راعوث الفصل الأول
رحةل راعوث
أأوالً .خلفیة اترخییة :أألامیكل وابناؤه
أأ ) الآیة  :١االإقامة املؤقتة يف موأآب
َح َ
دَث ييف َأ اَّي يم ُح م يْك ألم ُقضَ ا ية َأن ا ُه َص َار ُجوعٌ ييف أ م َل مر يض ،فَ َذه ََب َر ُج ٌل يم من بَي يمت لَ مح يم َيَ ُو َذا يل َی َتغ اَر َب ييف ب َيَل يد ُموأ آ َب ه َُو َوأ مم َر َأتُ ُه َوأبم َنا ُه.
 .١ييف َأ اَّي يم ُح م يْك الم ُقضَ ا ية :تبد أأ هذه القصة يف أأواخر أأَّيم القضاة ،ويه فرتة من أأربعامئة س نة من الفوىض العامة والظمل ،حیث اكن ا إالرسائیلیون بَل حامك .مل
یكن هناك سوى القضاة اذلین اكن هللاا یقمیهم بصفة دوریة عندما اكنت ا ألمة تطلبه مرة أأخرى.


ومن أأبرز القضاة جدعون ومششون ودبورة .وقد أأقام هللاا ً
الك مهنم ال لیحْك مككل ،بل لیقود إارسائیل أأثناء حتدي معنی ،مث یتوارى عن ا ألنظار
جمدداً.



ييف َأ اَّي يم ُح م يْك الم ُقضَ ا ية :اكنت هذه ا ألَّيم يف الواقع مظلمة ابلنس بة لشعب إارسائیل ،وقد ي
وصفت هذه الفرتة ابلعبارة " َاك َن ُ ُّ
ُك َوا يحد ی َ مع َم ُل َما َ مَی ُس ُن
ييف َع مین َ می يه( ".سفر القضاة .)٢٥:٢١ ،٦:١٧ ،١:١٨ ،١:١٩

َ .٢ر ُج ٌل يم من بَي يمت لَ مح يم :يف تكل ا ألَّيم ترك رجل بيت محلي أأرضه إارسائیل لیتغرب يف أأرض موأآب بسبب اجملاعة .اكنت بيت حلم أأرض ًا زراعیة خصبة (بيت
حلم تعين " أأرض اخلزب") ،ولكن اكنت تكل ا ألَّيم صعبة ،ذلكل ذهب اإ ى أأرض موأآب الوثنیة .ولي یفعل ذكل أأضطر أأن یعرب خَلل طریق أأرَیا املُقفر،
وخَلل بریة الهیودیة قرب البحر املیت ،وعرب هر ا ألردن ،وصو ًال اإ ى أأرض موأآب .واكن هذا رحی ًَل واحض ًا عن أأرض إارسائیل املوعود هبا ورجوع ًا اإ ى
الربیة اليت اكن هللاا قد خلاص إارسائیل مهنا منذ مئات الس ننی .واكنت هذه خطوات ،من الواحض ،يف الاجتاه اخلطأأ.
ُ .٣جوعٌ ييف الَ مر يض :وعد هللاا ابلوفرة ادلامئة يف ا ألرض اإذا أأطاعه الشعب ،ذلا فوجود " ُجو ٌع ييف الَ مر يض" یعين أأن اإرسائیل مُأ َمة مل تكن مطیعة لرب( .تثنیة
.)١٧-١٣:١١
 .٤يل َی َتغ اَر َب ييف يب ََل يد ُموأ آ َب :وهذا معناه َالرتك مع نیة الرجوع .والآیة التالیة ختربان عن امس الرجل وهو أألامیكل اذلي حتولت نيته يف قضاء زَّيرة وجزیة ،اإ ى
عرش س نوات ملیئة ابملأآيس .ومل یعد أألامیكل اإ ى ارسائیل أأبد ًا .یعين ا ألمس أألامیكل "هللاا هو املكل" ،ولكن مل م
ون هللاا َم يلك ُه.
یعش أألامیكل واقعی ًا ك َ
ب) الآَّيت  :٥-٢املأأساة يف موأآب
ات َأ يلمی َ ي ُ
مس أ الر ُجلي َأ يلمی َ ي ُ
اكل َر ُج ُل
ون يم من بَي يمت ل َ مح يم َيَ ُو َذا .فَأَت مَوا ا َ ى ب َيَل يد ُموأ آ َب َو َاكنُوا ُهنَاكَ َ ٣ .و َم َ
اكلَ ،وأ م ُ
َ ٢وأ م ُ
ون َو ي مِك ُی ُ
مس أ مم َر َأتي يه ن ُ مع يميَ ،وأ م َْسا أبمن َ می يه َم محلُ ُ
ونَ ،أفم َرا يتیُّ َ
ِ
مس أ ملمخ َمرى َراع ُ
ون
ُوثَ .و َأقَا َما ُهنَاكَ َ مَن َو ع َ ي
اُها ُع مرفَ ُة َوأ م ُ
يه َوأبمنَاهَا٤ .فَأَ َخ َذا لَهُ َما أ مم َر َأت م يَنی ُموأ آ يبیات َ م ينی ،أ م ُ
َرش يس يننی ُ ٥ .امث َمااتَ ي َالك ُ َُها َم محلُ ُ
مس ا محدَ ُ َ
ن ُ مع يميَ ،وب َ يقیَ مت ي َ
ِ
ون ،فَ ُ يرت َك يت ألم َم مر َأ ُة يم ين أبمنَهیم َا َو يم من َر ُج يلهَا.
َو ي مِك ُی ُ
ات َأ يلمی َ ي ُ
اكل َر ُج ُل ن ُ مع يمي :عندما جاء أألامیكل وعائلته اإ ى موأآب ،مل جیدوا احلیاة سهةل .فرسعان ما مات أألامیكل ،وتُركت نعمي زوجته لتعتين ابإبنهیا حملون
َ .١و َم َ
وِكیون.


من الصعب القول بأأن هذه اكنت بوضوح ید هللاا لقضاء ضدمه .مفن الصعب أأحیا ًان اإدراك ملاذا حتدث املأآيس .ولكن ا ألمر الأكید أأن تغری املشهد
مل ُ اَیسن ا ألمور.



نعتقد أأحیا ًان أأننا نس تطیع الهروب من مشأِكنا ،فنجد أأننا فقط قد محلناها معنا .فَل َيم أأین تذهب ،ستبقى الشخص بذاته ،ذلا فاإن املشأُك
ذاهتا میكن أأن حتدث يف ماكن أآخر.

 .٢فَأَ َخ َذا لَهُ َما ا مم َر َأت م يَنی ُموأ آ يب ایت َ م ينیَ :ك يربا حملون وِكیون وتزوجا من امر أأتنی مؤأآبیتنی هام ُعرفة وراعوث .وجمدداً مل یكن هذا طاعة هللاا .فلقد أأمر هللاا شعب
إارسائیل بأأال یزتوجوا من ا ألمم الوثنیة احملیطة هبم.
 ُ .٣امث َمااتَ ي َ
ون :ومبرور الوقت (بعد عرش س نوات) مات ّابين ن ُعمي ،وبذكل أأصبح هناك ثَلثة أأرامل ِكهن بَل أأبناء :نعمي وكنتاها ُعرفة
ون َو ي مِك ُی ُ
الك ُ َُها َم محلُ ُ
وراعوث.


ضطررت أأن تعتاش عىل
َ
اكنت الأرمةل بدون أأبناء يف العامل القدمی تعترب من أأقل الطبقات و أأكرثها حرما ًان .فتخیل أأنه ال یوجد أأحد لیدم ََعك وقد أأ
كرم الغرابء .فمل یكن دلى نعمي عائةل يف موأآب ،ومل یوجد أأحد أآخر ليساعدها .لقد اكن الوضع ابئس ًا.

اثنی ًا .العودة اإ ى الهیودیة
أأ ) الآَّيت  :٧-٦تتوجه الثَلث أأرامل اإ ى الهیودیة
يه َو َكنا َتاهَا َو َر َج َع مت يم من ب َيَل يد ُموأ آ َب ،ي َلها َا َ يْس َع مت ييف ب َيَل يد ُموأ آ َب َأ ان أ الر اب قَ يد أفمتَ َقدَ شَ مع َب ُه يل ُی مع يطهیَ ُ مم خ م ًُزباَ ٧ .وخ ََر َج مت يم َن ألم َم َاك ين أ ا يذلي َاكن مَت يفی يه
٦فَ َقا َم مت ي َ
رس َن ييف أ الط ير يیق ي ُّلر ُجوعي ا َ ى َأ مر يض َيَ ُو َذا.
َو َكنا َتاهَا َم َعهَاَ ،و ي م
ِ
 .١لَها َا َ يْس َع مت ييف يب ََل يد ُموأ آ َب َأ ان االر اب قَ يد افم َت َقدَ شَ مع َب ُه يل ُی مع يطهیَ ُ مم خ م ًُزباْ :سعت نعمي ويه يف موأآب البعیدة أأن هللاا یصنع أأموراً عظمیة يف ارسائیل بدلها.
و أأرادت أأن تكون جزء ًا من تكل ا ألمور العظمیة اليت اكن هللاا یصنعها.


ال بد حلیاتنا مع هللاا أأن جتعل الآخرین یرجعون اإ ى هللاا من خَلل النظر اإ ى حیاتنا .مسریان مع الرب ال بد أأن یكون أأمر ًا جیعل ال آخرین یقولون:
"اإنين أأرید بعض ًا من هذا أأیض ًا".

َ .٢وخ ََر َج مت يم َن الم َم َاك ين ا ياذلي َاكن مَت يفی يه :لقد ّمزی هذا الفعلُ نعمي عن مأانس أآخرین كثریین .اإذ يسمع كثریین عن ا ألمور العظمیة اليت یفعلها هللاا يف حیاة
الآخرین ،ویمتنون لو أأهم يس تطیعون اإختبار ذكل ،ولكهنم ال یفعلون شيئ ًا لحصول عىل هذه ا ألمور .فقد اكن ابس تطاعة نعمي املكوث يف موأآب ُك
أأَّيم حیاهتا ويه تمتىن أأن یتبدل احلال ،ولكهنا أأخذت خطوة َنو ما اكن يف ُجعبة هللاا لها.
ب) الآَّيت  :٩-٨نعمي تطلب من كنتاها أأن تعدان اإ ى موأآب
ُك َوا يحدَ ة ا َ ى بَي يمت مأ ي ّمهَاَ .ولم َی مص َنع ي أ الر ُّب َم َع ُُكَا ا مح َساانً َ َمَك َص َن مع ُت َما يبألم َم مو َت َو يِبَ ٩ .ولم ُی مع يط ُُكَا أ الر ُّب َأ من َجتيدَ ا َرا َح ًة ُ ُّ
٨فَ َقال َ مت ن ُ مع يمي يل َكن ا َتهیم َا« :أ مذ َه َبا أ مرجي َعا ُ ُّ
ُك َوا يحدَة
ِ
َم ِ
ييف بَي يمت َر ُج يلهَا» .فَ َقبالَْتم ُ َماَ ،و َرفَ مع َن َأ مص َواهتَ ُ ان َوبَك َنی".
 .١ا مذ َه َبا مارجي َعا ُ ُّ
ُك َوا يحدَ ة ا َ ى بَي يمت مأ ي ّمهَا :اكن هذا هو الصواب بلك معىن اللكمة .فقد اكن دلى ُعرفة وراعوث روابط عائلیة يف موأآب أأقوى مما اكن دلَيام
ِ
مع نعمي ،ذلا اكن من املنطقي لكنيت نعمي أأن میكثا يف موأآب بد ًال من اذلهاب اإ ى أأرض جدیدة  -أأي إارسائیل  -مع نعمي.
َ .٢ولم َی مصنَع ي أ الر ُّب َم َع ُُكَا ا مح َساانً َ ...ولم ُی مع يط ُُكَا أ الر ُّب َأ من َجتيدَ ا َرا َح ًة :ابركْتام نعمي هبذه اللكامت بتلقائیةَ ،وصلّت أأن یزتوجا مرة أأخرى ( ٌ
ُك يف بيت زوهجا).
ِ




ا مح َساانً  :یقول هیو (" )Hueyتعين اللكمة يف ا لغة العربیة القدمیة ،وتنطق (حيس ید) ،أأعاملي رمحة یُنجزها خشص ما لفائدة الشخص الضعیف".
ِ
يف راعوث  ٩:١تصف نعمي الزواج مكاكن الراحة؛ " َولم ُی مع يط ُُكَا االر ُّب َأ من َجتيدَ ا َرا َح ًة ُ ُّ
ُك َوا يحدَ ة ييف بَي يمت َر ُج يلهَا ".لقد قصد هللاا أأن یكون ُك زواج
ماك ًان ومصدر ًا لراحة ،والسَلم ،وا ألنتعاش يف احلیاة.

 .٣فَ َقبالَْتم ُ َماَ ،و َرفَ مع َن َأ مص َواهتَ ُ ان َوبَ َك م َنی :اإن هذا الشعور املوحض لهو دلیل عىل عَلقة حقیقیة من احملبة بنی نعمي وكنتهیا.
ج) الآَّيت :١٣-١٠نعمي تلمتس من كنتهیا أأن یبقیا يف موأآب
ون ب َ معدُ َح اَّت یَ ُكونُوا لَ ُُكَا ير َج ًاال؟  ١٢يا مرجي َعا
١٠فَقَالَ َتا لَهَا« :انانَا نَ مرجي ُع َم َع يك ا َ ى شَ معب ييك»١١ .فَ َقال َ مت ن ُ مع يمي« :أ مرجي َعا ََّي يبن م َ ايت .يل َما َذا ت مَذ َه َب يان َم يعي؟ ه مَل ييف أ مَحشَ ياِئ بَنُ َ
ِ
ِ
ون يل َر ُجلَ .وا من قُلم ُت يِل َر َجا ٌء َأیمضً ا يبأَ ي ّّن َأ يص ُری َه يذ يه أ ل ا می َ َةل يل َر ُجل َو َأ ي ُدل بَني َنی َأیمضً اَ ١٣ ،ه مل ت مَص ي َرب يان لَهُ مم َح اَّت یَ مك ُ ُربوا؟ َه مل
ََّي يبن م َ ايت َوأ مذ َه َبا ي َل ي ّّن قَدم يخش ُمت ع مَن َأ من َأ ُك َ
جيز يان يم من َأ مج يلهي مم ع مَن َأ من تَ ُكوانَ يل َر ُجل؟ َال ََّي يبن م َ ايت ِ .فَا ي ّّن َم مغ ُمو َم ٌة جي دًّا يم من َأ مج يل ُُكَا ي َل ان یَدَ أ الر ي ّب قَدم خ ََر َج مت عَ َ ال».
تَ من َح َ
ِ
ون ب َ معدُ  :طبق ًا لقواننی القدمیة الإرسائیل ،اإذا ترملت فتاة ومل یكن دلَيا ابن ،فاإن أأحد أأخوة زوهجا املتويف یصبح مسؤو ًال عهنا ویزتوهجا
 .١ه مَل ييف أ مَحشَ ياِئ بَنُ َ
وینجب مهنا ابن ًا .ذلا فاإن نعمي تقول أأنه مل یعد دلَيا أأبناء لتعطهیم سواء ل ُعرفة أأو لراعوث.


وفض ًَل عن ذكلَ :وا من قُلم ُت يِل َر َجا ٌء أَیمضً ا يبأَ ي ّّن َأ يص ُری ه يذ يه ا ل ا می َ َةل يل َر ُجل َو َأ ي ُدل بَني َنی َأیمضً ا :فبدون أأن یكون لها زوج ،مل تكن لتبغي أأن یكون لها
أأطفال ،كام تفعل ِ
الكثریات الَليت جیعلن من أأنفسهن بنا ًات لهوى وینجنب أأطفا ًال غری رشعینی ،وُك هذا ألجل أأش باع شهوة وقتیة ،مث یتوبوا بعدها
بندم وخزي.

َ .٢ل ان یَدَ االر ي ّب قَدم خ ََر َج مت عَ َ ال :من الواحض أأن قلب وعقل ن ُعمي اكن ملیئ ًا ابحلزن .فلقد شعرت أأن الفاجعة اليت أأصابت عائلْتا حلت ألهم اكنوا عصاةً،
وزوجوا أأبناءمه من نساء موأآبیات.
رمبا ألهم تركوا إارسائیل أأرض املوعد ّ


من احملمتل أأها شعرت ابذلنب ألها رمبا اكنت السبب وراء ترك زوهجا إالرسائیل ،و أأیض ًا تشجیع أأبناءها عىل الزواج من نساء موأآب.

َ .٣ل ان یَدَ االر ي ّب قَدم خ ََر َج مت عَ َ ال :عىل الرمغ من هذه املشاعر ،لكننا نراها عائدة اإ ى أأرض إارسائیل ،وراجعة اإ ى اإلها .ورمغ هذه املشاعر" :یَدَ ال ار ي ّب قَدم
خ ََر َج مت عَ َ ال" مل تشعر مبرارة من هجة هللاا .فلقد رجعت إالیه بتوبة ،عاملة أأن ا ألس تجابة يه ابالإقرتاب منه ،ال ابالإبتعاد عنه.


مل تْتّ م نعمي هللاا بأأنه قد فعل شيئ ًا طاحل ًا لها ،بل أأعرتفت بس یطرته الاكمةل عىل ُك ظروف احلیاة .وقد اكن هذا ابلفعل تعبریاً عن الثقة فیه.



فلو اكنت نعمي انمق ًة أأو تشعر مبرارة جتاه هللاا ،لاكنت قد أأختذت طریق ًا أآخر ،مبتعدة عن اإهل إارسائیل بد ًال من الرجوع اإلیه .ولكهنا أأظهرت ثقْتا
يف سلطان هللاا ،وعلمت أأنه رمغ نكباهتا الشخصیة ،فهو اإهل صاحل وهو من یبارك.



ما مل تس تطع نعمي أأن تراه هو ید هللاا اليت اكنت عىل وشك أأن متتد اإلهیا .فليس هناك سبب يف أأن نیأأس اإذا أأعتقدان أأن "یَدَ االر ي ّب قَدم خ ََر َج مت
عَ َ ال" .فاإن رجعنا اإلیه ،فسوف متتد یده اإلینا مرة أأخرى .مل یكن دلى نعمي أأدىن فكرة عن كیف اكن هللاا عىل وشك أأن یباركها بطریقة عظمیة.

د ) الآیة ُ :١٤عرفة تبقى يف موأآب؛ وراعوث ُتُكل املسری مع نعمي
 ُ ١٤امث َرفَ مع َن َأ مص َواهتَ ُ ان َوبَ َك م َنی َأیمضً ا .فَ َقبالَ مت ع مُرفَ ُة َمحَاهتَ َاَ ،و َأ اما َراع ُ
ُوث فَلَ يصقَ مت هبي َا.

 ُ .١امث َرفَ مع َن َأ مص َواهتَ ُ ان َوبَ َك م َنی َأیمضً اً ُ :
الك من ُعرفة وراعوث محلتا مود َة َعیقة لنعمي و أأ ّحبوها كثری ًا .وِكتهیام اكنتا قلقتنی من هجة املس تقبل .ولكن اكن البد لام
أأن یتخذا قرار ًا :فاختارت ُعرفة أأن تبقى يف موأآب ،بيامن "لَ يصقَ مت" راعوث بنعمي.
 .٢فَ َقبالَ مت ع مُرفَ ُة َمحَاهتَ َاَ ،و َأ اما َراع ُ
ُوث فَلَ يص َق مت هبي َا :یأأيت وقت أأثناء تبعیتنا هلل ال بد من أأختاذ قرار ًا ما :فلقد شعرات راعوث و ُعرفة ابملشاعر ذاهتا ،ولكن راعوث
شعرت بطریقة خمتلفة عام شعرت به ُعرفة.


البعض یكتفي بأأن يشعر مشاعر مس یحیة ،اكلشعور مبحبة هللاا ،والشعور مبحبة ِكمته ،والشعور مبحبة شعبه .و أأنت ماذا س تفعل؟ من املُفرح
أأن هللاا مل يشعر فقط ابحملبة جتاهنا ،بل َعل شيئ ًاَ " :لن ا ُه ه َك َذا َأ َح اب هللااُ الم َعالَ َم َح اَّت ب َ َذ َل ابمنَ ُه الم َو يحیدَ " یوحنا .١٦:٣

 .٣فَ َقبالَ مت ع مُرفَ ُة َمحَاهتَ َا :ماذا حدث ل ُعرفة؟ ابلطبع ال نعرف .ولكن الناس خیتلقون دامئ ًا تقالید ًا حَّت یعوضوا عام ال یعرفونه .اإذ یُفید التقلید الهیودي أأن نعمي
طلبت مهنن أأن یرتكوها عىل بُعد أأربعة أأمیال خارج موأآب ،و أأن ُعرفة ذرفت أأربعة دموع فقط لأفرتاقها عن حامهتا نعمي .مث یضیف املعلمنی الهیود :ألها
سارت هذه ا ألربعة أأمیال مع نعمي ،رزقها هللاا بأأربعة أأوالد مه جلیات وإاخوته الثَلثة.
هـ) الآَّيت  :١٨-١٥راعوث وتصَیها االإمیاّن البلیغ
١٥فَ َقال َ مت« :ه َُو َذا قَدم َر َج َع مت يسلم َفتُ يك ا َ ى شَ معِبي َا َوأ يلهَْتي َا .يا مرجي يعي َأن يمت َو َرا َء يسلم َفتي يك»١٦ .فَقَال َ مت َراع ُ
ُوثَ « :ال تُ يل ي ّحي عَ َ ال َأ من َأتم ُر َك يك َو َأ مرجي َع َع من يك ،يلَن ا ُه َح میثُ َما
ِ
َذ َه مب يت َأ مذه َُب َو َح میثُ َما ب ّييت َأب ُ
ييت .شَ مع ُب يك شَ مع يِب َوالَه يُك الَهيييَ ١٧ .ح میثُ َما ُم ّيت َأ ُم ُ
وت َو ُهنَاكَ َأن مدَ يف ُنَ .ه َك َذا ی َ مف َع ُل أ الر ُّب يِب َو َه َك َذا یَ يزیدُ  .ان ا َما ألم َم مو ُت ی َ مف يص ُل بَي يمين
ِ
ِ
ِ
م
َاب َم َعهَاَ ،كفا مت ع يَن أل َ َلَك يم الَهیم َا.
َوبَيمنَ يك»١٨ .فَلَ اما َر َأ مت َأها َا ُمشَ ّيد َدةٌ عَ َىل أ اذله ي
ِ
 .١ه َُو َذا قَدم َر َج َع مت يسلم َفتُ يك :لقد بذلت نعمي ُك ما اس تطاعت لي تثين راعوث عن اجمليء معها اإ ى ارسائیل .مل یكن هذا لعدم رغبة نعمي يف جميء راعوث
معها ،ولكهنا مل تكن ترید صدیق ًا رمبا لن یُعمتد علیه وقت الضیق.
 .٢لَن ا ُه َح میثُ َما َذ َه مب يت َأ مذه َُب َو َح میثُ َما ب ّييت َأب ُ
ييت .شَ مع ُب يك شَ مع يِب َواله يُك الهييي :هذا اكن اإلزتام ًا نبی ًَل ،بل ابهر ًا ،من صدیق لصدیقه؛ بل اإن اإلزتام راعوث من
ِ ِ
َنو نعمي بلغ حد ًا أأبعدَ :واله يُك (یكون) الهييي".
ِ
ِ
 لقد اكن هذا أأكرث من تغیری يف أأسلوب احلدیث ،فقد اكنت راعوث مس تعدة أأن َجتحد ألهْتا اليت ّتربت علهیا ،وتُعانق إا َهل ارسائیل .وبفعلها هذا
قررت أأن تتبع الرب .تكل املر أأة ا ألممیة ،البعیدة عن هللاا ،قد أأقرتبت منه.


َواله يُك (یكون) الهييي :ومعىن هذا أأن عَلقة نعمي ابهلل اكن لها تأأثری ًا عىل راعوث .و هذا ُملفت ل ألنتباه ،ألن حیاة نعمي مل تكن سهةل .فلقد
ِ
الرب.
وحتب َ
ِترملت ،مث فقدت ابنهیا ،و أأعتقدت أأها اكنت ابعث ُك فاجعة مرت هبا بسبب عصیاها .ومع ذكل ما لبثت تكر ُم ُ



ال بد لناس أأن یكونوا قادرین عىل مَلحظة حیاتك ،مثلام الحظت راعوث حیاة نعمي ،وقالت لها " :أأرید أأن یكون اإلهك اإلهيي ".اإن ثقتك يف
هللاا ،وا ألجتاه اإلیه يف ا ألوقات العسریة ،غالب ًا سوف یكون اليشء اذلي جیذب الآخرون اإ ى الرب.

 .٣اله يُك الهييي :ملدة عرش س نوات يف موأآب مل تسامه مساومة نعمي الإمیاها أأن جتعل راعوث تعرتف بوالءها الإهل إارسائیل .لكن حاملا عزمت قائةل" :اإنين
ِ ِ
عتقدت أأنك عندما تساوم يف اإمیانك سوف تقنع أأصدقاءك أأو أأقرابءك
راجعة الإهل إارسائیل ،وسأأضع مصریي يف یدیه "،عقدت راعوث العزم أأیض ًا .اإذا أأ َ
یفلح بَل ریب.
بيسوع ،فأأنت خمطيء .رمبا تكون سل َمی النیة ،ولكنك خمطي ٌء .اإن موقف ًا جریئ ًا واحداً من أأجل يسوع س ُ


یقول سربجن (" :)Spurgeonال میكن رحب أأي نفس لطریق املس تقمی بْتاونك مع الطریق الباطل .اإن القوة ا ألعظم وسط العائةل ،ويف العامل
تُكن يف اختاذ املوقف اجلريء من أأجل املس یح ومن أأجل حقه".
أأیض ًاُ ،

َ .٤ه َك َذا ی َ مف َع ُل أ الر ُّب يِب َو َه َك َذا یَ يزیدُ  .ان ا َما ألم َم مو ُت ی َ مف يص ُل بَي يمين َوبَيمنَ يك :مل یكن دلى راعوث قدر ًا كبری ًا من املعرفة عن االإهل احلقیقي ،اإهل ارسائیل ،ولكهنا علمت
ِ
أأنه هو اإهل العدل وا ألس تقامة ،ذلا مفن املمكن التوسل اإلیه لي َیس ِبَ ا مضن رعیته.
و ) الآَّيت  :٢١-١٩نعمي وراعوث ترجعان اإ ى بيت حلم
اُها َح اَّت َد َخلَ َتا بَي َمت ل َ محمَ .و َاك َن يع مندَ ُد ُخو يلهي َما بَي َمت ل َ محم َأ ان ألم َم يدینَ َة ُِكاهَا َحت اَر َك مت ب َيسبَِبي ي َماَ ،وقَالُواَ « :أ َه يذ يه ن ُ مع يمي؟» ٢٠فَ َقال َ مت لَهُ ممَ « :ال تَدم ع يُوّن
١٩فَ َذ َه َبتَا ي مِك َت ُ َ
رس يّن؟»
ن ُ مع يم َي بَلي أ مدع يُوّن ُم ارةَ ،ي َل ان ألمقَ يد َیر قَدم َأ َم ار يّن جي دًّا٢١ .ا ي ّّن َذ َه مب ُت ُم مم َت يلئَ ًة َو َأ مر َج َع ي َين أ الر ُّب فَا يرغَ ًة .يل َما َذا تَدم ُعون يَين ن ُ مع يميَ ،وأ الر ُّب قَدم َأ َذل ا يين َوألمقَ يد ُیر قَدم َك ا َ
ِ
اُها َح اَّت َد َخلَتَا بَي َمت لَ محم :لقد اكنت مسریة طویةل من موأآب اإ ى بيت حلم ،واكنت أأغلب الرحةل صعود ًا .ولنا أأن نتخیل راعوث وهام يف طریقهام
 .١فَ َذ َه َب َتا ي مِكتَ ُ َ
تطرح اس تفساراهتا عىل نعمي حامهتا بشأأن اإهل ارسائیل و أأرض إارسائیل.
َ .٢أ ان الم َم يدینَ َة ُِكاهَا َحت اَر َك مت ب َيسبَِبي ي َما :اكنت بيت حلم قریة كبریة؛ ولكن ُك الناس یعرفون بعضهم البعض ویتذكرون أأیض ًا من رحلوا عن القریة منذ س ننی.
َ .٣ال تَدم ع يُوّن ن ُ مع يم َي بَلي ا مدع يُوّن ُم ار َة :اإن الامس (ن ُعمي) یعين "ذلیذة ،حلو" ،وا ألمس ( ُمرةا) یعين "علقمُ ،مر ".لقد أأفادت نعمي بذكل لي خترب أأهل بيت حلم
أأن فرتة إابتعادها عن إارسائیل وعن اإهل ارسائیل ،مل تكن فرتة مجیةل وحلوة بل ُم ارة.


متصنع ًة أأو مزیفة .مل تكن دلَيا نیة الرجوع لبيت متظاهر ًة بأأن ُك يشء عىل ما ُیرام ،و أأها ذلیذة واحلیاة حلوة ،بل ن ََوت أأن تكون
مل تكن نعمي ّ
صادق ًة لهذا قالت" :ها أأان وها حیايت اليت أأصبحت ُمرة".

رس يّن :مل تكن نعمي خائفة من أأن ترى ید هللاا يف فاجعْتا ِكها.
 .٤المقَ يد َیر قَدم َأ َم ار يّن جي داًَ ...و َأ مر َج َع ي َين االر ُّب فَا يرغَ ًةَ ...و االر ُّب قَدم َأ َذل ا يين َوالمقَ يد ُیر قَدم َك ا َ


لقد علمت نعمي أأن املأأساة اليت حدثت يف حیاهتا مل تكن بسبب القضاء والقدر ،أأو املصادفة ،أأو احلظ ا ألَعى .لكهنا أآمنت بأأن املأآيس اكنت
اإمتحان من هللاا ألها مل تس تطع أأن ترى های َة خطته .وعلمت أأیض ًا أأنه یوجد اإهل يف السامء هو املهمین وِكي القدرة ،وليس جمرد سوء حظ.



عَلوة عىل ذكل ،مل تشعر نعمي ابملرارة جتاه هللاا يف خضّ م ُك هذه الظروف املُرة .فلنا أأن نتخیل أأحد أأهل القریة یتساءلَّ" :ي نعمي ،اإذا اكن
رك جد ًا ،وإاذا اكن هللاا قد أأ ي
ذكل والقدیر ي
هللاا قد أأ ام ي
رجعك فارغة ،وإاذا اكن هللاا أأ ي
كرسك ،فلامذا رجعت اإذ ًا؟" س تجیب " :ألنين أأردت اإصَلح
ا ألمور معه من جدید؛ لقد اكنت ا ألمور عسریة ،واالإجابة ليست يف البعد عنه ،بل يف االإقرتاب منه“.



یقول تراب ( :)Trappال یتفاعل اللكُ مع ا يملحن مثلام فعلت نعمي" .اإن الكثریین یمتسكنون ،ولكهنم غری متواضعنی؛ أأدنیاء ،ولكهنم غری ودعاء.
اإن هؤالء قد فقدوا مثرة أأختباراهتم ،وبُنا ًء عىل ذكل فهم الأكرث بؤس ًا".

ز ) الآیة  :٢٢وهكذا عادت نعمي
"فَ َر َج َع مت ن ُ مع يمي َو َراع ُ
ُوث الم ُموأ آ يبیا ُة َكناْتُ َا َم َعهَا ،ال ا ييت َر َج َع مت يم من يب ََل يد ُموأ آ َبَ ،و َد َخلَ َتا بَي َمت لَ محم ييف ابمتيدَ ا يء َح َصا يد الشا يع يری".
رس يّن ".ولكن يف الفصول الَلحقة ،سرنى كیف أأن هللاا سيباركهاَّ .ي لیْتا
 .١فَ َر َج َع مت ن ُ مع يمي :رجعت نعمي بتوبة وابإخَلص .فرناها تقولَ " :والم َق يد ُیر قَدم َك ا َ
اس تطعت أأن ترى ذكل وقْتا.
َ .٢و َد َخلَ َتا بَي َمت لَ محم :اكن من السهل عىل نعمي أأن تركز عىل ما فقدته .فلقد فقدت زوج ًا ،وابننی ،وكنّة وُك املمتلاكت املادیةُ ،ك ما تبقى دلَيا هو كنّْتا
راعوث .ولكن من خَلل ما تبقى دلَيا ،اكن هللاا ینوي أأن جیلب بركة ال تُ اصدق عىل حیاهتا.



اإن ُك اخلری اذلي َیدث يف الفصول التالیة یبد أأ بنعمي التائبة بورع وابإخَلص .وهذا سوف یصنع فرق ًا ليس يف حیاهتا فسب ،بل يف حیاة
كنّْتا راعوث ويف مصری أأمة إارسائیل يف خَلصك ا ألبدي أأیض ًا.



يس تطیع هللاا أأن َیقق أأمور ًا مذهةل فامی یتعلق ابلوقت احلارض واب ألبدیة ،فقط اإذا رجعنا اإلیه الیوم ،ليس فقط مبشاعران ،بل أأیض ًا بأأفعالنا.

راعوث الفصل الثاّن
راعوث تش تغل يف أألتقاط بقاَّي احلصاد
أأوالً .راعوث تلتقط يف حقل بوعز
أأ ) الآیة  :١بوعز ذو قرابة لنعمي
" َو َاك َن يل ُن مع يمي ُذوقَ َرابَة يل َر ُج يلهَاَ ،جبا ُار بَأْس يم من ع يَش َری ية َأ يلمی َ ي َ
اْس ُه بُوع َُز".
اكل ،م ُ
َ .١و َاك َن يل ُن مع يمي ُذو قَ َرابَة يل َر ُج يلهَا :اكنت نعمي ذات قرابة هبذا الرجل بوعز عن طریق زوهجا املتويف أألامیكلَ .نن ال نعمل ما يه هذه القرابة ،ولكهنا قرابة عىل
أأي حال.
َ .٢جبا ُار بَأْس :بقي بوعز يف أأرض املوعد ،و أأعاهل هللاا ،يف حنی تركها أألامیكل ونعمي وُك عائلْتام أأثناء اجملاعة ،وذهبوا اإ ى موأآب .يف الواقع ،لقد جعل هللااُ
بوعز َجبا ُار بَأْس.


لقد أأختذت نعمي وعائلْتا قرار ًا منذ عرش س نوات يف أأوان صعبة ،أأوان اجملاعة .ولكهنم مل یكونوا مضطرین أأن یتخذوا هذا القرار اخلاطيء ،فمل
َيكل أأهل بيت حلم جوع ًا .فقد ظلوا هناك ،وقد اكنوا مباركنی أأكرث مما اكنت عائةل نعمي مباركة.



نربر أأحیا ًان القرارات اخلاطئة نظر ًا اإ ى الظروف الصعبة .ولكن هللاا سوف یعضدان ویباركنا لي نتخذ القرار الصائب ،حَّت يف الظروف الصعبة.

ُ .٣ذو قَ َرابَة :هذا یُطلعنا عىل ِكمة جوهریة يف سفر راعوث ،ويه اللكمة العربیة القدمیة اليت تنطق (چویل) .فالقول بأأن بوعز اكن (چویل) ،أأو ذو قرابة،
تعين أأكرث من أأنه جمرد قریب؛ فقد ع ي ََىن القول بأأنه انئب ًا ممزی ًا لعائةل .لقد اكن ر أأس العائةل .زعامیً يف العائةل.
ب) الآَّيت  :٣-٢اإتفق نصيب راعوث يف حقل بوعز
٢فَ َقال َ مت َراع ُ
ُوث ألم ُموأ آ يبیا ُة يل ُن مع يميَ « :د يع يیين أَ مذه مَب ا َ ى ألم َح مقلي َو َألم َت يقطم َس نَا يب َل َو َرا َء َم من أَجيدُ ين مع َم ًة ييف َع مین َ می يه» .فَ َقال َ مت لَهَا« :أ مذه يَِب ََّي يبن م ييت»٣ .فَ َذ َه َب مت َو َجا َء مت
ِ
َوألم َت َق َط مت ييف ألم َح مقلي َو َرا َء ألم َح اصا يد َین .فَأت ا َف َق ن يَصیِبُ َا ييف يق مط َع ية َح مقل يل ُبوع ََز أ ا يذلي يم من ع يَش َری ية َأ يلمی َ ي َ
اكل.
َ .١د يع يیين َأ مذه مَب ا َ ى الم َح مقلي َو َألم َت يقطم َس نَا يب َل :یأأمر املقطع الكتاِب يف سفر الَلوینی  ١٠-٩:١٩املزارعنی يف إارسائیل أأال َیصدون حقولم باكملها .لقد مأ يمروا
ِ
أأال یُكالوا زواَّي حقولم يف احلصاد ،و أأن یرتكوا بعض ًا منه وراهئم .وإان وقعت حزمة من القمح ،علهیم أأن یرتكوها عىل ا ألرض و أأال یلتقطوها.



اكن هذا واحد ًا من الطرق ملساعدة اجملمتع يف إارسائیل .اكن عىل املزارعنی أأال َیصدوا حقولم باكملها حَّت يس تطیع املُعوزون والفقراء أأن یأأتوا
ویلتقطون البقاَّي ألنفسهم.



َّي لها من طریقة رائعة ملساعدة الفقراء .اإنه یأأمر املزارعنی أأن یكون دلَيم قلب ًا خسی ًا ،والفقراء أأن یكونوا نش یطنی ویعملوا لتأأمنی احتیاجاهتم بكرامة.

الروح املثابرة
 .٢فَ َذ َه َب مت :وهكذا أأنطلقت راعوث مببادرة مهنا لي تلتقط بقاَّي احلصاد يف احلقول حَّت تعول نفسها وحامهتا نعمي .وقد ب َ ّ َنی هذا يف راعوث َ
بطریقة جعیبة ،و أأیض ًا مدى روحانيْتا؛ فمل تكن لتصبح روحانیة اإذا اكنت قد اس تلقت يف البيت َوصلّت ألجل الطعام.
 .٣فَات ا َف َق ن يَصیِبُ َا ييف يق مط َع ية َح مقل يل ُبوع ََز :اإن الآیة تُفید بأأن راعوث صادفت أأن أأتت اإ ى ذكل املاكن ،وابلتأأكید اكن هذا ما بدا لها .ولكن مل یكن ا ألمر ابلكیفیة
اليت حدثت فع ًَل .فلقد أأتت راعوث اإ ى ذكل احلقل ألن هللاا أأرشدها ذلكل.


ربهن لنا جزء ًا من الكیفیة العجیبة اليت تعمل هبا ید هللاا الغری مرئیة .فلو اكنت راعوث قد مكثت يف البيت وانتظرت شعوراً "روحی ًا"،
وهذا یُ ُ
لاكنت أأنتظرت أأمد ًا طوی ًَل ،و أأیض ًا لاكنت قد ذهبت اإ ى احلقل اخلطأأ .عوض ًا عن ذكل أأختربت راعوث التحرك الطبیعي لید هللاا اخلارقة لطبیعة.



يف أأحیان كثریة عندما نسكل ابلروح حق ًا ،میكننا رؤیة ید هللاا غری املرئیة من خَلل التطلع لوراء .فاإذا قضینا وقت ًا طوی ًَل حماولنی أأن نبحث عن
یده يف طلیعتنا ،رمبا س نجلب املشأُك ألنفس نا.

ج ) الآَّيت  :٧-٤بوعز یتعرف عىل راعوث
ُك عَ َىل ألم َح اصا يد َین « :يل َم من َه يذ يه
َ ٤وا َذا يب ُبوع ََز قَدم َجا َء يم من بَي يمت لَ محم َوقَا َل يلم َح اصا يد َین« :أ الر ُّب َم َع ُ مْك» .فَقَالُوا َهلُ« :ی ُ َبا ير ُك َك أ الر ُّب»٥ .فَقَا َل بُوع َُز يلغ ََُل يم يه ألم ُم َو ا ي
اب ألمغ ََُل ُم امل ُ َو ا ُ
يه فَ َتاةٌ ُموأ آ يبیا ٌة قَدم َر َج َع مت َم َع ن ُ مع يمي يم من ب َيَل يد ُموأ آ َبَ ٧ ،وقَال َ متَ :دع يُوّن َألم َت يقطم َو َأ م َمج مع ب َ م َنی ألم ُح َز يم َو َرا َء
ألم َف َت ِاةُ؟» ٦فَأَ َج َ
ُك عَ َىل أحل اَصا يد َین َوقَا َل « :ي َ
ألم َح اصا يد َین .فَ َجا َء مت َو َم َكث مَت يم َن أ الص َباحي ا َ ى أ مل آ َن .قَ يل ًیَل اما لَ يبث َ مت ييف ألم َبي يمت».
ِ
 .١االر ُّب َم َع ُ مْك :وهذا یكشف لنا شيئ ًا ما عن قلب وخشصیة بوعز .مفن اجلل أأن العاملنی دلیه أأحبوه ،واكنت لم عَلقة طیبة به .میكنك غالب ًا أأن تعرف
الشخصیة احلقیقیة لرجل ذي سلطة من خَلل مَلحظة كیفیة تعام ه مع طامقه وكیف یفكرون به.
بوعز مبوقف راعوث املطیع .فرمغ اإدراكها بأأن أألتقاط فضَلت احلصاد هو من حقها ،ورمبا استشهادت
َ .٢دع يُوّن َألم َت يقطم َو َأ م َمج معَ :أ َ َ
خرب املوُك عىل احلصادین َ
من سفر الَلوینی  ١٠-٩:١٩أأثناء حدیهثا مع املوُك ،اإال أأها طلبت حقها يف االإلتقاط من حقل بوعز بلك لطف ولیاقة.
الص َباحي ا َ ى ال آ َن :مل تعمل راعوث أأها اكنت حتت املراقبة؛ فقد اكن املوُك عىل احلصادین یَلحظ مدى شغلها ،وقد أأندهش أأها قامت
 .٣فَ َجا َء مت َو َم َكث َ مت يم َن ا
ِ
بعمل جید .وحقیقة أأها قامت بعمل جید اكنت هممة جد ًا ،اإذ أأن هذا قد ترك أأنطباع ًا جید ًا دلى بوعز.


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

د ) الآَّيت  :٩-٨بوعز یتحدث بلطف مع راعوث
٨فَ َقا َل بُوع َُز يل َراع َ
ُوثَ « :أ َال ت َ مس َم يع َنی ََّي يبن م ييت؟ َال ت مَذه يَِب يل َتلم َت يق يطي ييف َح مقلي أآخ ََرَ ،و َأیمضً ا َال ت م ََرب يِح يم من َههُ َنا ،ب َ مل ُهنَا َال يز يمي فَ َت َی يايتَ ٩ .ع می َن ياك عَ َىل ألم َح مقلي أ ا يذلي
وص ألم يغلم َم َان َأ من َال ی َ َم ُّس ي
ون َوأ مذه يَِب َو َرا َء ُ ممهَ .أل َ مم مأ ي
رش يِب يم اما أ مس َت َقا ُه ألم يغلم َم ُان».
َ مَی ُصدُ َ
وك؟ َوا َذا ع يَطشم يت فَأ مذه يَِب ا َ ى أ مل آ ين َی ية َوأ م َ
ِ
ِ
َ .١ال يز يمي فَ َت َی يايت :أأولئك كن العامَلت يف حقل بوعز واكن َعلهن ربط القمح املقطع يف ُحزم .أأخرب بوعز راعوث بأأن تبقى بقرهبن لیعتين هبا.

َ .٢ال ت مَذه يَِب يلتَلم َت يق يطي ييف َح مقلي أآخ ََر :لقد اكن هللاا یبارك راعوث ابلفعل ،والسبب أأنه أأرشدها اإ ى حقل بوعز .عمل بوعز أأنه اإذا مكثت راعوث يف حقوهل فاإها
سوف تنال الربكة وس تجد:
 الرفقة (وسط الفتیات).
وص الم يغلم َم َان َأ من َال ی َ َم ُّس ي
 امحلایة ( َألَ مم مأ ي
وك).
 الانتعاش والش بع ( َوا َذا ع يَطشم يت).
ِ
 لقد اكن عطف بوعز رائع ًا .ليس دلینا أأي اإشارة حَّت الآن عىل وجود اجنذاب عاطفي بنی بوعز وراعوث ،وليس دلینا أأدىن فكرة كیف بدت
راعوث (فَّت لو اكنت مجیةل ،فاإن جاملها عىل ا ألرحج اكن یعلوه االإرهاق بعد یوم اكمل من العمل الشاق) .ومع ذكل فقد بسط بوعز لها هذا
ا لطف والعطف.


جند ا ألمر سه ًَل جد ًا أأن نكون لطفاء مع الآخرین عندما نعمل أأن هناك عائد ینفعنا من وراء لطفنا .ولكن ا لطف احلقیقي یظهر عندما نبذل
أأنفس نا للآخرین الذلین ،عىل حد علمنا ،ال میتلكون شيئ ًا لیقدموه لنا.

هـ ) الآَّيت  :١٣-١٠راعوث تشكر بوعز عىل عطفه
اب بُوع َُز َوقَا َل لَهَا« :ان ياين قَدم
١٠فَ َس َق َط مت عَ َىل َو م يهجهَا َو ََس م
َدَت ا َ ى أ م َل مر يض َوقَال َ مت َهلَُ « :ك می َف َو َجدم ُت ين مع َم ًة ييف َع مین َ می َك َح اَّت تَ من ُظ َر ا َ اِل َو َأانَ غَ يری َب ٌة؟» ١١فَأَ َج َ
ِ
ِ
ِ
رس يت ا َ ى شَ معب ل َ مم تَ مع يريفی يه يم من قَ مبلُ ١٢ .يل ُی َاك ي يِف أ الر ُّب َ ََع َ ي
يلك َما فَ َعلم يت ي َِب َماتي يك ب َ معدَ َم مو يت َر ُج ي ي
مأخ يمرب ُمت ب ُ ي ّ
كل،
كلَ ،ح اَّت تَ َر مك يت َأ َاب يك َو مأ ام يك َو َأ مر َض َم مو ي يدل يك َو ي م
ِ
ي َ محت َت يم َي َ محت َت َجنَا َح می يه»١٣ .فَقَال َ مت« :لَ میت َ يين أَجيدُ ين مع َم ًة ييف َع مین َ می َك ََّي َس يیّ يدي ي َلن َاك قَدم ع اَزیمت َ يين
رسائيی َل أ ا يذلي جي ئ يمت يل َ م
َولم َی ُك من َأ مج ُر يك َاك يم ًَل يم من يع من يد أ الر ي ّب ا َ يهل ا م َ
َو َط ایبم َت قَلم َب َجا يریَتي َكَ ،و َأانَ لَ مس ُت ِ َك َوا ِ يحدَ ة يم من َج َوا ير َ
یك».
َ .١ك می َف َو َجدم ُت ين مع َم ًة ييف َع مین َ می َك :اكن موقف راعوث رائع ًا .اإن كنا َنن يف نفس املوقف رمبا س نقول":حس ن ًا ،أأخری ًا الحظين أأحدمه .فلقد َعلت طوال الیوم
بكد .والآن س یعطیين هللاا الرباكت اليت اس تحقها".


ال نرى راعوث تتسائل البتة ملاذا مرت بلك هذه الظروف الصعبة يف حیاهتا ،بل تتسائل ملاذا حدث هذا اخلری لها .وهذا ٌ
موقف ذو فارق
جوهري.

َ .٢و َأانَ غَ يری َب ٌة :لقد اكن هذا دامئ ًا يف فكر راعوث ،فلقد اكنت موأآبیة وليست من شعب إارسائیل .وعلمت أأها بُنا ًء عىل اخللفیة القومیة ،فهيي ال تنمتي لشعب
إارسائیل .مما جعل عطف بوعز علهیا ممزیاً جد ًا.


خیربان الكتاب املقدس بأأننا جیب أأن نكون ُكرماء مع الغرابء يف وسطنا .فبالنس بة لكثریین مل تعد العائةل يه أأقرب دائرة لم ،بل ا ألصدقاء ،فدائرة
املعرفة املقربة تدور حول ا ألصدقاء .اإن وصیة حمبة الغرابء تعين أأننا جیب أأال نتشارك مع أأولئك اذلین من معارفنا فقط ،بل أأیض ًا مع أأولئك اذلین
من خارج دائرة معارفنا.

 .٣ان ياين قَدم مأخ يمرب ُمت :اإن هذا ا ألمر ُمفع ٌم ابحلیویة ابلنس بة اإ ى احلیاة يف بدلة صغریة؛ فاللك یعرفون ش ئون بعضهم البعض ،عَلوة عىل أأن هذا یُ ّبنی مدى اإلزتام
ِ
راعوث َنو نعمي ،فقدل اكن ا أل ُمر ُملفت ًا ل ألنظار.
 .٤يل ُی َاك ي يِف االر ُّب َ ََع َ ي
رسائيی َل :لقد جشّع بوعز راعوث وُأأها مؤمنة جدیدة إابهل ارسائیل .نرى يف راعوث مثا ًال ملؤمنة
كلَ ،ولم َی ُك من َأ مج ُر يك َاك يم ًَل يم من يع من يد االر ي ّب ا يهل ا م َ
ِ ِ
جدیدة:







لقد وضعت ثقْتا يف اإهل ارسائیل
لقد تركت إارتباطاهتا السالفة
لقد أأتت وسكنت وسط غرابء
اكنت يف عنی نفسها ضئیةل جداً
وجدت امحلایة حتت جناِح هللاا


عىل َنو مماثل جیب عىل املؤمننی املتقدمنی أأن یكونوا كبوعز من هجة املؤمننی حدیيث العهد كراعوث .قال سربجن (" :)Spurgeonالحظوا
أأنه حیّاها بلكامت التشجیع الرقیقة ،اإذ أأن ذكل هو ابلضبط ما أأرید ُك املؤمننی املتقدمنی يف وسطْك أأن یعملوه َنو أأولئك اذلین يشاهبون
راعوث .أأرید أأن تكونوا هتمتوا ابملؤمننی اجلدد ،خماطبنی اإَّيمه بلكامت تشجیع وتعزیة ،هبذا یتشجعوا ویتقووا يف االإمیان".



ومن اجلدیر ابذلكر أأنه ابلرمغ من أأن هذه اللكامت قد قیلت لراعوث ،ولكهنا اكنت ِبق صَلة موهجة هلل ألجلها .جیب عىل املؤمننی الصَلة
ألجل بعضهم البعض ،خاصة املتقدمنی ألجل املؤمننی اجلدد.

ي َ محت َت يمي َ محت َت َجنَا َح می يه :لقد عَ ي َمل بوعز بصورة خاصة اإلزتام راعوث َنو اإهل إارسائیل .وهذه اكنت طریقته يف اإبداء ا لطف
رسائيی َل ا ياذلي جي ئ يمت يل َ م
 .٥االر ي ّب ا يهل ا م َ
ِ ِ
والتشجیع لمؤمننی ابلرب حدیيث العهد.


مس معن ًا
َ محت َت َجنَا َح می يهَّ :ي هل من وصف بدیع .یقول مو يرس (" :)Morrisاإن الصورة هنا يه لطائر ابلغ الصغر یصارع حتت جناِح أأمه .وهذا یر ُ
لثقة وا ألمان( .قارن مع مزمور .)٧:٦٣ ،٧:٣٦ ،٨:١٧

 .٦لَ میت َ يين أَجيدُ ين مع َم ًة ييف َع مین َ می َك :اكنت هذه طریقة راقیة لتعبری عن الشكر لبوعز .لقد اكنت راعوث ش به مغمورة بعطفه ،واكنت همذبة حلد اكف لتقول:
شكر ًا.
و ) الآَّيت  :١٦-١٤بوعز يس متر يف اإظهار نعمة خاصة لراعوث
ُك تَقَدا يمي ا َ ى َههُنَا َو ُ يِكي يم َن ألمخ م يُزبَ ،وأ م يْغ يس لُ مق َم َت يك ييف ألم َخ ي ّل» .فَ َجلَ َس مت ي َِبا ين يب ألم َح اصا يد َین فَنَ َاولَهَا فَ ير ًیاك ،فَأَ َِكَ مت َو َش يب َع مت
١٤فَقَا َل لَهَا بُوع َُز « :يع مندَ َوقم يت أ ملَ م ي
ِ
َوفَضَ َل َعهنم َا ُ ١٥ .امث قَا َم مت يل َتلم َت يقطَ .فَأَ َم َر بُوع َُز يغلم َمان َ ُه قَائي ًَلَ « :دعُوهَا تَلم َت يقطم ب َ م َنی ألم ُح َز يم َأیمضً ا َو َال ت مُؤ ُذو َهاَ ١٦ .و َأن م يسلُوا َأیمضً ا لَهَا يم َن ألشا َمائيلي َو َدعُوهَا تَلم َت يقطم َو َال
تَنمْتَ ي ُروهَا».
 .١م ي
اْغ يس لُ مق َمتَ يك ييف المخ ي َّل :رمبا نرى الآن أأول اإشارة لقصة حب .لقد أأظهر بوعز لطف وعطف عظمینی لراعوث يف وقت تناول الطعام .لقد اكن اكفی ًا بأأن
یوجه لها دعوة ،ولكنه أأیض ًا دعاها لي تشاركه وجبة الطعام بأأمكلها حَّت التغميس.
 .٢فَأَ َِكَ مت َو َش يب َع مت َوفَضَ َل َعهنم َا :رمبا شعرت راعوث أأیض ًا بيشء من املشاعر َنو بوعز ،اإذ فَضَ َل َعهنم َا .مل تأأُك ُ َ
ُك ما قُدم لها ،وهذا یعين أأها مل تُ يرد أأن تبدو
رشهة أأمام بوعز ،و أأیض ًا اكن لها من ُالرشد الوايف ما جعلها تأأخذ بعض الطعام لنعمي يف البيت.
َي


لقد ش بعت راعوث ألها لَبّت دعوة بوعز الكرمیة .مل تكن واحدة من احلصادین ،ولكهنا َجلَ َس مت ي َِبا ين يب الم َح اصا يد َین و أأِكت ُأأها واحدة مهنم فَأَ َِكَ مت
َو َش يب َع مت .وعىل َنو مماثل يس تطیع أأولئك اذلین مه خارج ملكوت هللاا ومواعیده أأن جیلسوا بنی احلصادین ،تلبیة دلعوة يسوع ،وابالإمیان
يس تطیعون أأن یأأِكوا ویكونوا راضینی.



یقول سربجن (" :)Spurgeonلقد أأ َِكَت َوش يب َعت ابلفعل ".وهذا ما س یحدث معك متام ًا :سيُش بع ُ
عقكل ابحلق المثنی اذلي یعلنه املس یح.
وس میتلئ احلب قلبك بيسوع ،اذلي هو مصدر احلب .سيُمتم رجا ُؤك ،مفن دلیك يف السامء سوى املس یح؟ وس ُریموى غلیلُ ت مَوقك ،مفا اذلي تریده

أأكرث من أأن "تعرف املس یح و أأن توجد فیه؟" س می أل يسوع مضریك ،اإ ى أأن متكل السَلم الاكمل .ولسوف می أل بصریتك حَّت تدرك یقنی تعالمیه.
يشحن خمیلتك مبا س یفع ه .سوف ت َ مش َبع حمتً".
وس ُی مف يعم ذاكرتك مبا فع ه معك ،وس ُ
َ .٣دعُوهَا تَلم َت يقطم ب َ م َنی الم ُح َز يم َأیمضً ا :لقد اكن هذا أأكرث كرم ًا من الوصیة املوجودة يف سفر الَلوینی  ،١٠-٩:١٩لقد أأراد بوعز أأن يسمح لراعوث أأن تأأخذ بعض ًا
من حزم القمح احملصودة.
َ .٤و َأن م يسلُوا َأیمضً ا لَهَا يم َن الشا َمائيلي  :لقد اكن هذا أأیض ًا رائع ًا .فلقد أأراد بوعز أأن یبارك راعوث ،ولكنه مل یبغ ي أأن جیرح عزة نفسها من خَلل التا َصدُ ق علهیا .ذلا
جعل بعض القمح يسقط ،جاع ًَل ا ألمر یبدو كحادث ع ََر ّض ،لي تلتقطه راعوث.
اثنی ًا .راعوث تقدم لنعمي تقریراً عن أأحداث الیوم
أأ ) الآَّيت  :١٨-١٧راعوث ُ محترض مثار الیوم اإ ى البيت لنعمي
١٧فَألم َت َق َط مت ييف ألم َح مقلي ا َ ى ألم َم َسا يءَ ،و َخ َب َط مت َما ألم َت َق َط مت ُه فَ َاك َن َ مَن َو ای َف ية شَ يعری١٨ .فَ َح َملَ مت ُه َو َد َخلَ يت ألم َم يدینَ َة .فَ َر َأ مت َمحَاهتُ َا َما ألم َت َق َط مت ُهَ .و َأخ َمر َج مت َو َأع َمطْتم َا َما
ِ
يش ي ِ
فَضَ َل َعهنم َا ب َ معدَ َبعهَا.
 .١فَالم َت َق َط مت ييف الم َح مقلي ا َ ى الم َم َسا يءَ ،و َخ َب َط مت َما الم َت َق َط مت ُه :نعم ،لقد ابرك هللاا راعوث ،واكن الناس كرماء معها .ولكن يف الوقت ذاتهَ ،علت راعوث ِبد
ِ
فع ًَل .اكن هذا هایة لیوم َعلت فیه راعوث ابإجْتاد طوال الهنار.


جیب أأن ننتفع مبثال راعوث بأأن نلتقط ُك يشء نس تطیعه من ِكمة هللاا:
 لقد َعلت راعوث ِبد
 لقد أأَننت راعوث لي تلتقط ُك حبة مقح
 لقد اس تطاعت راعوث أأن تلتقط حبة مقح واحدة فقط يف ُك اإَنناءة
 لقد أأضطرت راعوث أأن حتْك االإمساك بلك حبة مقح ،و أأال تسقطها عىل الفور
 لقد أأخذت راعوث القمح لبيت لتدم رسه
 لقد أأخذت راعوث القمح اذلي درس ته ومن مث اذرته
 لقد تغّذت راعوث ابلقمح

 .٢فَ َاك َن َ مَنو ای َف ية شَ يعری :اكن هذا َنو  ٢٢كیلوغرام من الشعری ،وهذه مثرة َعل رائع ابلنس بة ألانس معدمنی.
ِ
َ .٣و َأخ َمر َج مت َو َأع َمطْتم َا َما فَضَ َل َعهنم َا :لقد أأحرضت راعوث لنعمي ِبانب ُك حبوب الشعری ،الطعام اذلي فضل عهنا من وجبة الطعام مع بوعز .واكن هذا
ابلتأأكید بركة لنعمي.
ب) الآَّيت  :٢٣-١٩نعمي ت ُس بح هللاا من أأجل صَلحه َنوها وَنو راعوث
مس أ الر ُجلي أ ا يذلي أ مش َت َغلم ُت
١٩فَقَال َ مت لَهَا َمحَاهتُ َاَ « :أ می َن ألم َت َق مط يت ألم َی مو َم؟ َو َأ می َن أ مش َت َغلم يت؟ يل َی ُك ين ألنا ياظ ُر الَ می يك ُم َب َار ًاك» .فَأَخ َ َمرب مت َمحَاهتَ َا يبأ ا يذلي أ مش َتغَلَ مت َم َع ُه َوقَال َ يت« :أ م ُ
ِ
َم َع ُه ألم َی مو َم بُوع َُز»٢٠ .فَقَال َ مت ن ُ مع يمي يل َكناْتي َاُ « :م َب َاركٌ ه َُو يم َن أ الر ي ّب ي َلن ا ُه ل َ مم ی َ م ُرت يك ألم َم مع ُر َوف َم َع أ م َل محیَا يء َوألم َم مو َت» ُ .امث قَال َ مت لَهَا ن ُ مع يمي« :أ الر ُج ُل ُذو قَ َرابَة لَ َنا .ه َُو َاث يّن
َو يل ي ّینَا»٢١ .فَقَال َ مت َراع ُ
ُوث ألم ُموأ آ يبیا ُة« :ان ا ُه قَا َل يِل َأیمضً اَ :ال يز يمي يف مت َی ياّن َح اَّت یُ َ يُكّلُوا َ يمجی َع َح َصا يدي»٢٢ .فَقَال َ مت ن ُ مع يمي يل َراع َ
ُوث َكناْتي َا« :ان ا ُه َح َس ٌن ََّي يبن م ييت َأ من َ مخت ُر يِج
ِ
ِ
َم َع فَ َت َیاتي يه َح اَّت َال ی َ َق ُعوا ب ييك ييف َح مقلي أآخ ََر»٢٣ .فَ ََل َز َم مت فَ َت َی ي
ات ب ُوع ََز ييف أ يللم يتقَ ياط َح اَّت أنمْتَ َيى َح َصا ُد ألشا يع يری َو َح َصا ُد ألم يح من َط يةَ .و َس َكنَ مت َم َع َمحَاهتي َا.

ُ .١م َب َاركٌ هُو يم َن االر ي ّب لَن ا ُه ل َ مم ی َ م ُرت يك الم َم مع ُر َوف َم َع الَ مح َیا يء َوالم َم مو َت :هل هذه يه املر أأة ذاهتا اليت رجعت لبدلة قائةل" :ا مدع يُوّن ُم ارةََ ،ل ان الم َق يدی َر قَدم َأ َم ار يّن جي د ًا
رس يّن" (راعوث )٢١:١؟ ابلطبع يه ذاهتا! يه ترى الآن تدفق ًا من
(راعوث )٢٠:١؟ هل يه املر أأة ذاهتا اليت قالت " :االر ُّب قَدم َأ َذل ا يين َوالم َق يد ُیر قَدم َك ا َ
خطة هللاا یظهر لعیان ،ذلا فهيي تس تطیع أأن ترى بطریقة أأفضل كیف أأن ُك ا ألش یاء تعمل مع ًا لخری لذلین َیبون هللاا.
"ابق مع هذا الرجل بوعز "،ليس ألنه كرمی فسب ،بل ُذو قَ َرابَة لَنَا أأیض ًا .وسوف تكتشف أأُهیة ذكل يف
 .٢ان ا ُه َح َس ٌن ََّي يبن م ييت :ابلتأأكید قالت نعمي لراعوث :ي
ِ
الفصول التالیة.

راعوث الفصل الثالث
راعوث تتقدم بطلب
أأو ًال .توجهیات نعمي لراعوث
أأ ) الآَّيت  ٢-١أأ :ضامن ا ألمان لراعوث من خَلل أأحد ا ألقرابء
ون َ يكل خ مَریٌ؟ ٢فَأ مل آ َن َألَي َمس بُوع َُز َذا قَ َرابَة لَ َنا ،أ ا يذلي ُك من يت َم َع فَ َت َیاتي يه؟
َ ١وقَال َ مت لَهَا ن ُ مع يمي َمحَاهتُ َاََّ « :ي يبن م ييت َأ َال َألم َت يم ُس َ يكل َرا َح ًة يل َی ُك َ
َ .١وقَال َ مت لَهَا ن ُ مع يمي َمحَاهتُ َا :أأنْتيى وقت احلصاد ،وابلتأأكید اكن بوعز وراعوث قریبنی من بعضهام البعض لفرتات طویةل أأثناء حصاد الشعری والقمح (راعوث
 ،)٢٣:٢ولقد اكنت دلَيم فرصة اكفیة لتعرف عىل بعضهام البعض.


رمغ ذكل ،فسب تقالید ذكل الوقت ،ال میكننا القول بأأن بوعز وراعوث اكان خمطوبنی أأو عىل عَلقة .فمل جیمتعا عىل انفراد ،بل عىل العكس،
لقد قضیا وقْتام مع ًا يف حمیط امجلاعة ،أأي الرجال والنساء اذلین َعلوا دلى بوعز وقت احلصاد.



فرتة اخلطوبة غالب ًا ما تكون طریقة اإصطناعیة نسبی ًا لتعرف عىل خشص ما .فلك خشص مییل اإ ى وضع قناع أأمام الآخر .فالكثری من النساء عىل
سبیل املثال مت خداعهن بفكرة أأن اخلطیب رج ًَل صاحل ًا ولطیف ًا ألنه لطیف معهن يف فرتة اخلطوبة .هو كذكل ابلطبع ،ولكنه غالب ًا ما یكون لطیف ًا
ألنه یبغي شيئ ًا من وراء العَلقة تكل .أأفضل طریقة ملعرفة حقیقة أأي رجل أأو امر أأة هو أأن نرامه كیف یتصفون جتاه الآخرین يف اإطار امجلاعة -
ألنه عاج ًَل أأو أآج ًَل سوف یتصفون معك ابلطریقة ذاهتا.



ذلا ،خفَلل فرتة احلصاد ،ت َ َس ىن لبوعز وراعوث أأن یتعرفا عىل بعضهام البعض جید ًا ،من خَلل مَلحظْتام بعضهام البعض يف حمیط جامعة كبریة.

َ .٢أ َال َألم َت يم ُس َ يكل َرا َح ًة :علمت نعمي أأنه سوف یمت االإعتناء براعوث عىل أأحسن وجه اإذا تزوجت ،ذلا فقد أأقرتحت عىل راعوث بأأن تدعو بوعز لزواج
مهنا.


ِكمة "راحة" هنا يه اللكمة ذاهتا يف راعوث  ٩:١حیث متنّت نعمي لكن ّتهیا بأأن جیدا راحة و أأما ًان يف بيت زوج جدید .تُبانی هذه اللكمة (واليت
تنطق مانوخاه) كیف ال بد لبيت الزوج أأن یكون ماك ًان لراحة وا ألمان.

 .٣فَال آ َن َألَي َمس بُوع َُز َذا قَ َرابَة لَنَا؟ :رمبا یعتقد املر ُء بسهوةل أأنه من غری الَلئق أأن تقرتح نعمي عىل راعوث ذكل ا ألمر .من املمكن أأن تعتقد أأن نعمي تأآمرت
مع راعوث لي جتعلها مصیدة لرجل ،لتذهب لتطارد حَّت تصطاد بوعز العازب لیزتوهجا .ليس ا ألمر هكذا مطلق ًا ،اإذ أأن اقرتاح نعمي لراعوث اكن
متأأص ًَل ب ُعرف خاص يف إارسائیل قدمی ًا ،وهذا هو املعىن وراء اللكمة العربیة (چویل(.



هذا اكن القصد من وراء سؤال نعمي الأستناكري عن بوعزَ " :ألَيم َس بُوع َُز َذا قَ َرابَة لَنَا؟ فقد َذكارت نعمي راعوث أأن بوعز اكن (چویل) عائلْتم.



ترتمج ِكمة (چویل) النسيب أأو اخمللص .واكن هل دور ًا حمدد ًا يف احلیاة العائلیة ا إالرسائیلیة:
 اكن القریب/اخمللص مسؤو ًال عن عَتق مواطن إارسائیل مث ه من العبودیة (الوینی .)٤٨:٢٥
 اكن مسؤوالً عن ا ألخذ ابلثأأر لیتأأكد من أأن قاتل أأحد أأفراد العائةل أأخذ جزاءه (سفر العدد .)١٩:٣٥
 اكن مسؤوالً عن اسرتجاع أأرض العائةل اليت مت ا ألستیَلء علهیا (الوینی .)٢٥:٢٥
 اكن مسؤوالً أأن َیمل امس العائةل من خَلل زواجه بأأرمةل ال أأطفال دلَيا (تثنیة .)١٠-٥:٢٥



ونرى يف ذكل أأن (چویل) أأو القریب/اخمللص اكن مسؤوالً عن حامیة نسل العائةل و أأفرادها وممتلاكهتا.

َ .٤ألَي َمس بُوع َُز َذا قَ َرابَة لَنَا؟ :وابإعتبار بوعز قریب ًا (چویل) لعائةل أألامیكل  -الزوج املتويف لنعمي َومح ّى راعوث  -مفن حق راعوث أأن تطلب من بوعز أأن
َیمي نسل عائةل أألامیكل من خَلل الزواج مهنا .رمبا یبدو ا ألمر لنا جتارس ًا ،ولكنه اكن یعترب بدَيی ًا يف ذكل الزمان.


اإذا مل َیقق بوعز هذا الواجب َنو أألامیكل (رمغ أأنه اكن متوفی ًا وقْتا) ،لاكن أأصل عائةل أألامیكل واْسه مصریهام الفناء .لقد اكن یُعتقد بأأن ختلید امس
اجب ذو أأُهیة.
عائةل أألامیكل (وُك رجل يف إارسائیل) و ٌ

ب) الآَّيت ٢ب :٥-نعمي ترشد راعوث عن كیفیة عرض ا ألمر عىل بوعز ،حَّت یبد أأ يف ممارسة مسؤولیاته كقریِبا (چویل).
لرش يبَ ٤ .و َم ََّت
هَا ه َُو ی ُ َذ ّ يري ب َ میدَ َر ألشا يع يری أ ل ا می َ َةل٣ .فَأغمت َ يس يل َوتَدَ ه ياين َوألمبَ يس ثي َیاب َ يك َوأنم يز يِل ا َ ى ألم َب میدَ يرَ ،ولَ يك من َال تُ مع َر ييف يع مندَ أ الر ُجلي َح اَّت ی َ مف َر َغ يم َن أ ملَ م ي
ُك َوأ ُّ م
أضم َط َج َع فَأعملَ يمي ألم َم َاك َن أ ا يذلي یَضم َطجي ُع يفی يهَ ،وأ مدخ يُل َوأ مك يش يفي انَ يحیَ َة ير مجلَ می يه َوأضم ِ َطجي يعيَ ،وه َُو ُ مخی ي ُرب يك يب َما تَ مع َم يل َنی»٥ .فَقَال َ مت لَهَا ُ « :ا
ُك َما قُلم يت أ مَصنَ ُع».
 .١فَاغمت َ يس يل :اإن يف نصیحة نعمي لراعوث درایة ابلغة بسلوك الرجال .لقد أأرشدت راعوث بأأن تتجمل وتتعطر (تَدَ ه ياين َوالمبَ يس يث َیاب َ يك) ،و أأن ترتك بوعز
الرش يب).
مبفرده أأثناء تناوهل لطعام ( َول يك من َال تُ مع َر ييف يع مندَ االر ُجلي َح اَّت ی َ مف َر َغ يم َن َال م يُك َو ُّ م
 .٢ا مك يش يفي انَ يحیَ َة ير مجلَ می يه َواضم َطجي يعي :لقد أأرشدت نعمي راعوث يف الوقت املناسب بقولهاَ " :وا مدخ يُل َوا مك يش يفي انَ يح َی َة ير مجلَ می يه َواضم َطجي يعي ".رمبا یظن ُ
البعض أأن
هذه اإمیاءة مثریة ،وُأأن راعوث قد قیل لها بأأن تعرض نفسها بطریقة مثریة لبوعز حَّت یضاجعها .مل تُفهم هذه ا ألمیاءة هبذه الكیفیة يف ذكل الوقت .فقد اكن
هذا یُفهم يف ثقافة هذا الزمان عىل أأنه تصف ًا یفید اخلضوع التام.


لقد اكن هذا یُفهم يف ذكل الوقت بأأنه دور العبد اذلي یضطجع عند رجل س یده ویكون مس تعد ًا لتنفیذ أأي أأمر من الس ید .ذلكل تقول نعمي
لراعوث بأأن تضطجع عند رجل بوعز ،مما یعين أأن تأأيت اإلیه ابإتضاع وخضوع اتمنی.



ال تفقد رؤیة الصورة الاكمةل؛ فقد أأتت راعوث لطلب حقها ،ألن بوعز اكن قریِبا /خملصها (چویل) ،واكن دلَيا احلق بأأن تتوقع منه أأن یزتوهجا
ویقمی عائةل حلفظ امس أألامیكل .ولكن نعمي أأعطت املشورة لراعوث ِبُكة بأأال تأأيت اإ ى بوعز ُأأها حضیة تطالب ِبقوقها ،بل كعبدة متواضعة،
واثقة يف صَلح قریِبا /خملصها ،بقولها لبوعز " :إانين أأحرتمك ،و أأثق فیك ،و أأضع مصریي بنی یدیك".

َ .٣وهُو ُ مخی ي ُرب يك يب َما تَ مع َم يل َنی :اكن من املمكن أأن َیدث اكرثة لو أأن بوعز قد أأساء معامةل راعوث بطریقة ما .ولكن نعمي وراعوث قد حظیا بفرصة التعارف
علیه ،وعلام ما نوعیة هذا الرجل .فلقد اكن رج ًَل صاحل ًا وتقی ًا ،رج ًَل اس تطاعت راعوث أأن ختضع هل بثقة.


مك من أأزواج يف عَلقة الزواج یمتنون لو أأهم قد حظوا بزوجة ختضع لم ابلطریقة ذاهتا اليت ر أأینا راعوث تطبقها هنا .ولكن هل قدم أأولئك الأزواج
النوع ذاته من القیادة ،والرعایة ،وا ألهمتم اذلي أأبداه بوعز َنو راعوث وَنو الآخرین؟



مك من زوجات يف عَلقة الزواج متننی لو أأهن قد حظنی بزوج أأحِبن ،ورعاهن ،وعاملهن ابلطریقة ذاهتا اليت طبقها بوعز َنو راعوث .ولكن هل
أأظهرت تكل الزوجات النوع ذاته من اخلضوع ابإتضاع واحرتام اكذلي أأبدته راعوث لبوعز؟

 ُ .٤ا
ُك َما قُلم يت أ مَصنَ ُع :لقد قبلت راعوث املشورة من حامهتا ابإتضاع وحُكة.


یقول الكرك (" :)Clarkeال بد أأن نقول أأنه ،بوجه عام ،لو مل یكن بوعز بطریقة اس تثنائیة خشص ًا تقی ًا وحكمی ومنضبط لاكنت هذه اخلربة اكرثیة
ابلنس بة لراعوث .ال میكننا بسهوةل تعلیل هذا التصف؛ لقد اكنت نعمي تعمل عىل ا ألرحج أأكرث مما أأعلنت لكنّْتا .رمغ ذكل فاإن تكل اخلربة اكنت
حمفوفة ابخملاطر ،وال جیب أأن تُقّدل بأأي حال من ا ألحوال".



یقول تراب (" :)Trappفَل یتشجع أأحد مبوجب ذكل أأن یدخل يف تدبری هللاا من خَلل بوابة اإبليس ،وإاال فسوف یؤذي نفسه إا ى أأبعد
احلدود".

اثنی ًا .راعوث وبوعز يف البیدر
أأ ) الآَّيت  :٧-٦راعوث تضطجع عند رجل بوعز
ُك َما َأ َم َرهتم َا يب يه َمحَاهتُ َا٧ .فَأَ َ َ
٦فَ َ ََنل َ مت ا َ ى ألم َب میدَ ير َو َ يَعلَ مت َح َس َب ُ ي ّ
رسا َو َكشَ َف مت انَ يحیَ َة
ُك بُوع َُز َو َ ي
رش َب َو َط َ
اب قَلم ُب ُه َو َد َخ َل يل َیضم َطجي َع ييف َط َر يف ألم َع َر َم ية .فَدَ َخلَ مت ي ًّ
ِ
ير مجلَ می يه َوأضم َط َج َع مت.
َ .١و َد َخ َل يل َیضم َطج َع ييف َط َر يف الم َع َر َم ية :هناك مربر يف اإضطجاع بوعز يف البیدر .لقد حدث هذا يف أأَّيم القضاة ،حنی تفىش عدم الاس تقرار االإجمتعي
والس یايس يف إارسائیل .اكن من املأألوف مجلاعات ا لصوص أأن یأأتوا ويرسقوا ما زرعه الفَلح من مقح ،ومت حصده بعرق اجلبنی .ذلا فقد انم بوعز يف
البیدر لیحرس حمصوهل من تكل الهجامت املذكورة يف مصوئیل ا ألول .١:٢٣
 .٢فَدَ َخلَ مت يرساً :لقد فعلت راعوث ابلضبط كام أأوصْتا حامهتا .لقد أأصغّت لنصیحة .لقد قالت أأها س تعمل ابلنصیحة ،وَعلت هبا ابلفعل.
ب) الآَّيت  :٩-٨مطلب راعوث
َ ٨و َاك َن يع مندَ أنم يت َص ياف أ ل ا میلي َأ ان أ الر ُج َل أضم َط َر َبَ ،وألم َت َف َت َوا َذا يبأ مم َر َأة ُمضم َطجي َعة يع مندَ ير مجلَ می يه٩ .فَقَا َلَ « :م من َأن يمت؟» فَقَال َ متَ « :أانَ َراع ُ
ُوث َأ َم ُت َك .فَأب ُمسطم َذیم َل ثَ موب َيك
ِ
عَ َىل َأ َمتي َك يلَن َاك َو ي يِل».
َ .١و َاك َن يع مندَ ان م يت َص ياف ا ل ا میلي َأ ان االر ُج َل اضم َط َر َب :اكن هذا منظراً بدیع ًا .لنا أأن نتخیل جید ًا أأن بوعز اكن ِبق مضطر ًاب ،وهو ساهر يف ا لیلَ ،أ ير ٌق ألنه اكن
يشعر أأن هناك أأحد ما يف اخلارج ،ولكنه مل يس تطع رؤیته بوضوح بسبب العمتة ،والنعاس می أل عینیه.


ألن بوعز اكن هناك لحامیة من ا لصوص ،فبالتأأكید اكنت صدمة هل أأن يستیقظ ویعمل أأن هناك أأحد ما .ولكن رسعان ما حتولت صدمته اإ ى
تعجب عندما وجد أأن الزائر اكن امر أأة.

 .٢فَاب ُمسطم َذیم َل ثَ موب َيك عَ َىل َأ َمتي َك لَن َاك َو ي يِل :أأعلنت راعوث عن هویْتا ،وطلبت طلب ًا بس یط ًا .ويف مقدمة الكهما  -عَ َىل َأ َم يت َك  -أأظهرت راعوث جمدداً اإتضاع ًا
وخضوع ًا عظمینی .فلقد َوصفت نفسها بأأها َأ ّمة بوعز.

 .٣فَاب ُمسطم َذیم َل ثَ موب َيك :هنا طلبت راعوث ِبر أأة من بوعز بأأن یزتوهجا .وهذه اكنت طریقة مناس بة ثقافی ًا لقول" :اإنين أأرمةل ،فزتوجين".


یقول مورس (" :)Morrisاإن عادة بسط ذیل الثوب عىل أأرمةل كطریقة لمطالبة هبا كزوجة ،اكن شائعة بنی العرب يف ا ألَّيم القدمیة ،ویقول
جوون ( )Jouonأأها ما زلت متابعة وسط بعض العرب الیوم".



یقول الكرك ( :)Clarkeحَّت يف یومنا هذا ،عندما یزتوج َيودي من امر أأة ،یلقي ابجلزء السفل أأو هایة "التالیت" علهیا (شال الصَلة) ،ل ُیفید
بأأنه قد أأخذها حتت حامیته".



يس تخدم هللاا يف حزقیال  ٨:١٦املصطلحات ذاهتا يف ما یتعلق إابرسائیل ،قائ ًَل" :فَ َم َر مر ُت ب ييك َو َر َأیم ُت يكَ ،وا َذا َز َمنُ يك َز َم ُن الم ُح ي ّب .فَبَ َس مط ُت َذیم يل
ِ
عَلَ می يك َو َس َرت ُمت ع مَو َرت يَكَ ،و َحلَ مف ُت َ يكل َو َد َخلم ُت َم َع يك ييف َعهمد ی َ ُق ُ
ص يت يِل".
الس ي ّیدُ االر ُّب ،فَ ي م
ول ا

 .٤لَن َاك َو ي يِل :هذا یُبنی أأن هذا التصف مل یكن غری مَلمئ لراعوث أأن تفع ه جتاه بوعز .لكن اكن التصف جریئ ًا ،ولكنه اكن الئق ًا .ولقد فهمت راعوث ذكل
بقولها لَن َاك َو ي يِل وُأأها تقول حرفی ًا :أأنت (چویل) ،قریِب وخمليص.


اكن من حق أألامیكل رمغ وفاته أأن یمت احلفاظ عىل امس عائلته ،وابإعتبار بوعز (چویل( ،اكن علیه مسؤولیة فعل ذكل ألجل أألامیكل .ولیمت هذا
اكن ال بد لبوعز أأن یزتوج راعوث ،وینجب أأبناءاً لحفاظ عىل امس أألامیكل .ولقد طالبت راعوث ِبقوقها ِبر أأة ،ولكن ابإتضاع وعىل َنو الئق.

ج ) الآَّيت  :١١-١٠جواب بوعز
١٠فَقَا َل« :ان ياك ُم َب َار َك ٌة يم َن أ الر ي ّب ََّي يبن م ييت ي َلن ياك قَدم أ مَح َسن م يت َم مع ُروفَ يك ييف أ م َل يخ يری َأ مك َ َرث يم َن أ م َل اولي  ،ا مذ ل َ مم ت َ مس َع مي َو َرا َء أ ُّلش با يان ،فُقَ َرا َء َاكنُوا َأ مو أَ مغ ين َیا َءَ ١١ .وأ مل آ َن
ِ
ََّي يبن م ييت َال َخت ِيَايفُّ ُ .
ُك َما تَ ُقو يل َنی َأفم َع ُل َ يكل ،يلَ ان َ يمجی َع َأبم َو ياب شَ مع يِب تَ مع َ ُمل َأن ياك أ مم َر َأةٌ فَ ياض َ ٌةل.
 .١ان ياك ُم َب َار َك ٌة يم َن االر ي ّب ََّي يبن م ييت  ...ا مذ ل َ مم ت َ مس َع مي َو َرا َء ُّ
الش با يان :من الواحض أأنه اكن هناك فرق كبری يف العمر بنی بوعز وراعوث .ویبدو أأیض ًا أأن بوعز أأعترب
ِ
ِ
نفسه غری جذاب لراعوث ،وذلكل أألغى أأدىن فكرة يف اإماكنیة حدوث قصة حب بيهنام.


وهذا یُظهر شيئ ًا رائع ًا أآخر يف بوعز .فقد اكن دلیه احلق يف فرض نفسه عىل راعوث ابإعتباره قریِبا (چویل) ،ولكنه مل یفعل ذكل .فمل یقل" :اإها
من حقي ".بل اكن كرمی ًا اإ ى حد اكف كیَل يس تغلها راعوث ویتصف كقریب (چویل) َنوها ما مل ترغب بذكل.



وهذا یبنی أأیض ًا شيئ ًا رائع ًا يف راعوث ،فلقد أأسست اإجعاهبا ببوعز عىل اإحرتاهما هل أأكرث من املنظر أأو الشلك اخلارِج .ومن املُحزن أأن كثری ًا من
الناس یقعون يف حب الهیئة أأو الشلك اخلارِج بدالً من خشص میكننا أأن َنرتمه فع ًَل.

ُّ ُ .٢
ُك َما تَ ُقو يل َنی َأفم َع ُل َ يكل :لقد جعل بوعز نعمي تبدو ابلغة اذلاكء يف نصیحْتا لراعوث .فلقد جنحت اخلطة متام ًا.
 .٣لَ ان َ يمجی َع َأبم َو ياب شَ مع يِب تَ مع َ ُمل َأن ياك ا مم َر َأةٌ فَ ياض َ ٌةل :لقد أأجنذب بوعز أأیض ًا لراعوث بسبب خشصیْتا .ال نعمل حق ًا كیف اكن شلك راعوث ،ولكننا نعمل حق ًا أأها
اكنت امر أأة تقیة.


لقد دعا بوعز راعوث حرفی ًا امر أأة فاضةل .ومعىن اللكمة" :القوة ،والقوة ا ألخَلقیة ،واخلُلق الرفیع ،وا ألس تقامة ،والفضیةل ".اإن اللكمة ذاهتا ت ُس تخدم
مكصطلح ل إَلشارة ل ألبطال يف الكتاب املقدس يف التعبری "جبار بأأس" .فكام جتعل الشجاعة والقوة من الرجل بط ًَل ،هكذا جشاعة وقوة راعوث،
الواحضتان يف فضیلْتا جتعل مهنا البطةل املذكورة يف سفر ا ألمثال " ٣١املر أأة الفاضةل".

وِل أأقرب
د ) الآَّيت  :١٣-١٢مشلكة حممتةلّ ،
َ ١٢وأ مل آ َن َ ي
ض
َص ٌیح َأ ي ّّن َو ي يِلَ ،ولَ يك من یُو َجدُ َو ي يِل َأقم َر ُب يم ي ّين١٣ .ب ييييت أ ل ا می َ َةلَ ،ویَ ُك ُ
ون ييف أ الص َباحي َأن ا ُه ا من قَ ََض َ يكل َح اق ألم َو ي ي ِّل فَ َح َس نًا .يل َی مق يضَ .وا من ل َ مم ي َشَ أْ َأ من ی َ مق ي َ
ِ
ِ
ِح ه َُو أ الر ُّب .ياضم َطجي يعي ا َ ى أ الص َباحي».
َ يكل َح اق ألم َو ي ي ِّل ،فَأَانَ َأقم يض َ يكل َ .ي
ِ
 .١یُو َجدُ َو ي يِل َأقم َر ُب يم ي ّين :من اجل َّل ،رمغ أأن بوعز اكن (چویل) معرتف ًا به لراعوث ،اكن یوجد (چویل) أآخر أأقرب يف درجة النسب محلاها املتويف أألامیكل.
ذلا فمل يس تطع بوعز أأن میارس حقه كقریب/خملص حَّت یتنازل هذا الوِل/اخمللص ا ألقرب عن حقوقه جتاه راعوث.
ض َ يكل َح اق الم َو ي ي ِّل ،فَأَانَ َأقم يض َ يكل :من الرائع أأن نرى بوعز یرفض أأن يسكل طریق ًا خمتص ًا .لقد أأراد أأن یفعل مشيئة هللاا بطریقة هللاا؛
 .٢ا من ل َ مم ي َشَ أْ َأ من ی َ مق ي َ
ِ
ألنه عمل أأنه اإذا اكن ا ألمر من هللاا حق ًا ،فاإنه ال بد أأن یمت بنظام وبطریقة الئقة.
هـ ) الآَّيت  :١٥-١٤راعوث ترجع لبيت
١٤فَأضم َط َج َع مت يع مندَ ير مجلَ می يه ا َ ى أ الص َباحي ُ .امث قَا َم مت قَ مب َل َأ من ی َ مق يد َر ألم َوا يحدُ عَ َىل َم مع يرفَ ية َصا يح يب يهَ .وقَا َلَ « :ال ی ُ مع َ ممل َأ ان ألم َم مر َأ َة َجا َء مت ا َ ى ألم َب میدَ ير» ُ ١٥ .امث قَا َل« :ه يَايت
ِ
ِ
أ ّ يلردَا َء أ ا يذلي عَلَ می يك َو َأم يمس يكی يه» .فَأَم َمس َك متهُ ،فَأ مكتَا َل يس تا ًة يم َن ألشا يع يری َو َوضَ َعهَا عَلَهیم َا ُ ،امث َد َخلَ َت ألم َم يدینَ َة.
َ .١ال یُ مع َ ممل َأ ان الم َم مر َأ َة َجا َء مت ا َ ى الم َب میدَ ير :مل یكوان بوعز وراعوث َیاوالن أأن خیفیا شيئ ًا ُمخز ًَّي .لقد اكن ا ألمر فقط أأن بوعز مل یرد أأن ذكل الوِل ا ألقرب یعمل
أأن راعوث الآن تطالب ِِبقها يف الزواج بـ(چویل) قبل أأن ُخیرب بوعز َ
ذكل الوِل ا ألقرب اب ألمر بصفة خشصیة.
 .٢فَا مك َتا َل يس تا ًة يم َن الشا يع يری :بوعز كرجل نبیل مل یرسل راعوث اإ ى البيت خالیة الوفاض .مل یكن دلیه أأي شوكوالتة ،بل أأعطها س تة كیَلت (حفنة ،قبضة
الید) من احلبوب ،ويه الُكیة اليت تس تطیع راعوث محلها يف شالها.


تُفید التقالید الهیودیة أأن الست كیَلت من الشعری اليت مأعطیت لراعوث كهيبة ،اكنت ترمز اإ ى س تة رجال أأتقیاء س یودلون من نسلها ،و ُمنع ٌم
علهیم بس تة هبات روحیة مه :داود ،ودانیال ،وحنانیا ،وميشائیل ،وعزرَّي ،واملس یا.

و ) الآَّيت  :١٨-١٦راعوث خترب حامهتا بلك ما حدث
١٦فَ َجا َء مت ا َ ى َمحَاهتي َا فَقَال َ متَ « :م من َأن يمت ََّي يبن م ييت؟» .فَأَخ َ َمربهتم َا ب ُ ي ّ
يلك َما فَ َع َل لَهَا أ الر ُج ُلَ ١٧ .وقَال َ متَ « :ه يذ يه أ ي ّلس تا َة يم َن ألشا يع يری َأع َمط ياّن ،ي َلن ا ُه قَا َلَ :ال َجت ييیِئ فَا يرغَ ًة
ِ
ا َ ى َمحَاتي يك»١٨ .فَقَال َ يت« :أ مج يل يس ََّي يبن م ييت َح اَّت تَ معلَ يمي َك می َف یَقَ ُع أ م َل مم ُر ،ي َل ان أ الر ُج َل َال َيَ مدَ مأ َح اَّت ی ُ َت يّم َم أ م َل مم َر ألم َی مو َم».
ِ
 .١ا مج يل يس ََّي يبن م ييت  ...لَ ان ال ار ُج َل َال َيَ مدَ مأ َح اَّت یُ َت يّم َم الَ مم َر الم َی مو َم :اكن هذا َ
وقت قلق هائل ابلنس بة لراعوث .فلقد طالبت ِبقها يف الزواج ،وسوف تزتوج.
واكن السؤال الوحید هو"من س تزتوج؟" هل هو بوعز ،أأم الوِل ا ألقرب .واكنت املسأأةل ل ُتحسم يف ذكل الیوم بعینه.

راعوث الفصل الرابع
أأوالً .الوِل الأقرب یتخىل عن حقه يف االإفتداء
أأ ) الآَّيت  :٢-١بوعز یقابل الوِل ا ألقرب عند أأبواب املدینة
َرش َة
١فَ َص يعدَ بُوع َُز ا َ ى ألم َب ياب َو َجلَ َس ُهنَاكَ َ .وا َذا يبألم َو ي ي ِّل أ ا يذلي تَ َلكا َم َع من ُه بُوع َُز عَاب ٌير .فَقَا َل « :يم مل َوأ مج يل مس ُهنَا َأن َمت ََّي فُ ََل ُن ألم ُف ََل ي ُّّن» .فَ َما َل َو َجلَ َس ُ ٢ .امث َأ َخ َذ ع َ َ
ِ
ير َجال يم من ُش ُیوخي ألم َم يدینَ ية َوقَا َل لَهُ ُم« :أ مج يل ُِسوا ُهنَا» .فَ َجلَ ُسوا.

 .١فَ َص يعدَ بُوع َُز :یرتكنا الفصل السابق مع موقف درايم .من اجلل أأن بوعز وراعوث اكان َیبان بعضهام البعض ،ویرغبان يف الزواج ،من خَلل ممارسة بوعز
حلقه كـقریب/خملص (چویل) .رمغ ذكل ،اكن هناك ولی ًا أأقرب لراعوث ،واكن هل الأولویة .فهل س یطالب ِبقه كقریب /خملص َنو راعوث ،ومینعها وبوعز
من الأرتباط ببعضهام البعض؟
 .٢فَ َص يعدَ بُوع َُز ا َ ى الم َب ياب :اكنت بوابة املدینة يه املاكن اذلي جیمتع فیه رجال املدینة املرموقون الرشفاء ،اإذ اكنت البوابة ابلنس بة لمدینة القدمیة يف إارسائیل
ِ
مزجی ًا من قاعة جملس املدینة وقاعة احملُكة.


یقول هیو (" :)Hueyلقد اكنت بوابة املدینة نوع ًا من احملُكة اخلارجیة ،حیث یَب ا ُت الش یوخ ،و أأولئك اذلین حازوا ثقة وإاحرتام الناس ،يف املسائل
القضائیة .واكنت أأیض ًا ماك ًان لتجارة ،و أأیض ًا نوع ًا من املنتدى أأو ماك ًان لجلسات العامة".

َ .٣وا َذا يابلم َو ي ي ِّل ا ياذلي تَ َلكا َم َع من ُه بُوع َُز عَاب ٌير :لقد فاجأأ بوعز راعوث يف االإَصاح  ٣والآیة  ١٢إابخبارها أأنه یوجد وِل أأقرب منه .والآن قد مر ذكل الوِل
ببِواابت املدینة بيامن اكن بوعز جالس ًا هناك.


لقد اكن حدیث بوعز ذلكل الوِل ا ألقرب دهش ًة اتمة اإذ أأن راعوث اكنت قد رجعت اإ ى البيت يف هدوء حسب تعلامیت بوعز بعد أأن اكنت يف
البیدر (راعوث  .)١٤:٣اكن هذا براع ُة ختطیط يف صاحل بوعز.

 .٤يم مل َوا مج يل مس ُه َنا َأن َمت ََّي فُ ََل ُن الم ُف ََل ي ُّّن :عندما دعا بوعز الوِل ا ألقرب ،دعاه حرفی ًا يف ا لغة العربیة القدمیة ابلـ "ا ألس تاذ فَلن الفَلّن ".اإن اكتب سفر
راعوث ال یكشف أأبد ًا عن هویة الوِل الأقرب ،ألن هذا الوِل مل یكن يس تحق التكرمی .فلقد تراجع عن اإمتام اإلزتاماته بصفته الوِل ا ألقرب لراعوث.


یقول بوول (" :)Pooleلقد ع ََرف بوعز بَل شك اْسه ،و أأیض ًا انداه به ،ولكن الوِح املقدس قد أأُهل اْسه ،ویرجع ذكل جزئی ًا اإ ى أأنه ليس من
الرضورة معرفة امس الشخص ،ولكن بشلك كبری اكن هذا نوع ًا من االإحتقار هل وكعقوبة عادةل علیه ،اإذ أأن هذا اذلي ال َیفظ امس أأخیه یفقد اْسه
نفسه ،ویرقد متوار يف الرثى يف قرب النس یان ا ألبدي".

ب) الآَّيت  :٤-٣بوعز یطلب من الوِل ا ألقرب أأن يسرتد أأرض نعمي (و أألامیكل(
 ُ ٣امث قَا َل يلم َو ي ي ِّل« :ا ان ن ُ مع يم َي أل ا ييت َر َج َع مت يم من ب َيَل يد ُموأ آ َب تَبيی ُع يق مط َع َة ألم َح مقلي أل ا ييت ي َل يخی َنا َأ يلمی َ ي َ
اكل٤ .فَ ُقلم ُت ِا ي ّّن مأخ يمربُكَ قَائي ًَل :أ مش َ يرت قُداا َم ألم َجا يل يس َنی َوقُداا َم ُش ُیوخي
ِ
شَ مع يِب .فَا من ُك من َت تَ ُف ُّك فَ ُف اكَ .وا من ُك من َت َال تَ ُف ُّك فَأَ مخ ي مرب يّن ي َلعم َ َمل .يلَن ا ُه لَي َمس غَ مریُكَ ی َ ُف ُّك َو َأانَ ب َ معدَ كَ » .فَقَا َل« :ا ي ّّن َأفُ ُّك».
ِ
ِ
ِ
كرث من هممة احلفاظ عىل امس عائةل أأخیه يف ارسائیل؛ فقد اكن ا ألمر یتضمن أأیضاً
 .١ن ُ مع يم َي  ...تَبيی ُع يق مط َع َة الم َح مقلي  :اكن واجب القریب /اخمللص (چویل) أأ َ
االإبقاء عىل ا ألرض اخملصصة ألفراد العشریة داخل العشریة.


اكنت الأرض مقسمة بنی ا ألس باط ومن َ امث بنی العشائر عندما دخل شعب ارسائیل أأرض املوعد يف أأَّيم يشوع .ولقد قصد هللاا أأن تبقى الأرض
مضن تكل ا ألس باط والعشائر ،وابلتاِل ال میكن أأن تُباع هذه ا ألرض بشلك دامئ .وجیب أأن تُرد اإ ى العشریة ا ألصلیة ُك خسنی س نة (الوینی
.)١٧-٨:٢٥



ولكن خسنی س نة فرتةٌ طویةل .ذلكل صنع هللاا تدبریاً ل ألرض اليت بیعت بأأن یردها القریب/اخمللص اإ ى العائةل.



وهكذا ،اكن القریب/اخمللص مسؤو ًال عن حامیة أأفراد وممتلاكت ونسل العائةل الكبریة ،وال میكن للك هذه الواجبات أأن تتجز أأ.

 .٢يق مط َع َة الم َح مقلي  :حیامن أأخرب بوعز الوِل ا ألقرب اب ألمر ،ربط مسأأةل ملكیة ا ألرض ابملوضوع .فأأي خشص یرغب يف اإعادة رشاء قطعة من املمتلاكت و أأن
َیافظ علهیا لتبقى مضن العائةل.
 .٣فَا من ُك من َت تَ ُف ُّك فَ ُف اك :عندما عرض بوعز ا ألمر عىل أأنه صفقة أأرض ِبته ،مل یرتدد الوِل ا ألقرب ابلطبع ،وقال":ا ي ّّن َأفُ ُّك".
ِ
ِ
 اكنت نعمي وراعوث ابلتأأكید يشاهدان ويسمعان .ومك متلكهم ا ألىس بَل ریب عندما ْسعوا الوِل ا ألقرب یقول" :ا ي ّّن َأفُ ُّك" .فقد ْسعاه ینطق
ِ
بشفتیه موحی ًا بأأنه سوف میارس حقه كقریب/خملص ،واكن هذا یعين أأنه سوف َیصل ليس فقط عىل امللكیة قید املناقشة ،بل أأیض ًا سوف
یزتوج راعوث ،بد ًال من بوعز .ولكن بوعز اكن یعمل متام ًا ما اكن یفعل ،واكن املوقف حتت س یطرته.
ج ) الآیة  :٥بوعز یُ مع ُمل الوِل ا ألقرب بواجبه يف احلفاظ عىل نسل أألامیكل ،اإذا اكن سيسرتد ملكیة الامیكل
٥فَ َقا َل بُوع َُز« :ی َ مو َم تَشم َ يرتي ألم َح مق َل يم من ی َ يد ن ُ مع يمي تَشم َ يرتي َأیمضً ا يم من ی َ يد َراع َ
مس ألم َم ّی ييت عَ َىل يم َریاثي يه».
ُوث ألم ُموأ آ يب ای ية أ مم َر َأ ية ألم َمیّ ييت يل ُت يق َمی أ م َ
 .١ی َ مو َم تَشم َ يرتي الم َح مق َل يم من ی َ يد ن ُ مع يمي تَشم َ يرتي َأیمضً ا يم من ی َ يد َراع َ
ُوث الم ُموأ آ يب ای ية :عندئذ ابغت بوعز الوِل ا ألقرب .لقد أأخرب بوعز الوِل ا ألقرب أأنه ال یتعامل فقط
مع نعمي وملكیة أألامیكل ،بل علیه أأیض ًا أأن یتعامل مع راعوث.


و ألن نعمي اكنت متقدمة يف السن وقد جتاوزت سن اإجناب ا ألطفال ،فمل یكن متوقع من الوِل ا ألقرب أأن یزتوج نعمي وینجب مهنا أأطفاالً
لحفاظ عىل امس عائةل زوهجا املتويف أألامیكل .و أأما راعوث فاكنت وضعها خمتلف ًا ،اإذ أأها اكنت قادرة عىل الزواج وتربیة ا ألطفال.

 .٢تَشم َ يرتي َأیمضً ا يم من ی َ يد َراع َ
امس الم َم يیّ يت عَ َىل يم َریاثي يه :رشح بوعز ما یعرفه اللك ،أأن ا ألمر اكن صفقة اكمةل .فاإذا اكن خشص ما
ُوث الم ُموأ آ يبیا ية ا مم َر َأ ية الم َم ي ّی يت يل ُت يق َمی م َ
بصدد ممارسة حق القریب /اخمللص َنو أألامیكل املتويف ،وجب علیه أأن یمتم واجبه ابلاكمل َنو امللكیة وابلنسل مع ًا.


بفضل طریقة بوعز احلكمیة  -أأو رمبا ادلاهیة – يف عرض ا ألمر ،اكنت تكل املرة ا ألو ى اليت ینظر فهیا الوِل ا ألقرب ل ألمر ،اكن ا ألمر برم يته صعب ًا
علیه ليس توعبه عىل الفور .فقد اكن من السهل حسم املسأأةل عندما اكن ا ألمر یتعلق ابمللكیة فسب ،ولكن الزواج من راعوث ،فهذه مسأأةل
أأخرى.

د ) الآیة  :٦الوِل ا ألقرب یتخىل عن حقه يف احلفاظ عىل ملكیة ونسل أألامیكل
٦فَ َقا َل ألم َو ي ُِّلَ « :ال َأقم يد ُر َأ من َأفُ اك يل َن مف يس يلئا ََل مأفم يسدَ يم َری ياِث .فَ ُف اك َأن َمت يل َن مف يس َك يف َاك يِك ي َل ي ّّن َال َأقم يد ُر َأ من َأفُ اك».
َ .١ال َأقم يد ُر َأ من َأفُ اك يل َن مف يس :رمغ أأنه اكن من الرائع أأن َیصل الوِل ا ألقرب عىل امللكیة املرتبطة براعوث ،ولكنه عَ ي َمل أأن أأخذ راعوث اإ ى بيته وتربیة أأطفالها
سوف یفسد مریاثه.
 .٢يل َئَلا مأفم يسدَ يم َری ياِث :رمبا اكن لهذا الوِل ا ألقرب أأبناء ًا انجضون ،وقد حصلوا ابلفعل عىل مریاهثم يف ا ألراض .ومشلكة تقس می هذا املریاث بنی أأبناء مس تقبلینی
ینجِبم من راعوث اكنت أأكرب من أأن یرید التعامل معها.


أأیض ًا اكن هذا الرجل ،وبدون شك ،مزتوج ًا ،وقد عمل أأنه من غری املَلمئ ،عىل أأفضل تقدیر ،أأن َیرض راعوث لبيت اكلزوجة رمق اإثننی.

 .٣فَ ُف اك َأن َمت يل َن مف يس َك يف َاك يِك لَ ي ّّن َال َأقم يد ُر َأ من َأفُ اك :اكن وقع هذه اللكامت لآذان نعمي وراعوث رائع ًا .مفنذ برهة بدا املوقف میئوس ًا منه عندما قال الوِل
ا ألقرب :ا ي ّّن َأفُ ُّك .ولكن اكنت خطة بوعز حتتوي عىل مفاجأأة ،وقد تضمنت اخلطة حُكة مباغتة .وقد جنح ا ألمر.
ِ



رمبا یظن البعض أأن خطة بوعز اكنت خرقاء :فكیف س یفوز بتقدمی راعوث و أأرضها اإ ى الوِل ا ألقرب؟ ولكن اخلطة اليت بدت خرقاء قد جنحت
ابلفعل.

اثنی ًا .املرامس لتوثیق االإجراءات
أأ ) الآَّيت  :٨-٧تقلید النعل يف ا ألتفاقیات التجاریة
رسائيی َل ييف أَ مم ير ألم يف َاك يك َوألم ُم َباد َ يَةل ،ي َل مجلي اثم َب ي
ات ُ ي ّ
رسائيیلَ٨ .فَقَا َل
يه ألم َعا َد ُة ييف ا م َ
يه ألم َعا َد ُة َسا يبقًا ييف ا م َ
ُك َأ ممر َ .مخیلَ ُع أ الر ُج ُل ن َ مع َ ُ ه َوی ُ مع يطی يه يل َصا يح يب يه .فَهَ يذ يه ي َ
َ ٧و َه يذ يه ي َ
ِ
ِ
ِ
ي
ألم َو ي ُِّل يل ُبوع ََز« :أ مش َ يرت لنَ مف يس َك»َ .و َخلَ َع ن َ مع َ هُ.
رسائيی َل :یصف سفر التثنیة  ١٠-٥:٢٥املرامس املتبعة عندما یتخىل قریب عن مسؤولیته .خیلع املُتخل نع ه مث تبصق املر أأة
يه ألم َعا َد ُة َسا يبقًا ييف ا م َ
َ .١و َه يذ يه ي َ
ِ
اليت ختىل عن اإكراهما يف وهجه .ولكن املوقف اذلي َنن بصدده قد تضمن اإحلاق اخلزي ابلوِل ا ألقرب ،فذلكل قد اكتفوا ِبزء من املرامس وهو اجلزء
املتعلق ابلنعل.
 .٢أ مش َ يرت يلنَ مف يس َك :قصد الوِل ا ألقرب هبذه امجلةل :إان ا ألرض ٌ
مكل كل لتسرتدها لأنك ترید أأیض ًا احلفاظ عىل نسل اإلامیكل من خَلل الزواج من راعوث،
ا ألمر اذلي ال أأرید فع ه.
ب) الآَّيت  :١٠-٩بوعز یبلغ الش یوخ والشعب
ون يم من ی َ يد ن ُ مع يميَ ١٠ .و َك َذا َراع ُ
ُك َما ي َل يلمی َ ي َ
اكل َو ُ ا
٩فَ َقا َل بُوع َُز ي ُّلش ُیوخي َو يل َج يمیع ي ألشا مع يبَ « :أن ُ مممت ُشهُو ٌد ألم َی مو َم َأ ي ّّن قَ يد أ مش َ َرتیم ُت ُ ا
ُوث ألم ُموأ آ يبیا ُة أ مم َر َأ ُة
ون َو َم محلُ َ
ُك َما يل ي ملك ُی َ
مس ألم َم يیّ يت يم من ب َ م ينی اخ َموتي يه َو يم من َاب يب َم َاكني يهَ .أن ُ مممت ُشهُو ٌد ألم َی مو َم».
مس ألم َم ّی ييت عَ َىل يم َریاثي يه َو َال ی َ منقَ ير ُض أ م ُ
ون قَ يد أ مش َ َرتمیْتُ َا ي َِل أ مم َر َأةً ،ي مل يق َمی أ م َ
َم محلُ َ
ِ
 .١فَ َقا َل بُوع َُز ي ُّلش ُیوخي َو يل َج يمیع ي ألشا مع يب :لقد أأعلن بوعز ابإبْتاج – بعد أأن خمت االإتفاقیة بصورة قانونیة  -أأنه س یحافظ عىل ملكیة ونسل أألامیكل ،و أأفضل ما
يف ا ألمر ِكه هو أأنه س یزتوج من راعوث ،املر أأة اليت أأحِبا.
مس ألم َم ّی ييت يم من ب َ م ينی اخ َموتي يه َو يم من َاب يب َم َاك ين يه :اإن هذا ل ٌ
وصف جید لفكرة احلفاظ عىل نسل املتويف.
مس ألم َمیّ ييت عَ َىل يم َریاثي يه َو َال ی َ منقَ ير ُض أ م ُ
 ي مل يق َمی أ م َ
ِ
َ .٢راع ُ
ون قَ يد أ مش َ َرتمیْتُ َا ي َِل أ مم َر َأ ًة :ابلرجوع اإ ى االإَصاح ا ألول جند أأن راعوث بدت متخلیة عن أأفضل فرصة لها يف الزواج كوها تركت
ُوث ألم ُموأ آ يبیا ُة أ مم َر َأ ُة َم محلُ َ
موطهنا ا ألصل موأآب ،و أأعطت قلِبا وحیاهتا الإهل إارسائیل .ولكن وضعت راعوث هللاا أأو ًال ،لهذا دبر اهل لها عَلقة أأعظم مما اكن خیطر عىل ابلها .والیوم
سوف یبارك هللاا أأولئك الراغبنی يف الزواج ابلطریقة ذاهتا ،علهیم فقط أأن یضعوا هللاا أأوالً.
َ .٣أن ُ مممت ُشهُو ٌد ألم َی مو َم :وهذا يرشح كیف أأن مرامس الزواج أأمر جوهري ،وكیف أأن السلطات املدنیة ال بد أأن تُقر هبا .لقد اكن بوعز َیب راعوث واكن ال بد
لهذا احلب أأن يشهد علیه امجلهور و أأن یُ ّوثق.


یتساءل الناس أأحیا ًان عن أأُهیة مرامس الزواج ،أأو وثیقة الزواج ،قائلنی " :أأال نس تطیع الزواج أأمام هللاا فسب؟" هناك يشء انقص يف احلب
اذلي ال یرید أأن یُعلن عن نفسه أأو ال یرید شهود ًا ،أأو ال یرید لسلطات املدنیة أأن تُقر اب إالرتباط .هذا النوع من احلب ال یرىق لیكون حب ًا حقیقی ًا.



واذلین یقولون" :حس ن ًا ،ختیل أأننا نعيش يف جزیرة انئیة ،وليس هناك من یزوجنا ،فهل میكن أأن نكون زوجنی أأمام هللاا؟" االإجابة" :نعم ،عىل
جزیرة انئیة ".ولكنك لست تعيش عىل جزیرة انئیة ،فهناك شهود وسلطات مدنیة لي تعلن لللك الزتامك ابلزواج .هللاا یریدك أأن تفعل ذكل".

ج ) الآَّيت  :١٢-١١بركة الشهود
رسائيیلَ .فَأ مصنَ مع يب َبأْس ييف
١١فَقَا َل َ يمجی ُع ألشا مع يب أ ا يذل َین ييف ألم َب ياب َوأ ُّلش ُیوخُ  َ « :مَن ُن ُشهُودٌ .فَلم َی مج َعلي أ الر ُّب ألم َم مر َأ َة أدلاا يخ َ َةل ا َ ى بَيمتي َك َك َرا يحی َل َو َِكَ میئَ َة أ لاتَ م ينی بَنَتَا بَي َمت ا م َ
ِ
َأفم َراتَ َة َو ُك من َذا أ ممس ييف بَي يمت ل َ محمَ ١٢ .ولم َی ُك من بَيمتُ َك َك َبي يمت فَ َار َص أ ا يذلي َو َ َدلتم ُه َاث َم ُار يلهیَ ُو َذا ،يم َنِ ألن ا مسلي أ ا يذلي ی ُ مع يط َ
یك أ الر ُّب يم من َه يذ يه ألم َفتَا ية».
 .١فَ َقا َل َ يمجی ُع ألشا مع يب أ ا يذل َین ييف ألم َب ياب َوأ ُّلش ُیوخُ  َ " :مَن ُن ُشهُو ٌد" :لقد ابْتج امجلیع بَل شك .لقد أأثىن ارجال عىل جامل راعوث ،ومدحت النساء حسن طالع
بوعز .لقد ر أأى اللك كیف اكن هذا عرس ًا ملیئ ًا ابلعاطفة واحلب.
َ .٢ك َرا يحی َل َو َِكَ میئَ َة :لقد اكن بنی هاتنی الثنتنی ثَلثة عرش طف ًَل ،واكنتا وادلات أأمة إارسائیل ِكها .اكنت هذه بركة كبریة بورك هبا بوعز وراعوث.
َ .٣ك َبي يمت فَ َار َص :ما اذلي اكن ممزی ًا يف فارص؟ اإن قصة مودله مذكورة يف سفر التكوین .٣٠-٢٧:٣٨


یقول تراب ( :)Trappخبصوص عبارة " َولم َی ُك من بَيمتُ َك َك َبي يمت فَ َار َص"" :هذا املُقتحم ،كام دعته القابةل ،أأراد أأن یودل قبل أأخیه ،و أأن یأأخذ حق
البكوریة ،أأصبح بعد ذكل سعید ًا بنسل متاكثر ومرشف".



یقول كدنر (" :)kidnerيف الواقع ،یبدو أأن فارص هو سلف ُك البتلحمینی بوجه عام ( أأخبار ا ألَّيم ا ألو ى  .)٥٠ ،١٨ ،٥:٢فض ًَل عن ذكل،
أأعطى فارص اْسه اإ ى جزء من س بط َيوذا اذلي ینحدر منه (سفر العدد .)٢٠:٢٦

اثلث ًا .وعاشا يف سعادة غامرة
أأ ) الآیة  :١٣راعوث وبوعز ینجبان أأول طفل
١٣فَأَ َخ َذ بُوع َُز َراع َ
ُوث أ مم َر َأ ًة َو َد َخ َل عَلَهیم َا ،فَأَع َمطاهَا أ الر ُّب َح َب ًَل فَ َو َ َدل يت أبمنًا.
 .١فَأَع َمطاهَا أ الر ُّب َح َب ًَل :مل تكن عطیة ا ألطفال ُمسمل هبا يف إارسائیل .اإن حقیقة أأن بوعز وراعوث اكان قادرین عىل اإجناب طفل لمتويف أألامیكل اكنت دلی ًَل
عىل بركة هللاا.
ب) الآَّيت  :١٦-١٤حیاة ن ُعمي املباركة
ون َ يكل يال مر َجاعي ن َ مفس َواعَ َ ياةل َش میبَتي يك .ي َل ان َكنا َت يك أل ا ييت
١٤فَقَال َ يت أل ين ّ َسا ُء يل ُن مع يميُ « :م َب َاركٌ أ الر ُّب أ ا يذلي ل َ مم ی ُ مع يد مم يك َو يل ًّیا ألم َی مو َم يل َ م
رسائيیلََ ١٥ .ویَ ُك ُ
ي یُدم عَى أ م ُْس ُه ييف ا م َ
ِ
ت َ ُهل مريبی ًةِ .
ِ
َأ َحبا مت يك قَدم َو َ َدلتمهَُ ،و ي َ
يه خ م ٌَری َ يكل يم من َس مب َع ية ب َ ين َنی»١٦ .فَأَ َخ َذ مت ن ُ مع يمي ألم َو َ َدل َو َوضَ َع مت ُه ييف يحضم هني َا َو َص َار م ُ َ ّ َ
ُ .١م َب َاركٌ أ الر ُّب :أأنظر اإ ى ن ُعمي املباركة .أأصبح دلَيا حفید الآن وصارت هل مربیة ،كام و أأصبحت مشهورة يف إارسائیل.
 .٢أ ا يذلي ل َ مم ی ُ مع يد مم يك َو يل ًّیا ألم َی مو َم :من املناسب أأن تنال هذه الربكة يف حیاة ن ُعمي اإهمتم ًا كبری ًا يف هایة الفصل .اإذ أأن رجوعها لرب يف ا ألساس اكن بدایة لعمل
هللاا الرائع هذا .فلو مل تكن ن ُعمي قد قررت العودة اإ ى بيت حلم وإا ى أأرض إارسائیل وإاهل إارسائیل ،فاإن أأَّي من هذا مل َیدث.


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



والسبب الثاّن من وراء هذا االإهمتم هو ألن ن ُعمي قالت يف االإَصاح ا ألول :ألم َق يد َیر قَدم َأ َم ار يّن جي دًّ ا َ ...و َأ مر َج َع ي َين أ الر ُّب فَ يارغَ ًة َ ...وأ الر ُّب قَدم َأ َذل ا يين
رس يّن؟» (راعوث  .)٢١-٢٠:١أآه لو اس تطاعت ن ُعمي أآنذاك رؤیة كیف اكن هللاا سيباركها ألبعد حد يف الهنایة.
َوألم َق يد ُیر قَدم َك ا َ



ال میكننا أأن نلوم ن ُعمي ،فنحن نفعل اليشء ذاته .ولكننا أأیض ًا ال بد أأن نتعمل كام تعلمت يه .ال بد أأن نتعمل أأن خطة هللاا اكمةل وملیئة ابحملبة حَّت
لو كنا ال نفهم ما یفع ه واكن الوضع میئوس منه ،ثق بأأنه یعرف ما یفع ه .وال بد أأن نتعمل أأن " َو َ مَن ُن ن َ مع َ ُمل َأ ان ُ ا
ُك أ م َل مش َیا يء تَ مع َملُ َم ًعا يلمخ م يَری يل ا يذل َین
ون َح َس َب قَ مص يد يه".
ون أ َهلل ،أ ا يذل َین ُ ممه َمدم ع ُُّو َ
ُ يَی ُّب َ

ج ) الآَّيت  :٢٢-١٧راعوث وبوعز :أأسَلف داود مكل إارسائیل
ون
ونَ ١٩ ،و َح م ُ
َ ١٧و َ اْس مت ُه ألم َج َار ُات أ م ًْسا قَائي ََلت« :قَدم ُو ي َدل أ مب ٌن يل ُن مع يمي» َو َدع مَو َن أ م َْس ُه ُعوبيیدَ  .ه َُو َأبُو ي اََّس َأ يِب د َُاو َدَ ١٨ .و َه يذ يه َم َوا يلیدُ فَ َار َص :فَ َار ُص َو َ َدل َح م ُ
ص ُ
ص َ
ون َو َ َدل بُوع ََزَ ،وبُوع َُز َو َ َدل ُعوبيیدَ َ ٢٢ ،و ُعوبيیدُ َو َ َدل ي اََّسَ ،وي اََّس
َابَ ٢٠ ،و َ يَّعینَاد ُ
َو َ َدل َرا َمَ ،و َرا ُم َو َ َدل َ يَّعینَاد َ
ونَ ٢١ ،و َسلم ُم ُ
ونَ ،و ََنمشُ ُ
ون َو َ َدل َسلم ُم َ
َاب َو َ َدل ََنمشُ َ
َو َ َدل د َُاودَ.
 .١قَدم ُو ي َدل أ مب ٌن يل ُن مع يمي :لقد دعا بوعز وراعوث ابهنام عوبید .واكن لعوبید ابن ًا سامه يَّس .واكن يَّس أأبن ًا دلاود .وجاء يسوع من نسل داود.


یقول كدنر (" :)kidnerاإن ید هللاا ظاهرة عرب التارخي .فاهلل یمتم مقاصده جی ًَل بعد جیل .و ألن الفرد منا حمدود يف حیاة واحدة ،فاإنه یرى النذر
اليسری مما َیدث .اإن سلسةل النسب طریق مدهشة الإظهار دمیومة قصد هللاا عرب العصور .اإن وقائع التارخي ال حتدث مصادفة ،بل هناك قصد
مهنا ِكها .والقصد هو قصد هللاا".

َ .٢أ يِب د َُاو َد :رجوع ن ُعمي لبيت حلم ،و أأصول داود يف بيت حلم اليت تعود اإ ى راعوث وبوعزِ ،كها أأس باب دفعت یوسف ومرمی اإ ى اذلهاب اإ ى بيت حلم
لیكتتبوا بناء ًا عىل أأمر أأغسطس قیص (لوقا  .)٥-١:٢اإن راعوث وبوعز هام سبب والدة يسوع يف بيت حلم.


اإن التأأمل يف يسوع يف سفر راعوث ال یبد أأ من ذكر املكل داود .بل یبدو يسوع جلی ًا عرب السفر ِكه ،مرموز ًا اإلیه يف بوعز ،ويف َعل
القریب/اخمللص.



ال بد لقریب/اخمللص أأن یكون فرد ًا من العائةل ،وصار يسوع برش ًا وهو االإهل الرسمدي لي یكون قریبنا وخیلصنا.



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



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



مل یكن دافع بوعز بصفته القریب/اخمللص ،املصلحة الشخصیة ،بل حمبته الصادقة لراعوث .كذكل اكن دافع يسوع يف ختلیصنا هو حبه الشدید
لنا.



اكن دلى بوعز ،بصفته القریب/اخمللص ،خطة الإسرتاداد راعوث لنفسه ،وقد ظن البعض أأها خطة خرقاء .اكن دلى يسوع خطة لتخلیصنا أأیض ًا،
ورمبا ظن البعض أأها خطة خرقاء (افتداء البرش بواسطة املوت عىل صلیب قاس؟) ،ولكن اخلطة جنحت واكن جناح ًا ساحق ًا وجمید ًا.



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



لقد مضن بوعز لراعوث بصفته قریِبا/خملصها ،مس تقب ًَل جمیداً .ويسوع أأیض ًا بصفته خملصنا یضمن لنا مس تقب ًَل جمید ًا.



ُك هذا یعود اإ ى فكرة أأن يسوع هو قریبنا/خملصنا .لهذا صار برش ًا .رمبا اكن ابإماكن هللاا أأن یُرسل مَلاكً لیخلصنا ،ولكن املَلك مل یكن لیصبح
قریبنا .ويسوع ،يف جمده الرسمدي ،دون أأن یصبح اإنسا ًان ،اكن ابإماكنه أأن خیلصنا ،ولكنه لن یكون قریبنا .رمبا یصلح لنِب أأو اكهن عظمی أأن
یكون قریبنا ،ولكن خطیئته الشخصیة جتع ه غری مؤهل لیكون خملصنا .وحده يسوع ،هللاا الرسمدي اذلي صار برش ًا ،يس تطیع أأن یكون الوِل
واخمللص لبرشیة.



یصف ( أأشعیاء  )٨-٤:٥٤العمل العجیب لرب كقریبنا وخملصنا (چویل)َ " :ال َخت يَايف ي َلن ياك َال َ مخت َزمی َنَ ،و َال َ مخت َج يل ي َلن ياك َال ت َ مس َت يح َنیَ ...و َو يلیُّ يك
رسائيی َل ...ي َلن ا ُه َُأ مم َر َأة َمهم ُج َورة َو َم مح ُزون َ ية أ ُّلروحي َدعَ ياك أ الر ُّبَ ...و يب َم َرا يح َم ع يَظمیَة َسأَ م َمج ُع يك ...قَا َل َو يلیُّ يك (قریبك/خملصك)
ُّوس ا م َ
(قریبك/خملصك) قُد ُ
ِ
أ الر ُّب".



لقد خطط هللاا منذ ا ألزل أأن جیمع بوعز وراعوث مع ًا ،ومن مث جیعل بيت حلم نقطة ادلخول جمليء يسوع كقریبنا/خملصنا احلقیقي ،االإهل الاكمل
واالإنسان الاكمل .وَنن َنتاج ،عىل َنو روحاّن ،أأن نأأيت اإ ى بيت حلم ،ونطلب من يسوع أأن خیلصنا .كام تقول ترنمیة املیَلد الشهریة:
أآه َّي قریة بيت حلم الصغریة ،ملاذا نر ياك بَل حراك مع النیام
متر النجوم الهادئة فوق نومك العمیق اخلاِل من ا ألحَلم
والنور الرسمدي يسطع يف شوارعك املظلمة
جتمتع أآمال وترقب الس ننی يف لیلتك احلاملة
مك يف هدوء ،مك يف سكون ،قد وهبت العطیة العجیبة
حیث منح هللاا لقلوب البرش براكت سامءه اجلزیةل
ال تسمعه الآذان أآتی ًا ،بل یدخل املس یح الغاِل يف عامل الرش
حیث النفوس املتضعة هتم الإس تقباهل
أآه َّي طفل بيت حلم ،ندعوك أأن تَنل اإلینا
همل تفضل واحمو خطاَّيان ولتودل الیوم فینا
تزف مَلئكة عید املیَلد ا ألخبار السارة العظمیة لنا ابلْتلیل
فتعال الینا وامكث عندان َّي ربنا عامنوئیل

