن

ِ
ي: ١١«. ا مي  »فََقالَتم نُعم

 
َعاأ جي ُد َحَّتا یَُكونُوا لَُُكَا ريَجااًل؟  رم َشاِئي بَنُوَن بَعم َهَباني َمعيي؟ َهلم يفي َأحم . ليَماَذا تَذم ميَتا َعا ١٢ََّي بين جي ايرم

ميَتا وَ   ََّي بين
 
َهَباأ َّّني قَدم  ذم هي  لي رُی َهذي نم قُلمُت ِلي َرَجاٌء َأیمًضا بيأَّّني َأصي

ِ
. َوا مُت َعنم أَنم َأُكوَن ليَرُجل    خشي

 
ُ بَنينَی َأیمًضا،   لایمةَلَ أ وا؟ َهلم ١٣ليَرُجل  َوَأدلي اني لَهُمم َحَّتا یَكمرُبُ َ ربي َهلم تَصم

؟ اَل َّيَ  ليهيمم َعنم أَنم تَُكواَن ليَرُجل  نم َأجم َزاني مي َنا یََد  تَنمَحجي ليُُكَا لي نم َأجم ا مي دًّ ّّني َمغمُموَمٌة جي
ِ
. فَا ميَتا  بين

 
ّبي أ  «.عََلا  قَدم َخَرَجتم  لرا

 

دُ َهلم يفي  . ١ َشاِئي بَنُوَن بَعم ذا ترملت فتاة ومل یكنطبقًا  لقواننی القدمیة الإرس  :َأحم ویزتوهجا  سؤواًل عهنام دلَيا ابن، فاإن أأحد أأخوة زوهجا املتويف یصبح  ائیل، اإ

 .لراعوث تقول أأنه مل یعد دلَيا أأبناء لتعطهیم سواء لُعرفة أأو نعميابنًا. ذلا فاإن  ب مهناوینج

 

 هي ا لایمةَلَ لي : وفضًَل عن ذكل رُی هذي ّ َأصي مًضا بيأَّني نم قُلمُت ِلي َرَجاٌء أَی
ِ
مًضاَوا ُ بَنينَی أَی أأن یكون لها  يفبدون أأن یكون لها زوج، مل تكن لتبغ: َرُجل َوَأدلي

بعدها مث یتوبوا یة، رشعینی، وُك هذا لأجل أأش باع شهوة وقت  غری أأطفاالً ینجنب جیعلن من أأنفسهن بنااتً  لهوى و  الَليت أأطفال، كام تفعل الكثریات

 ي.بندم وخز 

 

ّ قَدم َخَرَجتم عََلا  لَنا یَدَ  . ٢ بي اكنوا عصاًة،  مأأصابت عائلْتا حلت لأه فلقد شعرت أأن الفاجعة اليت قلب وعقل نُعمي اكن ملیئًا ابحلزن.من الواحض أأن  :الرا

آبیاتاإرسائیل أأرض  رمبا لأهم تركوا  .املوعد وزّوجوا أأبناءمه من نساء موأ

 

  تشجیع أأبناءها عىل الزواج من نساء موأآب. وأأیضًا ذلنب لأها رمبا اكنت السبب وراء ترك زوهجا الإرسائیل، ابشعرت من احملمتل أأها 

 

ّ قَدم َخَرَجتم عََلا لَنا یََد  . ٣ بي ّ قَدم "یََد ال هذه املشاعر:ها. ورمغ وراجعة اإ ى اإل  عائدة اإ ى أأرض اإرسائیل، من هذه املشاعر، لكننا نراهارمغ عىل ال: الرا بي را

"َخَرجَ  بتعاد عنه لیه بتوبة، عاملة أأن الأس تجابة يههجة هللاا. فلقد رجعت اإ  مل تشعر مبرارة من تم عََلا  .ابالإقرتاب منه، ال ابالإ

 

  بریاً عن الثقة فیهاحلیاة. وقد اكن هذا ابلفعل تع  هللاا بأأنه قد فعل شيئًا طاحلًا لها، بل أأعرتفت بس یطرته الاكمةل عىل ُك ظروف نعميمل تّْتم. 

 

 هل انمقًة أأو نعمياكنت  فلو لیه. ولكهن تشعر مبرارة جتاه هللاا، لاكنت قد أأختذت طریقًا أآخر، مبتعدة عن اإ ثقْتا  ا أأظهرتاإرسائیل بداًل من الرجوع اإ

 .من یبارك اإهل صاحل وهو نكباهتا الشخصیة، فهو يف سلطان هللاا، وعلمت أأنه رمغ

 

  لهیا. فليس هناك سبب ید هللاا اليت أأن تراه هو نعميما مل تس تطع ذا أأعتقدان أأن "یََد الرا  اكنت عىل وشك أأن متتد اإ ّ قَدم َخَرَجتم يف أأن نیأأس اإ بي

لیه، فسوف متتد ". فاإن رجعنا اإ لینا مرة أأخرى. مل یكن دلى  یده عََلا  .ا بطریقة عظمیةیباركه أأدىن فكرة عن كیف اكن هللاا عىل وشك أأن نعمياإ

 

 نعميری مع املس تُُكل وراعوث موأآب؛ يف تبقى ُعرفة: ١٤الآیة  ( د

 

ا ١٤ فَُة مَحَاهَتَا، َوَأما َ َأیمًضا. فََقبالَتم ُعرم َواهَتُنا َوبَكنَیم َن َأصم َا.مُثا َرفَعم قَتم هبي  َراُعوُث فَلَصي

 



َواهَتُنا  . ١ َن َأصم َ َأیمًضامُثا َرفَعم بل. ولكن اكن البد لام اكنتا قلقتنی من هجة املس تق  ِكتهیاموها كثریًا. و أأّحبو  نعميل َعیقة مودَة محلتا الُكً من ُعرفة وراعوث : َوبَكنَیم

قَتم " ختارت ُعرفة أأن تبقى يف موأآب، بيامناقرارًا: ف أأن یتخذا  .نعمي" راعوث ب لَصي

 

فَُة مَحَاهَتَا، َوأَ  . ٢ َافََقبالَتم ُعرم قَتم هبي ا َراُعوُث فَلَصي راعوث ذاهتا، ولكن  رمن أأختاذ قراراً ما: فلقد شعرات راعوث وُعرفة ابملشاع بد وقت أأثناء تبعیتنا هلل ال یأأيت :ما

 .ُعرفةام شعرت به خمتلفة ع شعرت بطریقة

 

  ذا س تفعل؟ من املُفرح وأأنت ما .بأأن يشعر مشاعر مس یحیة، اكلشعور مبحبة هللاا، والشعور مبحبة ِكمته، والشعور مبحبة شعبهالبعض یكتفي

اُه هَكَذا َأَحبا هللااُ المَعالََم " َعل شيئًا: أأن هللاا مل يشعر فقط ابحملبة جتاهنا، بل یدَ   بََذلَ َحَّتا َلن  .٣:٦١" یوحنا ابمنَُه المَوحي

 

ذ یُفید التقلی ال نعرف. ولكن الناس خیتلقون دامئاً  ماذا حدث لُعرفة؟ ابلطبع: فَُة مَحَاهَتَافََقبالَتم ُعرم  . ٣  نعميأأن  يد الهیودتقالیدًا حَّت یعوضوا عام ال یعرفونه. اإ

لأها  :الهیودعلمنی مث یضیف امل .نعميا عن حامهتا أأربعة أأمیال خارج موأآب، وأأن ُعرفة ذرفت أأربعة دموع فقط لأفرتاقه عىل بُعد مهنن أأن یرتكوهاطلبت 

 .خوته الثَلثةاإ أأربعة أأوالد مه جلیات و ، رزقها هللاا بنعميمع أأمیال سارت هذه الأربعة 

 

 البلیغ َیها االإمیاّنوتص  راعوث :١٨-١٥الآَّيت  (هـ

 

١٥ : لمَفتيكي »فَقَالَتم ي َأنمتي َوَراَء سي عي جي َا. ايرم َا َوأ ليهَْتي ِبي  َى َشعم
ِ
لمَفتُكي ا اُه َحیمثَُما »فَقَالَتم َراُعوُث: ١٦«. ُهَوَذا قَدم َرَجَعتم سي َن ، لي َع َعنمكي جي ي عََلا أَنم أَتمُرَككي َوَأرم اَل تُليّحي

َهُب َوَحیمثَُما بيّتي َأبييُت  لَهييي. َذَهبمتي َأذم
ِ
لَهُكي ا

ِ
ُبكي َشعمِبي َوا َعُل ١٧. َشعم ُن. َهَكَذا یَفم مَدفي  َحیمثَُما ُمّتي َأُموُت َوُهنَاَك َأن

 
بُّ أ اَما  لرا ن

ِ
 ِبي َوَهَكَذا یَزيیُد. ا

 
ُت أ ُل بَيميني  لمَموم  یَفمصي

َدةٌ عىََل ١٨«. َوبَيمنَكي  َا ُمَشّدي ا َرأَتم َأها  فَلَما
 
َهابي أ  َعني  تم َمَعهَا، َكفا  ذلا

 
مي أ َا. لملََكَ لهَیم

ِ
 ا

 

لمَفتُكي ُهَوذَ  . ١ راعوث  يءيف جم مينعمعها اإ ى ارسائیل. مل یكن هذا لعدم رغبة يء راعوث عن اجمل تثين ُك ما اس تطاعت لي نعميلقد بذلت  :ا قَدم َرَجَعتم سي

 .صدیقًا رمبا لن یُعمتد علیه وقت الضیق معها، ولكهنا مل تكن ترید

 

اهُ  . ٢ ُبكي  لَن َهُب َوَحیمثَُما بيتيّ َأبييُت. َشعم لهييي َحیمثَُما َذَهبمتي َأذم
ِ
لهُكي ا

ِ
لزتاماً  :َشعمِبي َوا لزتام راعوث هذا اكن اإ ن اإ من  نبیًَل، بل ابهرًا، من صدیق لصدیقه؛ بل اإ

لهُكي  :بلغ حدًا أأبعد نعمي َنو
ِ
لهييي (یكون) َوا

ِ
 ."ا

 

  ،هَل ارسائ  اكنت راعوث مس تعدة أأن جَتحد أ لهْتا اليت فقدلقد اكن هذا أأكرث من تغیری يف أأسلوب احلدیث یل. وبفعلها هذا تّربت علهیا، وتُعانق اإ

 .املرأأة الأممیة، البعیدة عن هللاا، قد أأقرتبت منه قررت أأن تتبع الرب. تكل

 

  لهُكي
ِ
لهييي (یكون) َوا

ِ
نتباه، لأن حیاة  اكن لها تأأثریًا عىل راعوث. و ابهلل نعميومعىن هذا أأن عَلقة : ا هةل. فلقد مل تكن س  نعميهذا ُملفت للأ

 .بسبب عصیاها. ومع ذكل ما لبثت تكرُم وحتُب الرَب مرت هبا ، مث فقدت ابنهیا، وأأعتقدت أأها اكنت ابعث ُك فاجعة ترملت

 

 له ": لها ، وقالتنعميبد  لناس أأن یكونوا قادرین عىل مَلحظة حیاتك، مثلام الحظت راعوث حیاة  ال لهك اإ قتك يف " اإن ث .ييأأرید أأن یكون اإ

لیه يف الأوقات العسریة،  .جیذب الآخرون اإ ى الرب ياذل ءغالبًا سوف یكون اليش هللاا، والأجتاه اإ

 

لهييي . ٣
ِ
لهُكي ا

ِ
نين: "قائةل تعزمتعرتف بوالءها الإهل اإرسائیل. لكن حاملا  جتعل راعوث الإمیاها أأن نعمي مل تسامه مساومة عرش س نوات يف موأآب ملدة :ا  اإ

ذا "،يف یدیه يراجعة الإهل اإرسائیل، وسأأضع مصری  میانكأأعتقدَت أأنك  عقدت راعوث العزم أأیضًا. اإ أأقرابءك  قاءك أأودتقنع أأص سوف عندما تساوم يف اإ

 .من أأجل يسوع س یفلُح بَل ریب واحداً موقفًا جریئًا  . اإنيءٌ تكون سلمَی النیة، ولكنك خمط ا. رمبيءبيسوع، فأأنت خمط

 

 ( یقول سربجنSpurgeon) :" ن القوة الأعظم وسط العائةل، ويف ال نفس  لطریق املس تقمی بْتاونك مع الطریق يال میكن رحب أأ امل عالباطل. اإ

  ه."املس یح ومن أأجل حق من أأجل يءاملوقف اجلر اختاذ أأیضًا، تُكُن يف 



َعُل  . ٤  َهَكَذا یَفم
 
بُّ أ اَما  لرا ن

ِ
 ِبي َوَهَكَذا یَزيیُد. ا

 
ُت أ ُل بَيميني َوبَيمنَكي  لمَموم ئیل، ولكهنا علمت ا: مل یكن دلى راعوث قدرًا كبریًا من املعرفة عن االإهل احلقیقي، اإهل ارس یَفمصي

لیه لي، ذلا مفن املمكن اإهل العدل والأس تقامة أأنه هو  .مضن رعیته اَیس ِبَ  التوسل اإ

 

 يت حلمب  اإ ى ترجعان وراعوث نعمي: ٢١-١٩الآَّيت   و (

 

م  أَنا ١٩ نمَد ُدُخوليهيَما بَيمَت لَحم م . َواَكَن عي مَتاُُهَا َحَّتا َدَخلََتا بَيمَت لَحم  فََذَهَبتَا ِكي
 
ینَةَ أ َما، َوقَالُوا:  لمَمدي ي كَتم بيَسبَِبي ي؟»ُِكاهَا حَتَرا مي هي نُعم : ٢٠« َأَهذي ُعوّني »فََقالَتم لَهُمم اَل تَدم

َي بَلي  مي  نُعم
 
ُعوّني أ َة،  دم َنا ُمرا   لي

 
یرَ أ ا.  لمقَدي دًّ ّني جي َ ٢١قَدم َأَمرا َجَعيني َتليئًَة َوَأرم ِّّني َذَهبمُت ُممم

 ا
 
بُّ أ ي، وَ فَاريغًَة. ليَماَذا تَ  لرا مي ُعونيَني نُعم  دم

 
بُّ أ ايني وَ  لرا  قَدم َأَذل

 
یرُ أ ّني  لمقَدي َ  «؟قَدم َكرسا

 

متَاُُهَا َحَّتا  . ١ م  فََذَهَبَتا ِكي ام يف طریقهام هلقد اكنت مسریة طویةل من موأآب اإ ى بيت حلم، واكنت أأغلب الرحةل صعودًا. ولنا أأن نتخیل راعوث و  : َدَخلَتَا بَيمَت لَحم

 .حامهتا بشأأن اإهل ارسائیل وأأرض اإرسائیل نعميعىل  اس تفساراهتاتطرح 

 

ینََة ُِكاهَا  . ٢ َماأَنا المَمدي ي كَتم بيَسبَِبي  .نذ س ننییعرفون بعضهم البعض ویتذكرون أأیضًا من رحلوا عن القریة م  ُك الناسولكن ریة كبریة؛ بيت حلم ق اكنت :حَتَرا

 

ُعوّني  . ٣ َي بَلي الَ تَدم مي ةَ نُعم ُعوّني ُمرا ُ )اإن الامس  :ادم رب أأهل بيت حلم خت بذكل لي نعمي." لقد أأفادت علقم، ُمر "یعين رةا(مُ )"، والأمس ، حلو"ذلیذة یعين (عمين

ة ة مجیةل وحلوةعن اإهل ارسائیل، مل تكن فرت و  بتعادها عن اإرسائیلأأن فرتة اإ   .بل ُمرا

 

  بل نََوت أأن تكون  ،واحلیاة حلوة عىل ما یُرام، وأأها ذلیذة ءنیة الرجوع  لبيت متظاهرًة بأأن ُك يش. مل تكن دلَيا أأو مزیفة متّصنعةً  نعميمل تكن

 ."رةأأصبحت مُ  اليت ها أأان وها حیايت" :لهذا قالتصادقًة 

 

ّني جي  . ٤ یَر قَدم َأَمرا َ داً... المقَدي َجَعيني بُّ  َوَأرم ايني َوافَاري  الرا بُّ قَدم َأَذل ّني غًَة... َوالرا َ یُر قَدم َكرسا  .خائفة من أأن ترى ید هللاا يف فاجعْتا ِكها نعميتكن  مل: لمقَدي

 

  آمنت  .احلظ الأَعى املصادفة، أأو حدثت يف حیاهتا مل تكن بسبب القضاء والقدر، أأو أأن املأأساة اليت نعميلقد علمت آيسبلكهنا أ اكنت  أأن املأ

متحان من هللاا هل  أأیضاً  خطته. وعلمتتس تطع أأن ترى هایَة  لأها مل اإ  رد سوء حظ.وليس جم، وِكي القدرة املهمینهو السامء يف أأنه یوجد اإ

 

  ذا اكن نعميَّي " نتخیل أأحد أأهل القریة یتساءل: ابملرارة جتاه هللاا يف خّضم ُك هذه الظروف املُرة. فلنا أأن نعميعَلوة عىل ذكل، مل تشعر ، اإ

ذا اكن هللاا  ركي جدًا، واإ ، فلامذا رجعت قد أأرجعكي هللاا قد أأما ذا اكن هللاا أأذكلي والقدیر كرسكي ذاً  فارغة، واإ َلح أأردت اإص لأنين" س تجیب: ؟"اإ

 “.ليست يف البعد عنه، بل يف االإقرتاب منه االإجابةو دید؛ لقد اكنت الأمور عسریة، الأمور معه من ج

 

 ( یقول ترابTrapp :) ری ودعاء. ولكهنم غری متواضعنی؛ أأدنیاء، ولكهنم غ الكثریین یمتسكنون،اإن ". نعميال یتفاعل اللُك مع امليحن مثلام فعلت

  ."ذكل فهم الأكرث بؤساً  وبُناًء عىل اإن هؤالء قد فقدوا مثرة أأختباراهتم،

  

 نعمي عادت وهكذا :٢٢الآیة   ز (

 

ايتي َرَجَعتم " آبيیاُة َكناُْتَا َمَعهَا، ال ي َوَراُعوُث المُموأ مي آَب، َوَدَخلَتَا بَيمَت لَ فََرَجَعتم نُعم نم بيََلدي ُموأ م  يفي مي ریي  حم عي  ."ابمتيَداءي َحَصادي الشا

 

مي  .١ خَلص.  نعميرجعت  :يفََرَجَعتم نُعم یُر قَدم فرناها تقول: "بتوبة وابإ ّني  َوالمَقدي َ َّي لیْتا باركها. ى كیف أأن هللاا سي سرن ولكن يف الفصول الَلحقة، ." َكرسا

 وقْتا. ترى ذكل أأناس تطعت 

 

م   . ٢ كنّْتا  ا تبقى دلَيا هوُك مت املادیة، املمتلاك وُكوابننی، وكنّة  أأن تركز عىل ما فقدته. فلقد فقدت زوجًا، نعمياكن من السهل عىل  : َوَدَخلََتا بَيمَت لَحم

دقتُ  أأن جیلب بركة ال يدلَيا، اكن هللاا ینو  تبقى ماراعوث. ولكن من خَلل   .حیاهتا عىل صا



 

  خَلص. وهذا نعميَیدث يف الفصول التالیة یبدأأ ب  يُك اخلری اذلاإن ، بل يف حیاة سبف  سوف یصنع فرقًا ليس يف حیاهتا التائبة بورع وابإ

 .أأیضاً  ياإرسائیل يف خَلصك الأبد كنّْتا راعوث ويف مصری أأمة

 

  ذايس تطیع لیه هللاا أأن َیقق أأمورًا مذهةل فامی یتعلق ابلوقت احلارض وابلأبدیة، فقط اإ  .ل أأیضًا بأأفعالناالیوم، ليس فقط مبشاعران، ب رجعنا اإ

 

 

 راعوث الفصل الثاّن
 راعوث تش تغل يف أألتقاط بقاَّي احلصاد

 

 راعوث تلتقط يف حقل بوعز. أأوالً 

 

 نعميل  قرابة ذو وعزب: ١الآیة  أأ ( 

 

رَیةي " نم َعشي ي ُذوقََرابَة  ليَرُجليهَا، َجبااُر بَأْس  مي مي ُه بُوَعزُ َواَكَن ليُنعم ُ ، اْسم َ  ."َأليمیَاكلي

 

ي ُذو  .١ مي ة، ولكهنا قرابة عىل هذه القراب ما يهزوهجا املتويف أألامیكل. َنن ال نعمل  ذات قرابة هبذا الرجل بوعز عن طریق نعمياكنت  : قََرابَة  ليَرُجليهَا َواَكَن ليُنعم

 .حال يأأ 

 

آب. يف الواقع، لق نعميبوعز يف أأرض املوعد، وأأعاهل هللاا، يف حنی تركها أألامیكل و  بقي :َجبااُر بَأْس   . ٢ د جعل هللااُ وُك عائلْتام أأثناء اجملاعة، وذهبوا اإ ى موأ

 .بَأْس   بوعز َجباارُ 

 

  فمل  يء،اطیتخذوا هذا القرار اخل، أأوان اجملاعة. ولكهنم مل یكونوا مضطرین أأن صعبة يف أأوان وعائلْتا قرارًا منذ عرش س نوات نعميلقد أأختذت

 .مباركة نعميعائةل  َيكل أأهل بيت حلم جوعًا. فقد ظلوا هناك، وقد اكنوا مباركنی أأكرث مما اكنت

 

 لظروف الصعبةنتخذ القرار الصائب، حَّت يف ا ویباركنا لي ف الصعبة. ولكن هللاا سوف یعضداننربر أأحیااًن القرارات اخلاطئة نظرًا اإ ى الظرو. 

 

قرابة،  ذو ، أأو(چویل)فالقول بأأن بوعز اكن  .(چویل)تنطق  القدمیة اليت اللكمة العربیة هذا یُطلعنا عىل ِكمة جوهریة يف سفر راعوث، ويه :قََرابَة   ُذو . ٣

َ القول بأأنه انئبًا ممزیًا  لعائةل. لقد اكن رأأس العائةلأأكرث من تعين   زعامیً يف العائةل. .أأنه جمرد قریب؛ فقد َعىني

 

تف٣-٢ب(  الآَّيت   يب راعوث يف حقل بوعزنص  ق: اإ

 

 فََقالَتم َراُعوُث ٢
 
آبيیاةُ أ ي:  لمُموأ مي  َى »ليُنعم

ِ
َهبم ا یيني أَذم  َدعي

 
نَیمهي  لمَحقملي أ َمًة يفي َعیم ُد نيعم نَابيَل َوَراَء َمنم َأجي  »فََقالَتم لَهَا: «. َوَألمَتقيطم س َ

 
َهِبي أ فََذَهبَتم َوَجاَءتم ٣. «ََّي بينميتي  ذم

 وَ 
 
 يفي  لمَتَقَطتم أ

 
 َوَراَء  لمَحقملي أ

 
ینَ أ ادي  . فَ لمَحصا

 
اَفَق أ َعةي َحقمل  ليُبوَعَز  ت طم یُِبَا يفي قي  نَصي

 
يأ ي . ذلا َ رَیةي َأليمیَاكلي نم َعشي  مي

 

نَابيلَ  .١  َى المَحقملي َوَألمتَقيطم س َ
ِ
َهبم ا یيني َأذم ر  ملزارعنیا ١٠-٩:١٩ يف سفر الَلوینی یأأمر املقطع الكتاِب :َدعي ا ويف اإرسائیل أأال َیصدون حقولم باكملها. لقد أممي

ن  یرتكوا بعضًا منه وراهئم.وأأن  ،احلصاد أأال یُكالوا زواَّي حقولم يف  .أأن یرتكوها عىل الأرض وأأال یلتقطوهاعلهیم القمح،  وقعت حزمة منواإ

 

 



  ًأأن یأأتوا  حقولم باكملها حَّت يس تطیع املُعوزون والفقراء أأال َیصدوا زارعنییل. اكن عىل امليف اإرسائ  ملساعدة اجملمتع الطرق من اكن هذا واحدا

 .ویلتقطون البقاَّي لأنفسهم

 

  نهطریقة رائعة ملساعدة الفقراء. َّي لها من  .بكرامةلتأأمنی احتیاجاهتم  یعملواو  الفقراء أأن یكونوا نش یطنیأأن یكون دلَيم قلبًا خسیًا، و  ملزارعنییأأمر ا اإ

 

املثابرة   راعوث الروحَ . وقد بنَّیَ هذا يفنعميتعول نفسها وحامهتا  تلتقط بقاَّي احلصاد يف احلقول حَّت ذا أأنطلقت راعوث مببادرة مهنا ليوهك :فََذَهَبتم  .٢

ذا اكنت قد ا بطریقة جعیبة، وأأیضاً   .س تلقت يف البيت وَصلّت لأجل الطعاممدى روحانيْتا؛ فمل تكن لتصبح روحانیة اإ

 

یُِبَا يفي  .٣ اَفَق نَصي َعةي َحقمل ليُبوَعزَ  فَات طم ن الأمر ابلكیفیة املاكن، وابلتأأكید اكن هذا ما بدا لها. ولكن مل یك اإن الآیة تُفید بأأن راعوث صادفت أأن أأتت اإ ى ذكل :قي

 .هللاا أأرشدها ذلكلراعوث اإ ى ذكل احلقل لأن  حدثت فعًَل. فلقد أأتت ليتا

 

  تظرت شعوراً "روحیًا"، ن اقد مكثت يف البيت و  اكنت راعوث تعمل هبا ید هللاا الغری مرئیة. فلو نا جزءًا من الكیفیة العجیبة اليتوهذا یرُبهُن ل

 . لطبیعة  اخلارقةلید هللاا يبیعذهبت اإ ى احلقل اخلطأأ. عوضاً عن ذكل أأختربت راعوث التحرك الط  لاكنت أأنتظرت أأمداً طویًَل، وأأیضًا لاكنت قد

 

  ن نبحث عن خَلل التطلع  لوراء. فاإذا قضینا وقتًا طویًَل حماولنی أأ  رئیة مناملغری رؤیة ید هللاا  میكنناابلروح حقًا،  نسكليف أأحیان كثریة عندما

 .املشأُك لأنفس ناس نجلب  یده يف طلیعتنا، رمبا

 

 یتعرف عىل راعوث بوعز: ٧-٤ الآَّيتج (  

 

یَن: ٤ ادي م  َوقَاَل  يلمَحصا نم بَيمتي لَحم َذا بيُبوَعَز قَدم َجاَء مي
ِ
 »َوا

 
بُّ أ : «. َمَعُْكم  لرا  یَُباريُكَك »فَقَالُوا هَلُ

 
بُّ أ هي ٥. «لرا  فَقَاَل بُوَعُز ليُغََلمي

 
ي أ  عىََل  لمُمَوُكا

 
ینَ أ ادي هي : »لمَحصا ليَمنم َهذي

 
 
 فَأََجاَب ٦ «لمَفتَاُة؟أ

 
ُ  لمُغََلمُ أ  عىََل  املَُوُكا

 
ینَ أ ادي آَب، »َوقَاَل:  حلَصا نم بيََلدي ُموأ ي مي مي آبيیاٌة قَدم َرَجَعتم َمَع نُعم َ فَتَاةٌ ُموأ َ ٧يهي َعم بنَیم : َدُعوّني َألمتَقيطم َوَأمجم  َوقَالَتم

 
َوَراَء  لمُحَزمي أ

 
 
ینَ أ ادي َن لمَحصا  . فََجاَءتم َوَمَكثَتم مي

 
َباحي أ  َى  لصا

ِ
 ا

 
آنَ أ الم ثَتم يفي  . قَليیًَل ما  لَبي

 
 .«لمَبيمتي أ

 

بُّ َمَعُْكم  . ١ غالبًا أأن تعرف نك میك أأحبوه، واكنت لم عَلقة طیبة به.  لعاملنی دلیها أأن ن قلب وخشصیة بوعز. مفن اجللعما وهذا یكشف لنا شيئًا : الرا

 .وكیف یفكرون به ل مَلحظة كیفیة تعام ه مع طامقهسلطة من خَل ياحلقیقیة لرجل ذ الشخصیة

 

َعم  . ٢ دراكها بأأن أألتقاط فضَلت احلصاد هو َأخرَبَ املوُك عىل احلصادین بوعَز مبوقف راعوث :َدُعوّني َألمَتقيطم َوَأمجم  تاستشهاد ورمبا، من حقها املطیع. فرمغ اإ

ال أأها ١٠-٩:١٩من سفر الَلوینی   .لیاقةو  لطفلك ب حقل بوعز من يف االإلتقاط حقها طلبت أأثناء حدیهثا مع املوُك، اإ

 

٣ .  َ  َى الآنَ فََجاَءتم َوَمَكث
ِ
َباحي ا َن الصا ها قامت أأ اكن املوُك عىل احلصادین یَلحظ مدى شغلها، وقد أأندهش  عوث أأها اكنت حتت املراقبة؛ فقدمل تعمل را: تم مي

ذ أأن هذا قد ترك أأنطباعًا جیدًا دلى  بعمل جید. وحقیقة أأها  .بوعزقامت بعمل جید اكنت هممة جدًا، اإ

 

 هللاا. وما سریونه س یصنع فرقاً  وَنن أأیضًا حتت املراقبة. فالآخرون یَلحظوان يف أأوقات ال نعلمها، لریوا كیف سنسری مع. 

 

 بوعز یتحدث بلطف مع راعوث: ٩-٨د (  الآَّيت 

 

نم َههُنَا، بَلم ُهنَا»فََقاَل بُوَعُز ليَراُعوَث: ٨ ِحي مي َ آَخَر، َوَأیمًضا اَل ترَبم ي يفي َحقملي أ َهِبي ليَتلمَتقيطي ؟ اَل تَذم نَی ََّي بينميتي َمعي . َأاَل تَسم ي فَتََیايتي نَاكي عىََل ٩ اَلزيمي  َعیم
 
  لمَحقملي أ

 
يأ ي  ذلا

ُصُدوَن وَ   ََیم
 
َهِبي أ . َألَمم أم  ذم   وصي َوَراَءمُهم

 
لمَمانَ أ تي فَ  لمغي شم َذا َعطي

ِ
؟ َوا وكي  َأنم اَل یََمسُّ

 
َهِبي أ  َى  ذم

ِ
 ا

 
آنيَیةي أ  وَ  لم

 
ِبي أ َ ا  رشم ما  مي

 
َتَقاهُ أ   س م

 
لمَمانُ أ  .«لمغي

 

ي فَتََیايتي  . ١  .هبا یعتينل ز راعوث بأأن تبقى بقرهبن أأخرب بوعيف ُحزم.  القمح املقطع واكن َعلهن ربطك كن العامَلت يف حقل بوعز أأولئ: اَلزيمي



 

آَخرَ  . ٢ ي يفي َحقملي أ َهِبي ليتَلمَتقيطي ذا مكثت راعوث يف نهأأ سبب ال لقد اكن هللاا یبارك راعوث ابلفعل، و  :الَ تَذم  احقوهل فاإه أأرشدها اإ ى حقل بوعز. عمل بوعز أأنه اإ

 تنال الربكة وس تجد: سوف 

  (.وسط الفتیات)الرفقة 

  لمَماَن )امحلایة وكي َألَمم أموصي المغي  (.َأنم اَل یََمسُّ

 تي ) والش بع نتعاشالا شم َذا َعطي
ِ
 (.َوا

 

 بدت  یفراعوث، وليس دلینا أأدىن فكرة ك عاطفي بنی بوعز و اإشارة حَّت الآن عىل وجود اجنذاب  ين عطف بوعز رائعًا. ليس دلینا أأ لقد اك

وعز لها هذا ومع ذكل فقد بسط ب (.اكمل من العمل الشاقاكن یعلوه االإرهاق بعد یوم  نت مجیةل، فاإن جاملها عىل الأرحجاك فَّت لو)راعوث 

 والعطف. ا لطف

 

  هر عندما نبذل ظ ی  يا لطف احلقیق ولكن لطفنا. من وراءأأن هناك عائد ینفعنا جند الأمر سهًَل جدًا أأن نكون لطفاء مع الآخرین عندما نعمل

 .ناشيئًا لیقدموه ل  أأنفس نا للآخرین الذلین، عىل حد علمنا، ال میتلكون

 

 عطفه عىل بوعز تشكر راعوث: ١٣-١٠هـ (  الآَّيت 

 

 َى ١٠
ِ
هَا َوََسََدتم ا ي  فََسَقَطتم عىََل َوهجم

 
َرمضي أ :  لم َِِلا َوأاََن غَريیَبٌة؟»َوقَالَتم هَلُ

نَیمَك َحَّتا تَنمُظَر ا َمًة يفي َعیم ُت نيعم ايني قَدم »فَأََجاَب بُوَعُز َوقَاَل لَهَا: ١١« َكیمَف َوَجدم ن
ِ
ا

دَ  َماتيكي بَعم َ ُت بيلُكّي َما فََعلمتي ِبي م ربي ، َحَّتا تََركمتي أاََبكي َوأمماكي وَ  أمخم ي تي َرُجكلي نم قَبمُل. َموم یهي مي ريفي  َى َشعمب  لَمم تَعم
ِ
تي ا م كي َورسي ي دلي َض َموم ي ١٢َأرم  ليُیاَكِفي

 
بُّ أ ،  لرا ََعَكَلي

نمدي  نم عي ًَل مي ُركي اَكمي  َولمَیُكنم َأجم
 
ّبي أ ائيیَل  لرا َ رسم

ِ
هَلي ا
ِ
 ا

 
يأ ي تَ  ذلا ئمتي ليَيم حَتم يَ جي : ١٣«. حَتمَت َجنَاَحیمهي  مي دُ »فَقَالَتم یمتيَني  لَیمتيَني َأجي اَك قَدم َعزا َن ي لي یّيدي نَیمَك ََّي س َ َمًة يفي َعیم نيعم

نم َجَواريیكَ  َدة  مي ُت َكَواحي  «.َوَطیابمَت قَلمَب َجاريیَتيَك، َوَأاَن لَسم

 

نَیمكَ  . ١ َمًة يفي َعیم ُت نيعم لت طوال الیوم فلقد َع .أأحدمه الحظين أأخریاً  حس نًا،":اإن كنا َنن يف نفس املوقف رمبا س نقولاكن موقف راعوث رائعًا.  :َكیمَف َوَجدم

 ."اس تحقها هللاا الرباكت اليت بكد. والآن س یعطیين

 

  ارق ف حدث هذا اخلری لها. وهذا موقٌف ذو لك هذه الظروف الصعبة يف حیاهتا، بل تتسائل ملاذاب مرتالبتة ملاذا راعوث تتسائل ال نرى

 ي.جوهر 

 

آبیة وليست من شعب :َوَأاَن غَريیَبةٌ  . ٢ لشعب  يال تنمت ييبُناًء عىل اخللفیة القومیة، فه  علمت أأهاو رسائیل. اإ  لقد اكن هذا دامئًا يف فكر راعوث، فلقد اكنت موأ

 ممزیاً جدًا. عطف بوعز علهیاجعل مما اإرسائیل. 

 

 فدائرة ، بل الأصدقاءئرة لمأأقرب دايه  عد العائةلتمل ریین . فبالنس بة  لكثكون ُكرماء مع الغرابء يف وسطناخیربان الكتاب املقدس بأأننا جیب أأن ن ،

 یضًا مع أأولئك اذلینفقط، بل أأ معارفنا تشارك مع أأولئك اذلین من أأننا جیب أأال ن  حمبة الغرابء تعين اإن وصیةتدور حول الأصدقاء.  املعرفة املقربة

 دائرة معارفنا. من خارج

 

ُت  . ٣ م ربي ايني قَدم أمخم ن
ِ
لزتام یعرفون ش ئون بعضهم البعض، عَلوة عىل أأن هذا یُ  الأمر ُمفعٌم ابحلیویة ابلنس بة اإ ى احلیاة يف بدلة صغریة؛ فاللكاإن هذا : ا بنّی مدى اإ

نظار ، فقدل اكننعمي راعوث َنو  .الأمُر ُملفتًا للأ

 

نم  .٤ نم عي ًَل مي ُركي اَكمي ، َولمَیُكنم َأجم بُّ ََعَكَلي ي الرا ّ ليُیاَكِفي بي ائيیلَ دي الرا َ رسم
ِ
هلي ا
ِ
مثااًل ملؤمنة اعوث ر هل ارسائیل. نرى يف ابإ جدیدة  مؤمنةوُأأها راعوث  لقد جّشع بوعز :ا

 جدیدة:

 



  وضعت ثقْتا يف اإهل ارسائیللقد 

 رتباطاهتا السالفة  لقد تركت اإ

  غرابء وسكنت وسطلقد أأتت 

  ًاكنت يف عنی نفسها ضئیةل جدا 

 هللاا وجدت امحلایة حتت جناِح 

 

 راعوث. كالعهد  من هجة املؤمننی حدیيث جیب عىل املؤمننی املتقدمنی أأن یكونوا كبوعز مماثل عىل َنو( قال سربجنSpurgeon :)" الحظوا

ذ أأن ذكل هو ،الرقیقة أأنه حیّاها بلكامت التشجیع اذلین يشاهبون  ولئكأأ  ابلضبط ما أأرید ُك املؤمننی املتقدمنی يف وسطْك أأن یعملوه َنو اإ

 تشجیع وتعزیة، هبذا یتشجعوا ویتقووا يف االإمیان." اإَّيمه بلكامت اجلدد، خماطبنی ؤمننیملاب هتمتواأأرید أأن تكونوا  .راعوث

 

  ؤمننی الصَلة جیب عىل املها. هلل لأجل موهجة صَلة ِبق اكنت  ولكهنا لراعوث، قیلتهذه اللكامت قد  ابلرمغ من أأنومن اجلدیر ابذلكر أأنه

 .اجلدد ملؤمننیة املتقدمنی لأجل الأجل بعضهم البعض، خاص

 

ئمتي ليَيم  . ٥ ي جي ي ائيیَل اذلا َ رسم
ِ
هلي ا
ِ
ّ ا بي ي حَتمَت َجنَاَحیمهي  الرا َتمي َ لقد عَ : حَتم لزتام راعوث َنو بوعز بصورة خاصة ملي هل اإرسائیل. وهذه اكنت طریقته يف اإ بدااإ ء ا لطف  اإ

 .العهد حدیيث والتشجیع  لمؤمننی ابلرب

 

  سیقول وصف بدیع.  َّي هل من :َجنَاَحیمهي حَتمَت . وهذا یرمُس معنًا أأمه الصغر یصارع حتت جناِح لطائر ابلغ ورة هنا يهاإن الص" (:Morris) موري

 (. ٧:٦٣، ٧:٣٦، ٨:١٧مع مزمور قارن . ) لثقة والأمان

 
نَیمكَ لَیمتيَني  . ٦ َمًة يفي َعیم ُد نيعم د اكف  لتقول: ذبة حلهمراعوث ش به مغمورة بعطفه، واكنت  الشكر لبوعز. لقد اكنتاكنت هذه طریقة راقیة  لتعبری عن : َأجي

 .شكراً 

 

 لراعوث نعمة خاصةيس متر يف اإظهار  بوعز : ١٦-١٤و (  الآَّيت 

 

نمَد َوقمتي »فَقَاَل لَهَا بُوَعُز: ١٤  عي
 
ي أ َُكم َن  لم ي مي  َى َههُنَا َوُِكي

ِ
ي ا مي  تَقَدا

 
،أ ي  وَ  لمُخزبم

 
يسي أ  لُقمَمَتكي يفي  ْغم

 
َانيبي «لمَخّلي أ  . فََجلََستم ِبي

 
ینَ أ ادي َعتم  فَنَاَولَهَا لمَحصا بي فَريیاًك، فَأََِكَتم َوش َ

َا.  لمَمانَُه قَائيًَل: َتقيطَمُثا قَاَمتم ليَتلم ١٥َوفََضَل َعهنم َ ». فَأََمَر بُوَعُز غي  َدُعوَها تَلمتَقيطم بنَیم
 
ُذوهَ  لمُحَزمي أ مًضا َواَل تُؤم َن ١٦ا. أَی لُوا َأیمًضا لَهَا مي مسي  َوَأن

 
َمائيلي أ َوَدُعوَها تَلمَتقيطم َواَل  لشا

مَْتيُروَها  «.تَن

 

يسي لُقمَمتَكي يفي المَخليّ  . ١ ن اكفیًا بأأن عظمینی لراعوث يف وقت تناول الطعام. لقد اك عطفلطف و رمبا نرى الآن أأول اإشارة لقصة حب. لقد أأظهر بوعز  :اْغم

 بأأمكلها حَّت التغميس. وجبة الطعامه تشارك أأیضًا دعاها لي ، ولكنهةدعو یوجه لها 

 

َافَأََِكَتم وَ  . ٢ َعتم َوفََضَل َعهنم بي ذ بوعز،  َنو بيشء من املشاعرراعوث أأیضًا شعرت رمبا  :ش َ َااإ  أأها مل تُريد أأن تبدو تأأُك ُُكَ ما قُدم لها، وهذا یعين. مل فََضَل َعهنم

 .يف البيت نعميوأأیضًا اكن لها من الُرشد الوايف ما جعلها تأأخذ بعض الطعام ل أأمام بوعز،  رَشيهة

 

  یَن وأأِكت ُأأها واحدة مهنم فَأََِكَتم  لقد ش بعت راعوث لأها لَبّت دعوة بوعز الكرمیة. مل تكن واحدة من احلصادین، ولكهنا َجلََستم ادي انيبي المَحصا َ ِبي

. وعىل َنو َعتم بي دلعوة يسوع، وابالإمیان  أأن جیلسوا بنی احلصادین، تلبیة ومواعیدهاذلین مه خارج ملكوت هللاا  ولئكمماثل يس تطیع أأ  َوش َ

 ویكونوا راضینی.يس تطیعون أأن یأأِكوا 

 

 ( یقول سربجنSpurgeon :)" َعت لقد أأَِكَت بي  .س یحیعلنه امل  ياذل عقكُل ابحلق المثنی ش بعيُ س وهذا ما س یحدث معك متامًا:  "ابلفعل.وش َ

قكوسدلیك يف السامء سوى املس یح؟ رجاُؤك، مفن  . سيمُتماذلي هو مصدر احلبيسوع، ب وس میتلئ احلب قلبك  وى غلیُل تَوم مفا اذلي تریده ، رُیم



تدرك یقنی تعالمیه.  حَّت میلأ بصریتكلسوف اإ ى أأن متكل السَلم الاكمل. و مضریك، يسوع  ؟" س میلأ تعرف املس یح وأأن توجد فیهأأكرث من أأن "

م ذاكرتك وس   عي َبع مبا س یفع ه.خمیلتك  يشحنُ س ا فع ه معك، و مبُیفم  ." حمتً  سوف تَش م

 

َ المُحَزمي َأیمًضا . ٣ أأن تأأخذ بعضًا  يسمح لراعوث أأن بوعز أأراد لقد ،١٠-٩:١٩سفر الَلوینی  لقد اكن هذا أأكرث كرمًا من الوصیة املوجودة يف :َدُعوَها تَلمَتقيطم بنَیم

 .ودةاحملص من حزم القمح

 

َمائيلي  . ٤ َن الشا لُوا َأیمًضا لَهَا مي مسي ي أأن جیرح عزة نفسها من لقد اكن هذا أأیضًا رائعًا. فلقد أأراد بوعز أأن یبارك :َوَأن لتاَصُدق علهیا. ذلا خَلل ا راعوث، ولكنه مل یبغ

 .تلتقطه راعوث ، ليكحادث َعَرّض و يسقط، جاعًَل الأمر یبد محجعل بعض الق

 

 تقریراً عن أأحداث الیوم نعميراعوث تقدم ل اثنیًا. 

 

 نعميیوم اإ ى البيت ل ال  مثار حُتمرض راعوث: ١٨-١٧ت الآَّي أأ (

 

 فَ ١٧
 
 يفي  لمَتَقَطتم أ

 
 َى  لمَحقملي أ

ِ
 ا

 
،أ  َوَخبََطتم َما  لمَمَساءي

 
.  لمَتَقَطتمهُ أ ری  یَفةي َشعي

ِ
َو ا  فََحَملَتمُه َوَدَخلَتي ١٨فاََكَن ََنم

 
ینَةَ أ  . فََرأَتم مَحَاهُتَا َما لمَمدي

 
َا َما لمَتَقَطتمهُ أ َطْتم َرَجتم َوَأعم . َوأَخم

هَا. َبعي َد ش ي َا بَعم  فََضَل َعهنم

 

، َوَخَبَطتم َما المَتَقَطتمهُ  . ١  َى المَمَساءي
ِ
لت راعوث ِبد َع ،الوقت ذاتهيف  لكناكن الناس كرماء معها. و ، و ، لقد ابرك هللاا راعوثنعم :فَالمَتَقَطتم يفي المَحقملي ا

جْتاد طوال الهنار ن هذا هایة لیوماك. فعَلً   .َعلت فیه راعوث ابإ

 

 نس تطیعه من ِكمة هللاا ءجیب أأن ننتفع مبثال راعوث بأأن نلتقط ُك يش: 

 لقد َعلت راعوث ِبد 

  تلتقط ُك حبة مقح راعوث ليلقد أأَننت 

 ءةلقد اس تطاعت راعوث أأن تلتقط حبة مقح واحدة فقط يف ُك اإَننا 

 لقد أأضطرت راعوث أأن حتْك االإمساك بلك حبة مقح، وأأال تسقطها عىل الفور 

 رسه  لقد أأخذت راعوث القمح  لبيت لتدم

 تهي لقد أأخذت راعوث القمح اذل  درس ته ومن مث ذرا

 لقد تغّذت راعوث ابلقمح 

 

ری   فاََكَن ََنمو . ٢ یَفةي َشعي
ِ
 .َعل رائع ابلنس بة لأانس معدمنی، وهذه مثرة كیلوغرام من الشعری ٢٢ اكن هذا َنو :ا

 

َرَجتم وَ  .٣ َاَوأَخم َا َما فََضَل َعهنم َطْتم ا فضل عهنا من وجبة الطعام مع بوعز. واكن هذ يالطعام اذل ،الشعری ِبانب ُك حبوب نعميلقد أأحرضت راعوث ل : َأعم

 .نعميابلتأأكید بركة ل 

 

ُ  نعمي: ٢٣-١٩ب( الآَّيت   راعوث وَنو َنوها صَلحه أأجل من هللاا س بحت

 

 َأیمَن »فَقَالَتم لَهَا مَحَاهُتَا: ١٩
 
تي أ   لمَتَقطم

 
َم؟أ  َوَأیمَن  لمَیوم

 
؟أ َتَغلمتي  ليَیُكني  ش م

 
رُ أ لَیمكي ُمَباَراكً  لنااظي

ِ
رَبَتم مَحَاهَتَا بي «. ا  فَأَخم

 
يأ ي   ذلا

 
َتغَلَتم أ :  ش م  »َمَعُه َوقَالَتي

 
ُ أ   مسم

 
ُجلي أ   لرا

 
يأ ي   ذلا

 
َتَغلمُت أ  ش م

 َمَعُه 
 
مَ أ َا:  قَالَتم فَ ٢٠«. بُوَعزُ  لمَیوم ي ليَكناْتي مي َن »نُعم  ُمَباَرٌك ُهَو مي

 
ّبي أ ُكي  لرا اُه لَمم یرَتم َن  لي

 
ُروَف أ  َمَع  لمَمعم

 
یَاءي أ َحم  وَ  لم

 
َت أ ي: «لمَموم مي  ». مُثا قَالَتم لَهَا نُعم

 
ُجلُ أ َرابَة  لَنَا. ُهَو اَثّني ُذو قَ  لرا

نَا  فَقَالَتم َراُعوُث ٢١«. َوليیّي
 
آبيیاةُ لممُ أ  : »وأ

ِ
اهُ ا ي ن یَع َحَصادي تمَیاّني َحَّتا یَُُكّيلُوا مَجي ي في َا: ٢٢«. قَاَل ِلي َأیمًضا: اَلزيمي ي ليَراُعوَث َكناْتي مي اُه َحَسٌن ََّي بينميتي أَنم خَتمُرِجي »فَقَالَتم نُعم ن

ِ
ا

آَخرَ  ُ فَََلَزمَ ٢٣«. َمَع فَتََیاتيهي َحَّتا اَل یََقُعوا بيكي يفي َحقملي أ  يفي  وَعزَ تم فَتََیاتي ب
 
 أ
 َحَّتا  لمتيقَاطي لي 

 
 َحَصاُد  نمَْتَيىأ

 
ریي أ عي  َوَحَصاُد  لشا

 
نمَطةي أ َا.لمحي  . َوَسَكنَتم َمَع مَحَاهتي



ُروَف  ُمَباَرٌك ُهو . ١ ُكي المَمعم اُه لَمم یرَتم ّ لَن بي َن الرا َت  مي یَاءي َوالمَموم َة، َلنا : "رجعت  لبدلة قائةل ذاهتا اليت املرأأة هل هذه يه: َمَع الَحم ُعوّني ُمرا ی ادم ّني جي المَقدي داً َر قَدم َأَمرا

ايني : "قالت املرأأة ذاهتا اليت هل يه(؟ ٢٠:١)راعوث  بُّ قَدم َأَذل ّني الرا َ یُر قَدم َكرسا ن ترى الآن تدفقًا م يه ا!ذاهت ابلطبع يه(؟ ٢١:١" )راعوث  َوالمَقدي

 .بطریقة أأفضل كیف أأن ُك الأش یاء تعمل معًا  لخری لذلین َیبون هللاا تس تطیع أأن ترى ييذلا فه خطة هللاا یظهر  لعیان، 

 

اُه َحَسٌن ََّيبينميتي  . ٢ ن
ِ
شف أأُهیة ذكل يف ت ك وسوف ت  أأیضًا. قََرابَة  لَنَا ُذو ، بلسبرمی ف ك،" ليس لأنه مع هذا الرجل بوعز "ابقي لراعوث: نعميقالت  تأأكیدابل  :ا

 .التالیةالفصول 

 

 راعوث الفصل الثالث
 

 راعوث تتقدم بطلب

 

 لراعوث نعميتوجهیات أأواًل. 

 

 الأقرابء أأحد خَلل من لراعوث الأمان ضامنأأ: ٢-١أأ ( الآَّيت 

 

ي مَحَاهُتَا: ١ مي ؟ »َوقَالَتم لَهَا نُعم ٌ ُس كَلي َراَحًة ليَیُكوَن كَلي َخریم  فَ ٢ََّيبينميتي َأاَل َألمَتمي
 
آنَ أ  َألَيمَس بُوَعُز َذا قََرابَة  لَنَا،  لم

 
يأ ي  ُكنمتي َمَع فَتََیاتيهي؟  ذلا

 

ي مَحَاهُتَا . ١ مي  راعوث) اد الشعری والقمححص أأثناءلفرتات طویةل  بعضهام البعض بوعز وراعوث قریبنی من أأنْتيى وقت احلصاد، وابلتأأكید اكن :َوقَالَتم لَهَا نُعم

 .عىل بعضهام البعض لتعرفاكفیة   صة فر  َيمولقد اكنت دل(، ٢٣:٢

 

  بل عىل العكس، ، عىل انفرادمل جیمتعا ف .خمطوبنی أأو عىل عَلقةرمغ ذكل، فسب تقالید ذكل الوقت، ال میكننا القول بأأن بوعز وراعوث اكان

 .َعلوا دلى بوعز وقت احلصاد الرجال والنساء اذلینأأي لقد قضیا وقْتام معًا يف حمیط امجلاعة، 

 

 لكثری من النساء عىل الآخر. فأأمام افلك خشص مییل اإ ى وضع قناع   .تكون طریقة اإصطناعیة نسبیًا  لتعرف عىل خشص ماما غالبًا خلطوبة فرتة ا

لطیفًا یكون ما غالبًا لكنه ، و ابلطبع كذكل . هوفرتة اخلطوبة يف نولطیفًا لأنه لطیف معه رجًَل صاحلاً  طیباملثال مت خداعهن بفكرة أأن اخل  سبیل

 -مجلاعة اون جتاه الآخرین يف اإطار كیف یتصف رامهن رجل أأو امرأأة هو أأنعرفة حقیقة أأي مل طریقة أأفضل .تكل العَلقةشيئًا من وراء  يلأنه یبغ

 .ذاهتا لطریقةاب كسوف یتصفون مع أأو أآجَلً  عاجَلً  هلأن

 

  ىن لبوعز وراعوث أأن یتعرفا عىل  . حمیط جامعة كبریةيف بعضهام البعضخَلل مَلحظْتام  بعضهام البعض جیدًا، منذلا، خفَلل فرتة احلصاد، تَس َ

 

ُس كَلي َراَحةً  .٢ ذا نعميعلمت : َأاَل َألمتَمي وعز  لزواج ب تزوجت، ذلا فقد أأقرتحت عىل راعوث بأأن تدعو أأنه سوف یمت االإعتناء براعوث عىل أأحسن وجه اإ

 .مهنا

 

 واليت)جدید. تُبانی هذه اللكمة  بأأن جیدا راحة وأأمااًن يف بيت زوج لكنّتهیا نعميیث متنّت ح  ٩:١يف راعوث اللكمة ذاهتا  يه هنا" ِكمة "راحة 

 .ماكاًن  لراحة والأمان أأن یكونالزوج بد لبيت  كیف ال (تنطق مانوخاه

 

آمرت  عمينعىل راعوث ذكل الأمر. من املمكن أأن تعتقد أأن  نعميرمبا یعتقد املرُء بسهوةل أأنه من غری الَلئق أأن تقرتح : ؟بُوَعُز َذا قََرابَة  لَنَا فَالآَن َألَيمَس  . ٣ تأ

ذ أأن اقرتاح  بوعز العازب لیزتوهجا. ليس الأمرجتعلها مصیدة  لرجل، لتذهب لتطارد حَّت تصطاد  لي مع راعوث لراعوث اكن  مينعهكذا مطلقًا، اإ

 ).چویل)املعىن وراء اللكمة العربیة  هو خاص يف اإرسائیل قدمیًا، وهذارف  متأأصًَل بعُ 

 



  عائلْتم (چویل)راعوث أأن بوعز اكن  نعميقد َذكارت ؟ فَس بُوَعُز َذا قََرابَة  لَنَاَألَيم " عن بوعز: يالأستناكر  نعميهذا اكن القصد من وراء سؤال. 

 

 يف احلیاة العائلیة االإرسائیلیة حمدداً  دوراً اكن هل . و لصاخمل أأو ( النسيبچویل) ترتمج ِكمة: 

 (.٤٨:٢٥ الوینی)مث ه من العبودیة  ص مسؤواًل عن َعتق مواطن اإرسائیلاخملل/اكن القریب 

 (.١٩:٣٥)سفر العدد  اكن مسؤوالً عن الأخذ ابلثأأر لیتأأكد من أأن قاتل أأحد أأفراد العائةل أأخذ جزاءه 

 (.٢٥:٢٥)الوینی مت الأستیَلء علهیا  ليتاكن مسؤوالً عن اسرتجاع أأرض العائةل ا 

  (.١٠-٥:٢٥)تثنیة اكن مسؤوالً أأن َیمل امس العائةل من خَلل زواجه بأأرمةل ال أأطفال دلَيا 

 
  ا.وممتلاكهتنسل العائةل وأأفرادها  خمللص اكن مسؤوالً عن حامیةا/القریب أأو (چویل)ونرى يف ذكل أأن  

 

عتبار بوعز قریبًا  :لَنَا؟بُوَعُز َذا قََرابَة   َألَيمَس  .٤ ب من بوعز أأن حق راعوث أأن تطلمفن  -ومَحّى راعوث  نعميل  الزوج املتويف -لعائةل أألامیكل  (چویل)وابإ

 .الأمر لنا جتارسًا، ولكنه اكن یعترب بدَيیًا يف ذكل الزمان خَلل الزواج مهنا. رمبا یبدو نسل عائةل أألامیكل من يَیم

 

  ذا مل ن ختلید امس أأصل عائةل أألامیكل واْسه مصریهام الفناء. لقد اكن یُعتقد بأأ  ، لاكن(رمغ أأنه اكن متوفیًا وقْتا)أألامیكل  َنو الواجبهذا بوعز  َیققاإ

 أأُهیة.  واجٌب ذو (وُك رجل يف اإرسائیل)عائةل أألامیكل 

 
 (.چویل)ممارسة مسؤولیاته كقریِبا  عرض الأمر عىل بوعز، حَّت یبدأأ يفیفیة ك  عن راعوث ترشد عمي: ن٥-ب٢ب(  الآَّيت 

 

 َها ُهَو یَُذّريي بَیمَدَر 
 
ریي أ عي   لشا

 
 فَ ٣.  لایمةَلَ أ

 
لي أ  َوتََدهايني وَ  غمتَسي

 
 ثيَیابَكي وَ  لمبَسي أ

 
ِلي أ  َى  نمزي

ِ
 ا

 
،أ َدري نمَد  لمَبیم َريفي عي  َولَكينم اَل تُعم

 
ُجلي أ َن  لرا  َحَّتا یَفمَرَغ مي

 
ي أ َُكم  وَ  لم

 
بي أ م َوَمََّت ٤. لرشُّ

 
 
َطَجعَ أ  فَ  ضم

 
يأ   عملَمي

 
  لمَماَكنَ أ

 
يأ ي ، وَ  ذلا یهي ُع في َطجي  یَضم

 
ُخلي أ  وَ  دم

 
فييأ لَیمهي وَ  كمشي یََة ريجم  اَنحي

 
ي،أ عي َطجي َملينیَ  ضم ُكي بيَما تَعم نَعُ »فَقَالَتم لَهَا: ٥«. َوُهَو خُیمربي  «.ُُكا َما قُلمتي َأصم

 

لي  . ١ ، وأأن ترتك بوعز (تََدهايني َوالمبَسي ثيَیابَكي )راعوث بأأن تتجمل وتتعطر  لراعوث درایة ابلغة بسلوك الرجال. لقد أأرشدت نعمياإن يف نصیحة  :فَاغمتَسي

بي ) لطعام  وهلمبفرده أأثناء تنا م ي َوالرشُّ َن اَلُكم َرَغ مي ُجلي َحَّتا یَفم نمَد الرا َريفي عي  (.َولكينم اَل تُعم

 

لَ  . ٢ یََة ريجم فيي اَنحي ياكمشي عي َطجي فيي انَ : "بقولها راعوث يف الوقت املناسب نعميلقد أأرشدت  :یمهي َواضم ُخلي َواكمشي يَوادم عي َطجي هي َواضم لَیم یََة ريجم ا یظن البعُض أأن رمب ."حي

میاءة یفیة يف ذكل الوقت. فقد اكن ه الك تُفهم هذه الأمیاءة هبذ یقة مثریة لبوعز حَّت یضاجعها. ملمثریة، وُأأن راعوث قد قیل لها بأأن تعرض نفسها بطر  هذه اإ

 .أأنه تصفًا یفید اخلضوع التام ا یُفهم يف ثقافة هذا الزمان عىلهذ

 

 نعميقول ت أأمر من الس ید. ذلكل يمس تعدًا لتنفیذ أأ  س یده ویكون یضطجع عند رجل يلقد اكن هذا یُفهم يف ذكل الوقت بأأنه دور العبد اذل 

تضاع وخضوع اتمنی أأن تأأيت یعينمما  بوعز، لراعوث بأأن تضطجع عند رجل لیه ابإ  .اإ

 

 نه أأن یزتوهجا واكن دلَيا احلق بأأن تتوقع م  (،چویل) ال تفقد رؤیة الصورة الاكمةل؛ فقد أأتت راعوث لطلب حقها، لأن بوعز اكن قریِبا/ خملصها

ل كعبدة متواضعة، ب اإ ى بوعز ُأأها حضیة تطالب ِبقوقها، ت املشورة لراعوث ِبُكة بأأال تأأيتأأعط نعميویقمی عائةل حلفظ امس أألامیكل. ولكن 

 ."بنی یدیكي فیك، وأأضع مصری  أأحرتمك، وأأثق نين"اإ  :ح قریِبا/ خملصها، بقولها لبوعزواثقة يف صَل

 

َملينیَ  ُهووَ  . ٣ ُكي بيَما تَعم  التعارف وراعوث قد حظیا بفرصة نعميولكن بوعز قد أأساء معامةل راعوث بطریقة ما. أأن  لومن املمكن أأن َیدث اكرثة اكن  :خُیمربي

 .ثقةب أأن ختضع هل  رجًَل اس تطاعت راعوث وتقیًا، صاحلاً  فلقد اكن رجَلً  .، وعلام ما نوعیة هذا الرجلعلیه

 

 أأولئك الأزواج  رأأینا راعوث تطبقها هنا. ولكن هل قدم اليت لم ابلطریقة ذاهتاختضع أأهم قد حظوا بزوجة  مك من أأزواج يف عَلقة الزواج یمتنون لو

 الآخرین؟ راعوث وَنو بوعز َنو أأبداه يالرعایة، والأهمتم اذلالنوع ذاته من القیادة، و 



 

 لكن هل اعوث. و ر  طبقها بوعز َنو عاملهن ابلطریقة ذاهتا اليتأأهن قد حظنی بزوج أأحِبن، ورعاهن، و  مك من زوجات يف عَلقة الزواج متننی لو

تضاع و  أأظهرت تكل الزوجات  أأبدته راعوث لبوعز؟ يحرتام اكذلاالنوع ذاته من اخلضوع ابإ

 

نَعُ  . ٤ تضاع وحُكة :ُُكا َما قُلمتي َأصم   .لقد قبلت راعوث املشورة من حامهتا ابإ

 

 ( یقول الكركClarke :)"نت هذه اخلربة اكرثیة لاكوحكمی ومنضبط  تقیًا خشصًا  مل یكن بوعز بطریقة اس تثنائیة بد أأن نقول أأنه، بوجه عام، لو ال

رمغ ذكل فاإن تكل اخلربة اكنت  .تعمل عىل الأرحج أأكرث مما أأعلنت لكنّْتا نعميمیكننا بسهوةل تعلیل هذا التصف؛ لقد اكنت  ابلنس بة لراعوث. ال

 ."حال من الأحوال يحمفوفة ابخملاطر، وال جیب أأن تُقدّل بأأ 

 

 ( یقول ترابTrapp :)"ال فسوف یؤذ  یتشجع أأحد مبوجب ذكل أأن یدخل يف تدبری هللاا من خَلل بوابةفَل بليس، واإ  ى أأبعد نفسه اإ  ياإ

 ."احلدود

 

 راعوث وبوعز يف البیدر .اثنیاً 

 

 بوعز رجل عند تضطجع اعوث: ر ٧-٦أأ ( الآَّيت 

 

 َى ٦
ِ
 فَََنَلَتم ا

 
َا بيهي مَحَاهُتَا.  لمَبیمَدري أ َع يفي َطَرفي ٧َوََعيلَتم َحَسَب ُُكّي َما َأَمَرهتم َطجي َب َوَطاَب قَلمُبُه َوَدَخَل ليَیضم  فَأََُكَ بُوَعُز َورَشي

 
یََة لمَعَرَمةي أ ًّا َوَكَشفَتم اَنحي . فََدَخلَتم رسي

لَیمهي وَ   ريجم
 
َطَجَعتم أ  .ضم

 

َطجَع يفي َطَرفي  . ١  يهذا يف أأَّيم القضاة، حنی تفىش عدم الاس تقرار االإجمتع هناك مربر يف اإضطجاع بوعز يف البیدر. لقد حدث :المَعَرَمةي َوَدَخَل ليَیضم

قد انم بوعز يف اجلبنی. ذلا ف عه الفَلح من مقح، ومت حصده بعرقاملأألوف مجلاعات ا لصوص أأن یأأتوا ويرسقوا ما زر يف اإرسائیل. اكن من والس یايس

 .١:٢٣مصوئیل الأول  حمصوهل من تكل الهجامت املذكورة يفالبیدر لیحرس 

 

 .قالت أأها س تعمل ابلنصیحة، وَعلت هبا ابلفعل راعوث ابلضبط كام أأوصْتا حامهتا. لقد أأصغّت  لنصیحة. لقد فعلت لقد :اً فََدَخلَتم رسي  . ٢

 

 مطلب راعوث :٩-٨ب( الآَّيت 

 

نمَد ٨  َواَكَن عي
 
متيَصافي أ   ن

 
 أَنا   لایملي أ

 
ُجلَ أ   لرا

 
َطَرَب،أ  وَ  ضم

 
َذا بي  لمتَفََت أ

ِ
 َوا

 
َرَأة  أ .  مم هي لَیم نمَد ريجم َعة  عي َطجي ؟»فَقَاَل: ٩ُمضم : « َمنم َأنمتي  أاََن َراُعوُث َأَمتَُك. فَ »فَقَالَتم

 
بيَك  بمُسطم أ َذیمَل ثَوم

ي  اَك َوِلي َن  «.عىََل َأَمتيَك لي

 

متيَصافي ا لایملي أَنا  . ١ نمَد ان َطَرَب َواَكَن عي ُجَل اضم ٌق لأنه اكن ساهر يف ا لیل، َأري  بوعز اكن ِبق مضطراًب، وهو اكن هذا منظراً بدیعًا. لنا أأن نتخیل جیدًا أأن :الرا

 .لكنه مل يس تطع رؤیته بوضوح بسبب العمتة، والنعاس میلأ عینیهشعر أأن هناك أأحد ما يف اخلارج، و ي 

 

  ،ه اإ ى أأحد ما. ولكن رسعان ما حتولت صدمت فبالتأأكید اكنت صدمة هل أأن يستیقظ ویعمل أأن هناكلأن بوعز اكن هناك  لحامیة من ا لصوص

 .تعجب عندما وجد أأن الزائر اكن امرأأة

 

ي  . ٢ اَك َوِلي بيَك عىََل َأَمتيَك لَن تضأأظهرت راع -تيَك عىََل َأمَ  -أأعلنت راعوث عن هویْتا، وطلبت طلباً بس یطًا. ويف مقدمة الكهما  :فَابمُسطم َذیمَل ثَوم اعًا وث جمدداً اإ

 .نفسها بأأها َأّمة بوعز وخضوعًا عظمینی. فلقد َوصفت

  



بيكَ  . ٣ نين: " لقول وهذه اكنت طریقة مناس بة ثقافیاً  .هنا طلبت راعوث ِبرأأة من بوعز بأأن یزتوهجا :فَابمُسطم َذیمَل ثَوم  ."أأرمةل، فزتوجين اإ

 

 ( یقول مورسMorris :)" قول بنی العرب يف الأَّيم القدمیة، وی شائعةاكن  ذیل الثوب عىل أأرمةل كطریقة  لمطالبة هبا كزوجة،اإن عادة بسط

 ." وسط بعض العرب الیوم زلت متابعة أأها ما (Jouon) جوون

 

  یقول الكرك(Clarke :)لُیفید لصَلة()شال ا هیاعل هایة "التالیت" أأو السفل ابجلزء يامرأأة، یلق ي منحَّت يف یومنا هذا، عندما یزتوج َيود ،

 ."بأأنه قد أأخذها حتت حامیته

 

  رسائیل، قائَلً  ما يف ذاهتا املصطلحات ٨:١٦حزقیال يس تخدم هللاا يف ُت بيكي : "یتعلق ابإ ُت َذیملي  فََمَررم . فَبََسطم ّ َذا َزَمنُكي َزَمُن المُحبي
ِ
، َوا  َوَرَأیمُتكي

، َوَحلَفمُت  َرتَكي ُت َعوم تي ِلي  كَلي َوَدَخلمُت َمَعكي عَلَیمكي َوَسرَتم م ، فَصي بُّ ُّد الرا یي  ."يفي َعهمد  یَُقوُل الس ا

 

ي  . ٤ اَك َوِلي لكن اكن التصف جریئًا، ولكنه اكن الئقًا. ولقد فهمت راعوث ذكل  .هذا یُبنی أأن هذا التصف مل یكن غری مَلمئ لراعوث أأن تفع ه جتاه بوعز :لَن

ي بقولها  اَك َوِلي  یِب وخمليص.قر  (،چویل)حرفیًا: أأنت وُأأها تقول  لَن

 

  عتبار بوعز  اكن علیه مسؤولیة فعل ذكل لأجل أألامیكل. ولیمت هذا ،)چویل)اكن من حق أألامیكل رمغ وفاته أأن یمت احلفاظ عىل امس عائلته، وابإ

تضاع وعىلأأبناءاً  لحفاظ عىل امس أألامیكل. ولقد طالب بد لبوعز أأن یزتوج راعوث، وینجب ال اكن  .الئق وَن ت راعوث ِبقوقها ِبرأأة، ولكن ابإ

 

 بوعز جواب: ١١-١٠ج ( الآَّيت 

 

َن »فَقَاَل: ١٠ اكي ُمبَاَرَكٌة مي ن
ِ
 ا

 
ّبي أ ُروفَكي يفي  لرا َسنمتي َمعم اكي قَدم َأحم َن  ََّي بينميتي لي

 
ریي أ َخي َن  لم  أَكمرَثَ مي

 
،أ لي َوا َعيم َوَراَء  لم ذم لَمم تَسم ِ

 ا
 
،أ بااني  وَ ١١. فُقََراَء اَكنُوا َأوم أَغمنيَیاءَ  لش ُّ

 
آنَ أ  لم

. ُُكُّ مَ  اكي  اََّيبينميتي اَل خَتَايفي مَلُ َأن یَع َأبمَوابي َشعمِبي تَعم َنا مَجي ، لي  تَُقولينَی َأفمَعُل كَلي
 
َرَأةٌ أ ةَلٌ. مم  فَاضي

 

ّ ََّيبينميتي  . ١ بي َن الرا اكي ُمبَاَرَكٌة مي ن
ِ
بااني  ...ا َعيم َوَراَء الش ُّ ذم لَمم تَسم ِ

ز أأعترب یضًا أأن بوعأأ  فرق كبری يف العمر بنی بوعز وراعوث. ویبدو من الواحض أأنه اكن هناك :ا

ماكنیة حدوث قصة حب بيهنامنفسه غری جذاب لراعوث، و  .ذلكل أألغى أأدىن فكرة يف اإ

 

  عتباره قریِبا  يف فرض نفسه عىل راعوثوهذا یُظهر شيئًا رائعًا أآخر يف بوعز. فقد اكن دلیه احلق اإها " یقل:فعل ذكل. فمل ، ولكنه مل ی(چویل)ابإ

 .ما مل ترغب بذكل هاَنو  (چویل) یتصف كقریبيس تغلها راعوث و اكن كرمیًا اإ ى حد اكف  كیَل  بل." من حقي

 

  ن املُحزن أأن كثریًا من . وملشلك اخلارِجا أأو املنظرمن  أأكرث شيئًا رائعًا يف راعوث، فلقد أأسست اإجعاهبا ببوعز عىل اإحرتاهما هلأأیضًا وهذا یبنی

 .من خشص میكننا أأن َنرتمه فعَلً  بدالً  لشلك اخلارِجا الناس یقعون يف حب الهیئة أأو

 

 متامًا.جنحت اخلطة يف نصیحْتا لراعوث. فلقد  ابلغة اذلاكء تبدو نعميلقد جعل بوعز  :ُُكُّ َما تَُقولينَی َأفمَعُل كَلي  . ٢

 

ةَلٌ  . ٣ َرَأةٌ فَاضي اكي امم مَلُ َأن یَع َأبمَوابي َشعمِبي تَعم حقًا أأها  ، ولكننا نعملراعوثاكن شلك خشصیْتا. ال نعمل حقًا كیف  لقد أأجنذب بوعز أأیضًا لراعوث بسبب :لَنا مَجي

 .تقیةاكنت امرأأة 

 

 س تخدم تُ  ة، والقوة الأخَلقیة، واخلُلق الرفیع، والأس تقامة، والفضیةل." اإن اللكمة ذاهتا"القو : اللكمة . ومعىنلقد دعا بوعز راعوث حرفیاً امرأأة فاضةل

ة راعوث، الشجاعة والقوة من الرجل بطًَل، هكذا جشاعة وقو  فكام جتعل ".مكصطلح لَلإشارة للأبطال يف الكتاب املقدس يف التعبری "جبار بأأس

 "املرأأة الفاضةل." ٣١ة يف سفر الأمثال املذكوربطةل ال  الواحضتان يف فضیلْتا جتعل مهنا

 



 أأقرب وِلّ  ،حممتةل مشلكة: ١٣-١٢د (  الآَّيت 

 وَ ١٢
 
آنَ أ .  لم يّني ي َأقمَرُب مي ، َولَكينم یُوَجُد َوِلي ي یٌح أَّّني َوِلي  بيييتي ١٣ََصي

 
 َویَُكوُن يفي   لایمةَلَ،أ

 
َباحي أ نم قَََض كَلي َحقا  لصا

ِ
اُه ا  َأن

 
ّي أ نم لَمم يََشأْ أَنم یَقم  لمَوِلي

ِ
. َوا نًا. ليَیقمضي َ فََحس َ ضي

 كَلي َحقا 
 
،أ ّي . َِحي ُهَو  فَأاََن َأقمضي  لمَوِلي  كَلي

 
بُّ أ  َى لرا

ِ
ي ا عي َطجي  . ايضم

 
َباحي أ  .«لصا

 

١ .  ّ يني ي َأقمَرُب مي لامیكل. أأ  أآخر أأقرب يف درجة النسب محلاها املتويف (چویل)یوجد  معرتفًا به لراعوث، اكن (چویل)، رمغ أأن بوعز اكن من اجلَلّ  :یُوَجُد َوِلي

 .راعوث /اخمللص الأقرب عن حقوقه جتاهِلكقریب/خملص حَّت یتنازل هذا الومیارس حقه  ذلا فمل يس تطع بوعز أأن

 

، فَأاََن َأقمضي كَلي  . ٢ ّ ي َ كَلي َحقا المَوِلي نم لَمم يََشأْ َأنم یَقمضي
ِ
؛  بطریقة هللاا. لقد أأراد أأن یفعل مشيئة هللاااً خمتص یقًا سكل طر ي  أأن یرفض بوعزنرى أأن  الرائعمن  :ا

ذا اكن الأمر من نه ال لأنه عمل أأنه اإ  .وبطریقة الئقة بد أأن یمت بنظام هللاا حقًا، فاإ

 

 راعوث ترجع  لبيت: ١٥-١٤هـ (  الآَّيت 

 

 فَ ١٤
 
َطَجَعتم أ  َى  ضم

ِ
لَیمهي ا نمَد ريجم  عي

 
َباحي أ َر لصا  . مُثا قَاَمتم قَبمَل أَنم یَقمدي

 
دُ أ . َوقَاَل:  لمَواحي هي بي ريفَةي َصاحي مَلم أَنا »عىََل َمعم  اَل یُعم

 
َأةَ أ  َى  لمَمرم

ِ
 َجاَءتم ا

 
َهايتي »مُثا قَاَل: ١٥. «لمَبیمَدري أ

 
 
  لّريَداءَ أ

 
يأ ي كي  ذلا سي َسَكتمُه، فَ «یهي عَلَیمكي َوَأمم  . فَأَمم

 
َن  كمتَالَ أ تاًة مي  س ي

 
ریي لشا أ َا، مُثا َدَخلََت  عي  َوَوَضَعهَا عَلهَیم

 
ینَةَ أ  .لمَمدي

 

 َى المَبیمَدري  . ١
ِ
َأَة َجاَءتم ا مَلم أَنا المَمرم الأقرب یعمل  فقط أأن بوعز مل یرد أأن ذكل الوِل ُمخزًَّي. لقد اكن الأمر مل یكوان بوعز وراعوث َیاوالن أأن خیفیا شيئاً  :اَل یُعم

 .الأقرب ابلأمر بصفة خشصیة قبل أأن خُیرب بوعز ذكَل الوِل (چویل)ِبقها يف الزواج بـ أأن راعوث الآن تطالب

 

ریي  . ٢ عي َن الشا تاًة مي ة، قبضة حفن)ت س تة كیَل هاأأعط بل شوكوالتة،  أأي یه یكن دلمل .بوعز كرجل نبیل مل یرسل راعوث اإ ى البيت خالیة الوفاض :فَاكمتَاَل س ي

 الُكیة اليت تس تطیع راعوث محلها يف شالها.، ويه من احلبوب الید(

 

  ُمنعٌم و  ن من نسلها،س یودلو اإ ى س تة رجال أأتقیاء  أمعطیت لراعوث كهيبة، اكنت ترمز دیة أأن الست كیَلت من الشعری اليتتُفید التقالید الهیو

 یا.نانیا، وميشائیل، وعزرَّي، واملس  : داود، ودانیال، وح س تة هبات روحیة مهعلهیم ب 

 

 بلك ما حدث حامهتا خترب راعوث: ١٨-١٦و (  الآَّيت 

 

١٦ : َا فَقَالَتم  َى مَحَاهتي
ِ
؟»فََجاَءتم ا َا بيلُكّي َما فََعَل لَهَا «. َمنم َأنمتي ََّي بينميتي رَبَهتم  فَأَخم

 
ُجلُ أ : ١٧. لرا هي »َوقَالَتم  َهذي

 
تاةَ أ َن  لس ّي  مي

 
ریي أ عي یِئي فَاريغًَة  لشا اُه قَاَل: اَل جَتي َن ، لي َطاّني َأعم

 َى مَحَاتيكي 
ِ
: ١٨«. ا  »فَقَالَتي

 
ليسي أ ي َكیمَف یَقَُع  جم لَمي  ََّي بينميتي َحَّتا تَعم

 
ُر،أ َمم َنا  لم  لي

 
ُجلَ أ َم  لرا  اَل ََيمَدأم َحَّتا یُتَّمي

 
رَ أ َمم   لم

 
مَ أ  .«لمَیوم

 

ليسي ََّيبينميتي ... لَنا ال . ١ ُجَل اَل ََيمَدأم َحَّتا اجم مَ را َر المَیوم َم الَمم ّ زتوج. تابلنس بة لراعوث. فلقد طالبت ِبقها يف الزواج، وسوف  اكن هذا وقَت قلق  هائل:  یُتَمي

 .الأقرب. واكنت املسأأةل لُتحسم يف ذكل الیوم بعینه بوعز، أأم الوِل تزتوج؟" هل هوس   واكن السؤال الوحید هو"من

 

 الرابعراعوث الفصل 
 الأقرب یتخىل عن حقه يف االإفتداء الوِل. أأوالً 

 

 الأقرب عند أأبواب املدینة یقابل الوِل بوعز: ٢-١أأ ( الآَّيت 

 

 َى ١
ِ
َد بُوَعُز ا  فََصعي

 
َذا بي  لمَبابي أ

ِ
 َوَجلََس ُهنَاَك. َوا

 
ّي أ   لمَوِلي

 
يأ ي لم وَ »تلََكاَم َعنمُه بُوَعُز عَابيٌر. فَقَاَل:  ذلا  مي

 
ليسم أ مَت ََّي فََُلُن  جم  ُهنَا َأن

 
ُّ أ َة ٢. فََماَل َوَجلََس. «لمُفََلّني مُثا َأَخَذ َعرَشَ

ُیوخي  نم ش ُ  ريَجال  مي
 
ینَةي أ  »لَهُُم:  قَالَ وَ  لمَمدي

 
ليُسواأ  فََجلَُسوا.«. ُهنَا جم

 



َد بُوَعزُ  . ١ ارسة بوعز بعضهام البعض، ویرغبان يف الزواج، من خَلل مم اكان َیبان أأن بوعز وراعوث . من اجللرتكنا الفصل السابق مع موقف درايمی: فََصعي

وبوعز مینعها راعوث، و  ِبقه كقریب/ خملص َنو ث، واكن هل الأولویة. فهل س یطالبرمغ ذكل، اكن هناك ولیاً أأقرب لراعو  (.چویل)خملص /حلقه كـقریب

 ض؟من الأرتباط ببعضهام البع

 

 َى المَبابي   .٢
ِ
َد بُوَعُز ا ة القدمیة يف اإرسائیل ناملدینة املرموقون الرشفاء، اإذ اكنت البوابة ابلنس بة  لمدی  جیمتع فیه رجال ياملاكن اذل بوابة املدینة يه اكنت :فََصعي

 .قاعة جملس املدینة وقاعة احملُكة مزجیًا من

 

  هیویقول (Huey)اُت : "ل حرتام الناس، يف االش یوخ،  قد اكنت بوابة املدینة نوعاً من احملُكة اخلارجیة، حیث یَب ملسائل وأأولئك اذلین حازوا ثقة واإ

  ".ماكاًن  لجلسات العامة ماكاًن  لتجارة، وأأیضًا نوعًا من املنتدى أأو القضائیة. واكنت أأیضاً 

 

ي تلََكاَم َعنمُه بُوَعُز عَابيرٌ  . ٣ ي ّ اذلا ي لمَوِلي َذا ابي
ِ
 أأقرب منه. والآن قد مر ذكل الوِل وِلخبارها أأنه یوجد ابإ  ١٢والآیة  ٣االإَصاح لقد فاجأأ بوعز راعوث يف  :َوا

 .جالسًا هناك ببواابت املدینة بيامن اكن بوعز

 

 ذ أأن راعوث اكنت قد رجعت اإ ى البيت لقد اكن حدیث بوعز ذلكل الوِل  يف هدوء حسب تعلامیت بوعز بعد أأن اكنت يف الأقرب دهشًة اتمة اإ

 .ختطیط يف صاحل بوعز براعةُ  هذا اكن (. ١٤:٣)راعوث البیدر 

 

٤ .  ُّ مَت ََّي فََُلُن المُفََلّني ليسم ُهنَا َأن لم َواجم سفر ." اإن اكتب ّنا لغة العربیة القدمیة ابلـ "الأس تاذ فَلن الفَل الأقرب، دعاه حرفیًا يف عندما دعا بوعز الوِل :مي

لزتاماته بصفته مل یكن يس تحق التكرمی. فلقد الأقرب، لأن هذا الوِل الوِل راعوث ال یكشف أأبدًا عن هویة متام اإ  .الأقرب لراعوث وِلال تراجع عن اإ

 

 یقول بوول (Poole) :"من ه ليسأأن اإ ى ویرجع ذكل جزئیاً ل اْسه، قد أأُه املقدس قد َعرَف بوعز بَل شك اْسه، وأأیضًا انداه به، ولكن الوِحل 

ذ أأن هذا اذلنوعًا من االإحتقار هل هذا  اكنبشلك كبری ولكن  رة معرفة امس الشخص،رضوال خیه یفقد اْسه أأ  ال َیفظ امس يوكعقوبة عادةل علیه، اإ

 ي."يف الرثى يف قرب النس یان الأبد نفسه، ویرقد متوار  

 

 )وأألامیكل) نعميالأقرب أأن يسرتد أأرض  یطلب من الوِل بوعز: ٤-٣ب( الآَّيت 

 

٣ : ّي َي »مُثا قَاَل  يلمَوِلي مي نا نُعم
ِ
 ا

 
ايتي أ َعَة  ل طم آَب تَبيیُع قي نم بيََلدي ُموأ  َرَجَعتم مي

 
  لمَحقملي أ

 
ايتي أ .  ل َ ینَا َأليمیَاكلي َخي َك قَائيًَل: ٤لي ُ ربي ّّني أمخم

ِ
 فَُقلمُت ا

 
رَتي أ اَم  شم  قُدا

 
نیَ أ ُیوخي  لمَجاليسي اَم ش ُ َوقُدا

نم ُكنمَت تَُفكُّ 
ِ
. فَا نم ُكنمَت اَل تَُفكُّ فَأَخم  َشعمِبي

ِ
. َوا َدكَ فَُفكا َك یَُفكُّ َوأاََن بَعم ُ اُه لَيمَس غرَیم َن . لي َعممَلَ ّني لي م ّّني َأفُكُّ »فَقَاَل: «. ربي

ِ
 «.ا

 

يَ  . ١ مي َعَة المَحقملي  نُعم طم یتضمن أأیضاً  راحلفاظ عىل امس عائةل أأخیه يف ارسائیل؛ فقد اكن الأم أأكرَث من هممة (چویل)اكن واجب القریب/ اخمللص  :... تَبيیُع قي

بقاء عىل الأرض  .اخملصصة لأفراد العشریة داخل العشریة االإ

 

 الأرض  املوعد يف أأَّيم يشوع. ولقد قصد هللاا أأن تبقى اكنت الأرض مقسمة بنی الأس باط ومن مَثا بنی العشائر عندما دخل شعب ارسائیل أأرض

 الوینی)سنی س نة خ  ال میكن أأن تُباع هذه الأرض بشلك دامئ. وجیب أأن تُرد اإ ى العشریة الأصلیة ُك ابلتاِلمضن تكل الأس باط والعشائر، و

١٧-٨:٢٥ .) 

 

 اخمللص اإ ى العائةل/بیعت بأأن یردها القریب كل صنع هللاا تدبریاً للأرض اليتولكن خسنی س نة فرتةٌ طویةل. ذل. 

 

 /وال میكن للك هذه الواجبات أأن تتجزأأ  ونسل العائةل الكبریة، د وممتلاكتاخمللص مسؤواًل عن حامیة أأفراوهكذا، اكن القریب. 

 



َعَة المَحقملي  . ٢ طم عادة رشاء قطعة من املمتیرغب يف خشص  يأأ ف. ابملوضوع ملكیة الأرضالأقرب ابلأمر، ربط مسأأةل  حیامن أأخرب بوعز الوِل :قي لاكت وأأن اإ

 َیافظ علهیا لتبقى مضن العائةل.

 

نم  . ٣
ِ
ّ َأفُكُّ  ، مل یرتدد الوِلِبته أأرض صفقةعىل أأنه عندما عرض بوعز الأمر : ُكنمَت تَُفكُّ فَُفكا فَا ّني

ِ
 ."الأقرب ابلطبع، وقال":ا

 

  فقد ْس الأقرب یقول: ْسعوا الوِل وراعوث ابلتأأكید يشاهدان ويسمعان. ومك متلكهم الأىس بَل ریب عندما نعمياكنت ." ّ َأفُكُّ ّني
ِ
عاه ینطق "ا

ل أأیضًا سوف ب أأنه سوف َیصل ليس فقط عىل امللكیة قید املناقشة، خملص، واكن هذا یعينحقه كقریب/ بشفتیه موحیًا بأأنه سوف میارس

 .یزتوج راعوث، بداًل من بوعز. ولكن بوعز اكن یعمل متامًا ما اكن یفعل، واكن املوقف حتت س یطرته

 

مُل الوِل بوعز :٥ج (  الآیة  ذا اكن س الأقرب بواجبه يف احلف یُعم  يسرتد ملكیة الامیكلاظ عىل نسل أألامیكل، اإ

 

رَتيي »فََقاَل بُوَعُز: ٥ َم تَشم  یَوم
 
نم یَدي َراُعوَث  لمَحقملَ أ رَتيي َأیمًضا مي ي تَشم مي نم یَدي نُعم  مي

 
آبيیاةي أ   لمُموأ

 
َرَأةي أ   مم

 
 ليُتقيمَی  لمَمیّيتي أ

 
َ أ   مسم

 
رَیاثيهي  لمَمیّيتي أ  «.عىََل مي

 

آبيیاةي  . ١ نم یَدي َراُعوَث المُموأ رَتيي َأیمًضا مي ي تَشم مي نم یَدي نُعم رَتيي المَحقمَل مي َم تَشم رب أأنه ال یتعامل فقط الأق الأقرب. لقد أأخرب بوعز الوِل وعز الوِلب عندئذ  ابغت :یَوم

 .أألامیكل، بل علیه أأیضًا أأن یتعامل مع راعوث وملكیة نعميمع 

 

  هنا أأطفاالً وینجب م نعميالأقرب أأن یزتوج  الوِل اكنت متقدمة يف السن وقد جتاوزت سن اإجناب الأطفال، فمل یكن متوقع من نعميولأن

ذ أأها اكنت قادرة عىل الزواج وتربیة الأطفال .عىل امس عائةل زوهجا املتويف أألامیكل لحفاظ   .وأأما راعوث فاكنت وضعها خمتلفًا، اإ

 

رَتيي  . ٢ رَیاثيهي تَشم ّتي عىََل مي َ المَمیي ّتي ليُتقيمَی امسم َرَأةي المَمیي آبيیاةي امم نم یَدي َراُعوَث المُموأ ما  خشص. فاإذا اكن مةلاللك، أأن الأمر اكن صفقة اكیعرفه ح بوعز ما رش  :َأیمًضا مي

 معًا.امللكیة وابلنسل و ابلاكمل َنأأن یمتم واجبه  یهأألامیكل املتويف، وجب عل  حق القریب/ اخمللص َنو بصدد ممارسة

 

  صعباً لأمر برمتيه اكن ا ،الأقرب للأمر ینظر فهیا الوِل املرة الأو ى اليت تكلاكنت يف عرض الأمر،  –رمبا ادلاهیة  أأو -بفضل طریقة بوعز احلكمیة 

ث، فهذه مسأأةل راعو  الزواج منابمللكیة فسب، ولكن  فقد اكن من السهل حسم املسأأةل عندما اكن الأمر یتعلق .عىل الفور ليس توعبه علیه

 .أأخرى

 

 یتخىل عن حقه يف احلفاظ عىل ملكیة ونسل أألامیكل الأقرب : الوِل٦د (  الآیة 

 

 فََقاَل ٦
 
ُّ أ اَكِكي : »لمَوِلي َك في مَت لينَفمسي . فَُفكا َأن رَیاِثي َد مي ُر َأنم َأفُكا لينَفمسي ليئاََل أمفمسي ُر َأنم َأفُكا اَل َأقمدي َّّني اَل َأقمدي  «.لي

 

ُر َأنم َأفُكا لينَفمسي  . ١ َ أأن أأخذ راعوث اإ ى بيتولكنه املرتبطة براعوث،  الأقرب عىل امللكیة أأنه اكن من الرائع أأن َیصل الوِل رمغ :اَل َأقمدي ه وتربیة أأطفالها عمَلي

 .سوف یفسد مریاثه

 

رَیاِثي  . ٢ َد مي  ث بنی أأبناء مس تقبلینیا. ومشلكة تقس می هذا املری عىل مریاهثم يف الأراض الأقرب أأبناءاً انجضون، وقد حصلوا ابلفعل الوِل رمبا اكن لهذا :ليئََلا أمفمسي

 ا.أأن یرید التعامل معه راعوث اكنت أأكرب من ینجِبم من

 

 ثننی ضلأأیضًا اكن هذا الرجل، وبدون شك، مزتوجًا، وقد عمل أأنه من غری املَلمئ، عىل أأف  .تقدیر، أأن َیرض راعوث  لبيت اكلزوجة رمق اإ

 

ُر َأنم َأفُكا  . ٣ ّ اَل َأقمدي اَكِكي لَّني َك في مَت لينَفمسي  ِلال الوملوقف میئوسًا منه عندما قوراعوث رائعًا. مفنذ برهة بدا ا نعمياكن وقع هذه اللكامت لآذان  :فَُفكا َأن

ّ َأفُكُّ  الأقرب: ّني
ِ
 .عىل مفاجأأة، وقد تضمنت اخلطة حُكة مباغتة. وقد جنح الأمر يبوعز حتتو  اكنت خطة ولكن .ا



  :جنحت  دت خرقاء قدب الأقرب؟ ولكن اخلطة اليت وأأرضها اإ ى الوِلراعوث  بتقدمی س یفوز فكیفرمبا یظن البعض أأن خطة بوعز اكنت خرقاء

 .ابلفعل

 

 املرامس لتوثیق االإجراءات .اثنیاً 

 

 النعل يف الأتفاقیات التجاریةتقلید : ٨-٧أأ (  الآَّيت 

 

٧ َ هي يهي  َوَهذي
 
ري  لمَعاَدةُ أ ائيیَل يفي أَمم َ رسم

ِ
 َسابيقًا يفي ا

 
 وَ  لمفياَككي أ

 
،أ لَُع  لمُمَباَدةَلي . خَیم ر  ثمَباتي ُُكّي َأمم

ِ
لي ا َجم  لي

 
ُجلُ أ َ  لرا هي يهي . فَهَذي هي بي یهي ليَصاحي طي  نَعم َهُ َویُعم

 
ائيیَل.  اَدةُ لمعَ أ َ رسم

ِ
فَقَاَل ٨يفي ا

 
 
ُّ أ  »ليُبوَعَز:  لمَوِلي

 
رَتي أ كَ  شم .«. لينَفمسي  َوَخلََع نَعم َهُ

 

١.  َ هي يهي  َوَهذي
 
ائيیلَ  لمَعاَدةُ أ َ رسم

ِ
قریب عن مسؤولیته. خیلع املُتخل نع ه مث تبصق املرأأة  املرامس املتبعة عندما یتخىل ١٠-٥:٢٥یصف سفر التثنیة : َسابيقًا يفي ا

كراهما يف وهجه. ولكن املوقف اذلي َنن بصدده قد تضمن اإحلاق اخلزي ابلوِل الأقرب، فذلكل قد اكتفوا ِبزء من املرامس و  و اجلزء هاليت ختىل عن اإ

 املتعلق ابلنعل.

 

رَتي أ   .٢ كَ  شم لامیكل من خَلل الزواج من راعوث، قصد الوِل الأقرب هبذه امجلةل: اإ  : لينَفمسي ن الأرض مكٌل كل لتسرتدها لأنك ترید أأیضًا احلفاظ عىل نسل اإ

 الأمر اذلي ال أأرید فع ه.

 

 : بوعز یبلغ الش یوخ والشعب١٠-٩ب( الآَّيت 

 

ي ٩ یع ُیوخي َوليَجمي  فََقاَل بُوَعُز  يلش ُّ
 
عمبي أ ممُتم ُشهُوٌد : »لشا  َأن

 
مَ أ  أَّّني قَدي  لمَیوم

 
یمُت أ رَتَ ي.  شم مي نم یَدي نُعم لُوَن مي مُیوَن َوَمحم َ َوُُكا َما ليلكي َليمیَاكلي  َوَكَذا َراُعوُث ١٠ُُكا َما لي

 
آبيیاةُ أ   لمُموأ

 
َرَأةُ أ  مم

لُوَن قَدي   َمحم
 
یمُْتَاأ رَتَ َ  شم  ِلي

 
َرَأًة،أ مَی  مم مقي  لي

 
َ أ   مسم

 
رَیاثيهي َواَل یَنمقَريُض  لمَمیّيتي أ  عىََل مي

 
ُ أ   مسم

 
ممُتم ُشهُوٌد  تي لمَمیّي أ . َأن نم اَببي َماَكنيهي َوتيهي َومي خم

ِ
ي ا نم بنَیم  مي

 
مَ أ  .«لمَیوم

 

ي  .١ یع ُیوخي َوليَجمي  فََقاَل بُوَعُز  يلش ُّ
 
عمبي أ بْتاج لشا تفاقیة بصورة قانونیة  –: لقد أأعلن بوعز ابإ ل أألامیكل، وأأفضل ما أأنه س یحافظ عىل ملكیة ونس -بعد أأن خمت االإ

 يف الأمر ِكه هو أأنه س یزتوج من راعوث، املرأأة اليت أأحِبا.

 

  مَی مقي  لي
 
َ أ   مسم

 
رَیاثيهي َواَل یَنمقَريُض  لمَمیّيتي أ  عىََل مي

 
ُ أ   مسم

 
نم اَببي َماكَ  لمَمیّيتي أ َوتيهي َومي خم

ِ
ي ا نم بنَیم  يف.وصٌف جید لفكرة احلفاظ عىل نسل املتول : اإن هذانيهي مي

 

 َراُعوُث  . ٢
 
آبيیاةُ أ   لمُموأ

 
َرَأةُ أ لُوَن قَدي  مم  َمحم

 
یمُْتَاأ رَتَ َ  شم  ِلي

 
َرَأةً أ : ابلرجوع اإ ى االإَصاح الأول جند أأن راعوث بدت متخلیة عن أأفضل فرصة لها يف الزواج كوها تركت مم

قلِبا وحیاهتا الإهل اإرسائیل. ولكن وضعت راعوث هللاا أأواًل، لهذا دبر اهل لها عَلقة أأعظم مما اكن خیطر عىل ابلها. والیوم موطهنا الأصل موأآب، وأأعطت 

 سوف یبارك هللاا أأولئك الراغبنی يف الزواج ابلطریقة ذاهتا، علهیم فقط أأن یضعوا هللاا أأوالً.

 

ممُتم ُشهُوٌد  .٣  َأن
 
مَ أ الزواج أأمر جوهري، وكیف أأن السلطات املدنیة ال بد أأن تُقر هبا. لقد اكن بوعز َیب راعوث واكن ال بد  : وهذا يرشح كیف أأن مرامسلمَیوم

 لهذا احلب أأن يشهد علیه امجلهور وأأن یُّوثق.

 

 ب احليف ص قهللاا فسب؟" هناك يشء ان ج أأمامیتساءل الناس أأحیااًن عن أأُهیة مرامس الزواج، أأو وثیقة الزواج، قائلنی: "أأال نس تطیع الزوا

 ون حبًا حقیقیًا.اط. هذا النوع من احلب ال یرىق لیكة أأن تُقر ابالإرتبال یرید  لسلطات املدنی  یرید شهودًا، أأوال یرید أأن یُعلن عن نفسه أأو الاذلي 

 

  بة: "نعم، عىل هللاا؟" االإجا، ختیل أأننا نعيش يف جزیرة انئیة، وليس هناك من یزوجنا، فهل میكن أأن نكون زوجنی أأمام اذلین یقولون: "حس ناً و

 جزیرة انئیة." ولكنك لست تعيش عىل جزیرة انئیة، فهناك شهود وسلطات مدنیة لي تعلن لللك الزتامك ابلزواج. هللاا یریدك أأن تفعل ذكل."

 



 : بركة الشهود ١٢-١١ج ( الآَّيت 

 

یُع ١١  فَقَاَل مَجي
 
عمبي أ   لشا

 
ینَ أ ي  يفي  ذلا

 
 وَ  لمَبابي أ

 
ُیوخُ أ َعلي : »لش ُّ  ََنمُن ُشهُوٌد. فَلمَیجم

 
بُّ أ   لرا

 
َأةَ أ   لمَمرم

 
ةَلَ أ اخي ئََة  دلا یَل َوَِكَیم  َى بَيمتيَك كََراحي

ِ
 ا

 
ي أ ائيیَل. فَ بَنَتَ   لاتنَیم َ رسم

ِ
 ا بَيمَت ا

 
نَعم أ بيَبأْس  يفي  صم

 َأفمَراتََة َوُكنم َذا 
 
م . أ  َولمَیُكنم بَيمتَُك َكَبيمتي فَاَرَص ١٢مسم  يفي بَيمتي لَحم

 
يأ ي َن  ذلا تمُه اَثَماُر ليهَیُوَذا، مي  َودَلَ

 
لي أ اسم   لن

 
يأ ي یَك  ذلا طي  یُعم

 
بُّ أ هي  لرا نم َهذي  مي

 
 .«لمَفتَاةي أ

 

یُع .  ١  فََقاَل مَجي
 
عمبي أ   لشا

 
ینَ أ ي  يفي  ذلا

 
 وَ  لمَبابي أ

 
ُیوخُ أ لقد ابْتج امجلیع بَل شك. لقد أأثىن ارجال عىل جامل راعوث، ومدحت النساء حسن طالع  :"ََنمُن ُشهُودٌ : "لش ُّ

 بوعز. لقد رأأى اللك كیف اكن هذا عرسًا ملیئًا ابلعاطفة واحلب.

 

یَل َوَِكَیمئَةَ  . ٢  وعز وراعوث.بركة كبریة بورك هبا ب: لقد اكن بنی هاتنی الثنتنی ثَلثة عرش طفًَل، واكنتا وادلات أأمة اإرسائیل ِكها. اكنت هذه كََراحي

 

 .٣٠-٢٧:٣٨: ما اذلي اكن ممزیًا يف فارص؟ اإن قصة مودله مذكورة يف سفر التكوین َكَبيمتي فَاَرَص  .٣

 

 یقول تراب (Trapp)" أأن یأأخذ حق و ": "هذا املُقتحم، كام دعته القابةل، أأراد أأن یودل قبل أأخیه، َولمَیُكنم بَيمتَُك َكَبيمتي فَاَرَص : خبصوص عبارة

 البكوریة، أأصبح بعد ذكل سعیدًا بنسل متاكثر ومرشف."

 

 ( یقول كدنرkidner) (. فضَلً عن ذكل، ٥٠، ١٨، ٥:٢: "يف الواقع، یبدو أأن فارص هو سلف ُك البتلحمینی بوجه عام )أأخبار الأَّيم الأو ى

 (.٢٠:٢٦أأعطى فارص اْسه اإ ى جزء من س بط َيوذا اذلي ینحدر منه )سفر العدد 

 

 اثلثًا. وعاشا يف سعادة غامرة

 

 : راعوث وبوعز ینجبان أأول طفل١٣أأ ( الآیة 

 

 فَأََخَذ بُوَعُز َراُعوَث ١٣
 
َرَأةً أ َطاَها  مم َا، فَأَعم  َوَدَخَل عَلهَیم

 
بُّ أ تي  لرا  َحَبًَل فََودَلَ

 
 .بمنًاأ

 

َطاَها  . ١  فَأَعم
 
بُّ أ ًَل اإرسائیل. اإن حقیقة أأن بوعز وراعوث اكان قادرین عىل اإجناب طفل  لمتويف أألامیكل اكنت دلی: مل تكن عطیة الأطفال ُمسمل هبا يف َحَبًَل  لرا

 عىل بركة هللاا.

 

 : حیاة نُعمي املباركة١٦-١٤ب(  الآَّيت 

 

 فَقَالَتي ١٤
 
ّيَساءُ أ ي:  لن مي  ُمَباَرٌك »ليُنعم

 
بُّ أ   لرا

 
يأ ي كي َوليیًّا  ذلا مم دي  لَمم یُعم

 
مَ أ َعى  لمَیوم  ليَيم یُدم

 
هُ أ ُ ائيیَل.  ْسم َ رسم

ِ
َنا َكناتَكي ١٥يفي ا . لي بَتيكي یم عَاةَلي ش َ

ِ
َجاعي نَفمس  َوا رم

ِ
 َویَُكوُن كَلي الي

 
ايتي أ  ل

 َ تمُه، َويهي َعةي بَنينیَ  َأَحباتمكي قَدم َودَلَ بم نم س َ ٌ كَلي مي ي ١٦«. َخریم مي  فَأََخَذتم نُعم
 
َا َوَصاَرتم هَلُ  لمَودَلَ أ هني ضم ّيَیًة. َوَوَضَعتمُه يفي حي  ُمَرب

 

 ُمَباَرٌك  . ١
 
بُّ أ  أأنظر اإ ى نُعمي املباركة. أأصبح دلَيا حفید الآن وصارت هل مربیة، كام وأأصبحت مشهورة يف اإرسائیل.: لرا

 

٢ .  
 
يأ ي كي َوليیًّا  ذلا مم دي  لَمم یُعم

 
مَ أ ذ أأن رجوعها  لرب يف الأساس اكن بدایة لعمل لمَیوم : من املناسب أأن تنال هذه الربكة يف حیاة نُعمي اإهمتمًا كبریًا يف هایة الفصل. اإ

هل اإرسائیل،    فاإن أأَّي من هذا مل َیدث.هللاا الرائع هذا. فلو مل تكن نُعمي قد قررت العودة اإ ى بيت حلم واإ ى أأرض اإرسائیل واإ

 

  ملا يس تطیع هللاا فع ه من خَلل امرأأة فقریة قد اس تقامت أأمامه.وهذا برهان مدهش 

 



  هذا والسبب الثاّن من وراء 
 
یرَ االإهمتم هو لأن نُعمي قالت يف االإَصاح الأول: أ ا لمَقدي دًّ ّني جي َ ...  قَدم َأَمرا َجَعيني  َوَأرم

 
بُّ أ  وَ  ... فَاريغَةً  لرا

 
ايني  بُّ لرا أ قَدم َأَذل

 وَ 
 
یرُ أ َ قَدم كَ  لمَقدي ؟رسا آنذاك رؤیة كیف اكن هللاا سيباركها لأبعد حد يف الهنایة.٢١-٢٠:١)راعوث  «ّني آه لو اس تطاعت نُعمي أ  (. أ

 

  ئة ابحملبة حَّت ی ال میكننا أأن نلوم نُعمي، فنحن نفعل اليشء ذاته. ولكننا أأیضًا ال بد أأن نتعمل كام تعلمت يه. ال بد أأن نتعمل أأن خطة هللاا اكمةل ومل

مَلُ َأنا ُُكا ما یفع ه واكن الوضع میئوس منه، ثق بأأنه یعرف ما یفع ه. وال بد أأن نتعمل أأن " لو كنا ال نفهم ُن نَعم  َوََنم
 
َیاءي أ َش م یَن تَ  لم ي ي ليذلا َمُل َمًعا  يلمَخریم عم

بُّوَن   َُیي
 
  هلَل،أ

 
ینَ أ ي . ذلا هي دي وَن َحَسَب قَصم ُعوُّ  "مُهم َمدم

 

 داود مكل اإرسائیل : راعوث وبوعز: أأسَلف٢٢-١٧ج ( الآَّيت 

 

 َوَْساتمُه ١٧
 
  لمَجاَراُت أ

 
ًاأ :  ْسم َ »قَائيََلت   قَدم ُودلي

 
ي بمنٌ أ مي َن « ليُنعم  َوَدَعوم

 
َهُ أ وَن، ١٨ .ُعوبيیَد. ُهَو َأبُو يََّسا أَِبي َداُودَ  ْسم ُ هي َمَواليیُد فَاَرَص: فَاَرُص َودَلَ َحصم وُن ١٩َوَهذي ُ َوَحصم

ُشوُن َودَلَ َسلمُموَن، ٢٠ََعّيینَاَداَب، َودَلَ َراَم، َوَراُم َودَلَ  ینَاَداُب َودَلَ ََنمُشوَن، َوََنم ، َويََّسا  َوُعوبيیُد َودَلَ ٢٢َوَسلمُموُن َودَلَ بُوَعَز، َوبُوَعُز َودَلَ ُعوبيیَد، ٢١َوََعّي يََّسا

 َودَلَ َداُوَد.

 

١ .  َ  قَدم ُودلي
 
ي بمنٌ أ مي  بوعز وراعوث ابهنام عوبید. واكن لعوبید ابنًا سامه يَّس. واكن يَّس أأبنًا دلاود. وجاء يسوع من نسل داود. : لقد دعاليُنعم

 

 ( یقول كدنرkidner:)  نه یرى النذر "اإن ید هللاا ظاهرة عرب التارخي. فاهلل یمتم مقاصده جیًَل بعد جیل. ولأن الفرد منا حمدود يف حیاة واحدة، فاإ

اليسری مما َیدث. اإن سلسةل النسب طریق مدهشة الإظهار دمیومة قصد هللاا عرب العصور. اإن وقائع التارخي ال حتدث مصادفة، بل هناك قصد 

 هو قصد هللاا." مهنا ِكها. والقصد

 

هاب اإ ى بيت حلم اإ ى اذل یوسف ومرمی  ، ِكها أأس باب دفعتاإ ى راعوث وبوعز تعود يف بيت حلم اليت رجوع نُعمي لبيت حلم، وأأصول داود :أَِبي َداُودَ  . ٢

 (. اإن راعوث وبوعز هام سبب والدة يسوع يف بيت حلم.٥-١:٢أأغسطس قیص )لوقا لیكتتبوا بناءًا عىل أأمر 

 

  لیه يف بوعز، ويف َعل اإن التأأمل يف يسوع يف سفر راعوث ال یبدأأ من ذكر املكل داود. بل یبدو يسوع جلیًا عرب السفر ِكه، مرموزًا اإ

 القریب/اخمللص.

 

 .ال بد  لقریب/اخمللص أأن یكون فردًا من العائةل، وصار يسوع برشًا وهو االإهل الرسمدي لي یكون قریبنا وخیلصنا 

 

 /اخمللص واجب حتریر أأفراد العائةل من العبودیة. وهكذا حرران يسوع من عبودیة اخلطیة واملوت.اكن عىل القریب 

 

 .اكن عىل القریب/اخمللص واجب اسرتداد الأرض املسلوبة. وسوف يسرتد يسوع الأرض اليت ابعها البرش  لش یطان 

 

 و حبه الشدید دقة لراعوث. كذكل اكن دافع يسوع يف ختلیصنا همل یكن دافع بوعز بصفته القریب/اخمللص، املصلحة الشخصیة، بل حمبته الصا

 لنا.

 

  ،اكن دلى بوعز، بصفته القریب/اخمللص، خطة الإسرتاداد راعوث لنفسه، وقد ظن البعض أأها خطة خرقاء. اكن دلى يسوع خطة لتخلیصنا أأیضًا

؟(، ولكن اخلطة جنحت واكن جناحًا ساحقًا وجمیدًا.ورمبا ظن البعض أأها خطة خرقاء )افتداء البرش بواسطة املوت عىل صلیب   قاس 

 

  (.٩:٢١، رؤَّي ٣٢-٣١:٥تزوج بوعز براعوث بصفته قریِبا/خملصها، والناس اذلین افتدامه يسوع یُدعون ِبملْتم عروسه )أأفسس 

 

 دًا.ا مس تقبًَل جمیلقد مضن بوعز لراعوث بصفته قریِبا/خملصها، مس تقبًَل جمیداً. ويسوع أأیضًا بصفته خملصنا یضمن لن 



 

 ماكن هللاا أأن یُرسل مَلاكً لیخلصنا، ولكن املَلك مل ی ن لیصبح كُك هذا یعود اإ ى فكرة أأن يسوع هو قریبنا/خملصنا. لهذا صار برشًا. رمبا اكن ابإ

ماكنه أأن خیلصنا، ولكنه لن یكون قریبنا. رمبا  ،يف جمده الرسمدي ،قریبنا. ويسوع نسااًن، اكن ابإ ِب أأو اكهن عظمی أأن یصلح لندون أأن یصبح اإ

طیع أأن یكون الوِل ت يسوع، هللاا الرسمدي اذلي صار برشاً، يس   وحدهیكون قریبنا، ولكن خطیئته الشخصیة جتع ه غری مؤهل لیكون خملصنا. 

 واخمللص  لبرشیة.

 

  تَحينَی."(: چویل( العمل العجیب  لرب كقریبنا وخملصنا )٨-٤:٥٤یصف )أأشعیاء اكي اَل تَس م َن َزیمَن، َواَل خَتمَجلي لي اكي اَل خَتم َن َوَوليیُّكي . .اَل خَتَايفي لي

ائي )قریبك/خملصك(  َ رسم
ِ
وُس ا   ...یلَ قُدُّ

 
اُه َُأ َن َرَأة  لي ُزونَةي  مم  َمهمُجوَرة  َوَمحم

 
وحي أ  َدعَاكي  لرُّ

 
بُّ أ .... لرا َُعكي میَة  َسأمَجم َم َعظي  صك()قریبك/خمل قَاَل َوليیُّكي .. َوبيَمَراحي

 
 
بُّ أ  ".لرا

 

 مل لقد خطط هللاا منذ الأزل أأن جیمع بوعز وراعوث معًا، ومن مث جیعل بيت حلم نقطة ادلخول جمليء يسوع كقریبنا/خملصنا احلقیقي، االإهل الاك

 ّن، أأن نأأيت اإ ى بيت حلم، ونطلب من يسوع أأن خیلصنا. كام تقول ترنمیة املیَلد الشهریة:واالإنسان الاكمل. وَنن َنتاج، عىل َنو روحا

 

آه َّي قریة بيت حلم الصغریة، ملاذا نراكي   بَل حراك مع النیام أ

 فوق نومك العمیق اخلاِل من الأحَلم ةمتر النجوم الهادئ

 والنور الرسمدي يسطع يف شوارعك املظلمة

آمال وترقب   الس ننی يف لیلتك احلاملةجتمتع أ

 

 مك يف هدوء، مك يف سكون، قد وهبت العطیة العجیبة

 حیث منح هللاا لقلوب البرش براكت سامءه اجلزیةل

آتیًا، بل یدخل املس یح الغاِل يف عامل الرش  ال تسمعه الآذان أ

 حیث النفوس املتضعة هتم الإس تقباهل

 

لینا آه َّي طفل بيت حلم، ندعوك أأن تَنل اإ  أ

 واحمو خطاَّيان ولتودل الیوم فینا همل تفضل

 تزف مَلئكة عید املیَلد الأخبار السارة العظمیة لنا ابلْتلیل

 فتعال الینا وامكث عندان َّي ربنا عامنوئیل

 

 

 

 


