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حدثَ يف أياِم حكِم القُضاِة أنه صار جوع يف األرِض، فذَهب رجلٌ ِمن بيِت لَحِم يهوذا ليتغرب يف بالِد موآب هو 1

وابناه هحلونُ وِكليون2ُ. وامرأتيِه معمي، وامسا ابنامرأِتِه ن واسم ،ِل أليماِلكجالر يِت لَحِم أفر ،واسمب ونَ ِمناتي
فأخذا هلُما امرأتِني 4. ومات أليماِلك رجلُ نعمي، وبقيت هي وابناها3. فأتوا إلَى بالِد موآب وكانوا هناك. يهوذا

هما محلونُ ثُم ماتا ِكال5. وأقاما هناك نحو عشِر ِسنٍني. موآبيتِني، اسم إحداهما عرفَةُ واسم اُألخرى راعوثُ
  .وِكليونُ، فتِركَِت املَرأةُ ِمِن ابنيها وِمن رجِلها

. فقامت هي وكنتاها ورجعت ِمن بالِد موآب، ألنها ِمسعت يف بالِد موآب أنَّ الرب قد افتقَد شعبه ليعطيهم خبزا6
فقالَت نعمي 8. ها، وِسرنَ يف الطريِق للرجوِع إلَى أرِض يهوذاوخرجت ِمن املَكاِن الذي كانت فيِه وكنتاها مع7

وليعِطكُما 9. وليصنِع الرب معكُما إحسانا كما صنعتما باملوتى ويب. اذهبا ارِجعا كُلُّ واِحدٍة إلَى بيِت أُمها:"لكَنتيها
إننا نرِجع معِك :"فقالَتا هلا10. فقَبلَتهما، ورفَعن أصواتهن وبكَني". الرب أنْ ِجتدا راحةً كُلُّ واِحدٍة يف بيِت رجِلها

ملاذا تذهباِن معي؟ هِل يف أحشائي بنونَ بعد حتى يكونوا لكُما . ارِجعا يا بنتي:"فقالَت نعمي11". إلَى شعِبِك
يل رجاٌء أيضا بأني أصري هِذِه : وإنْ قُلت. عن أنْ أكونَ لرجٍلِارِجعا يا بنتي واذهبا ألني قد ِشخت 12ِرجاالً؟ 

هلْ تصِبراِن هلُم حتى يكبروا؟ هِل تنحِجزاِن ِمن أجِلِهم عن أنْ تكونا لرجٍل؟ ال يا 13اللَّيلَةَ لرجٍل وأِلد بنني أيضا، 
يأجِلكُما ألنَّ . بنت ا ِمنةٌ ِجدغمومي مفإنعلَي تقد خرج الرب دا14". يأيض كَنيوب نهأصوات فَعنر ثُم . لَتفقَب

ِارِجعي أنِت وراَء . هوذا قد رجعت ِسلفَتِك إلَى شعِبها وآِلهِتها:"فقالَت15. عرفَةُ حماتها، وأما راعوثُ فلَِصقَت ا
  :فقالَت راعوث16ُ". ِسلفَِتِك

  علَي أنْ أتركَِك ال تِلحي"

  ،وأرجعِ عنِك 

ببِت أذهيثُما ذَهح هألن  

 أبيت يثُما بتوح.  

  شعبِك شعيب

  .وإلَهِك إلَهي 

17أموت تيثُما مح  

 ِفنأند وهناك.  

زيديب وهكذا ي لُ الربفعهكذا ي.  

  ."إنما املوت يفِصلُ بيين وبينِك 



. فذَهبتا ِكلتاهما حتى دخلَتا بيت لَحٍم19. رأت أنها مشددةٌ علَى الذَّهاِب معها، كفَّت عن الكالِم إليهافلَما 18
 ال تدعوين:"فقالَت هلُم20". أهِذِه نعمي؟:"وكانَ ِعند دخوِهلما بيت لَحٍم أنَّ املدينةَ كُلَّها حتَركَت بسبِبِهما، وقالوا

عميانين ِجدرقد أم ةَ، ألنَّ القديررفاِرغَة21ً.  بِل ادعوين م الرب ينعِلئَةً وأرجمتم بتي ذَهعمي، . إنين نملاذا تدعون
فرجعت نعمي وراعوثُ املوآبيةُ كنتها معها، اليت رجعت ِمن بالِد 22". والرب قد أذَلَّين والقدير قد كسرين؟

  .موآب، ودخلَتا بيت لَحٍم يف ابِتداِء حصاِد الشعِري
  راعوث تلتقي ببوعز

2 
1زبوع هامس ،ِة أليماِلكشريع بأٍس ِمن اربِلها، ججٍة لرعمي ذو قَرابعمي2. وكانَ لنةُ لنراعوثُ املوآبي عيين :"فقالَتد

فذَهبت وجاءت والتقَطَت 3". اذهيب ياِبنيت:"فقالَت هلا". من أِجد ِنعمةً يف عينيِهأذهب إلَى احلَقِل وألتِقطْ سناِبلَ وراَء 
ادينيف احلَقِل وراَء احلَص .ِة أليماِلكشريع الذي ِمن زقٍل لبوعِة حها يف ِقطعصيبن فَق4. فات قد جاَء ِمن زوإذا ببوع
ادينصيِت لَحٍم وقالَ للحب" :معكُم الرب ."فقالوا له":الرب باِركُككَِّل علَى 5". يالِمِه املولغ زفقالَ بوع

ادينهِذِه الفَتاةُ؟:"احلَص وقال6َ". ملَن ادينكَّلُ علَى احلَصاملو المألغ فأجاب": عمي ِمنمع ن تعجةٌ قد رهي فتاةٌ موآبي
 ،7بالِد موآبوقالَت :عوين ألتدادينِم وراَء احلَصاحلُز نيب عباِح إلَى اآلنَ. ِقطْ وأمجالص ِمن كَثَتوم قَليالً . فجاءت

  ".ما لَِبثَت يف البيِت
أال تسمعني ياِبنيت؟ ال تذهيب لتلتِقطي يف حقِل آخر، وأيضا ال تربحي ِمن ههنا، بِل هنا الِزمي :"فقالَ بوعز لراعوث8َ

ألَم أوِص الِغلمانَ أنْ ال يمسوِك؟ وإذا عِطشِت فاذهيب . عيناِك علَى احلَقِل الذي يحصدونَ واذهيب وراَءهم9 .فتيايت
كيف وجدت :"فسقَطَت علَى وجِهها وسجدت إلَى األرِض وقالَت له10". إلَى اآلنيِة واشريب ِمما استقاه الِغلمانُ

 يكينةً يف عةٌ؟ِنعموأنا غَريب إلَي ى تنظُروقالَ هلا11". حت زبوع فأجاب": عدماِتِك بلِت حببكُلِّ ما فع ين قد أُخِبرتإن
ليكاِفئ الرب 12. موِت رجِلِك، حتى تركِت أباِك وأُمِك وأرض مولِدِك وِسرِت إلَى شعٍب مل تعِرفيِه ِمن قَبلُ

أجر كُنلِك، وليميِهعناحج مي حتتحتت إلَِه إسرائيلَ الذي ِجئِت لكَي ِعنِد الرب 13". ِك كاِمالً ِمنين : "فقالَتلَيت
اريكوج ٍة ِمنكواِحد وأنا لَست ،ِتكجاري قَلب بتين وطَييتزقد ع كدي ألنيا سي يكينةً يف عِنعم فقالَ 14". أِجد

زو:"هلا بوع ِك يف اخلَلِِّعندتاخلُبِز، واغِمسي لُقم مي إلَى ههنا وكُلي ِمنقِت األكِل تقَد ." ادينجباِنِب احلَص تلَسفج
دعوها تلتِقطْ بني احلُزِم :"فأمر بوعز ِغلمانه قائالً. ثُم قامت لتلتِقط15َ. فناوهلا فريكًا، فأكلَت وشِبعت وفَضلَ عنها

  ".وأنِسلوا أيضا هلا ِمن الشمائِل ودعوها تلتِقطْ وال تنتِهروها16. وال تؤذوهاأيضا 
فرأت . فحملَته ودخلَِت املدينة18َ. فالتقَطَت يف احلَقِل إلَى املساِء، وخبطَت ما التقَطَته فكانَ نحو إيفَِة شعٍري17

قَطَتهها ما التماتوأعطَتها. ح تجِعهاوأخرِشب عدلَ عنها بها19.  ما فضماتهلا ح فقالَت": ؟ وأينقَطِت اليومأين الت
اسم الرجِل الذي اشتغلت معه :"فأخبرت حماتها بالذي اشتغلَت معه وقالَِت". اشتغلِت؟ ليكُِن الناِظر إلَيِك مباركًا

زبوع ِت20". اليومعمي لكَنن ى: "هافقالَتمع األحياِء واملوت ِك املَعروفمل يتر هألن الرب هو ِمن كبارهلا ". م قالَت ثُم
الِزمي ِفتياين حتى يكَملوا : إنه قالَ يل أيضا:"فقالَت راعوثُ املوآبية21ُ". هو ثاين ولينا. الرجلُ ذو قَرابٍة لنا:"نعمي



إنه حسن ياِبنيت أنْ خترجي مع فتياِتِه حتى ال يقَعوا بِك يف حقِل :" نعمي لراعوثَ كنِتهافقالَت22". مجيع حصادي
راِحلنطَِة23". آخ صادعِري وحالش صادى حهى انتيف اِلالِتقاِط حت زفتياِت بوع تمماِتها. فالزمع ح توسكَن.  

  راعوث وبوعز يف البيدر
3 
فاآلنَ أليس بوعز ذا قَرابٍة لنا، الذي كُنِت 2ياِبنيت أال ألتِمس لِك راحةً ليكونَ لِك خري؟ : "ا نعمي حماتهاوقالَت هل1

د فاغتِسلي وتدهين والبسي ثيابِك وانِزيل إلَى البيدِر، ولكن ال تعريف ِعن3. مع فتياِتِه؟ ها هو يذَري بيدر الشعِري اللَّيلَةَ
ومتى اضطَجع فاعلَمي املَكانَ الذي يضطَِجع فيِه، وادخلي واكِشفي ناحيةَ 4. الرجِل حتى يفرغَ ِمن األكِل والشرِب

لنيِك مبا تعمخِبرهلا5". ِرجلَيِه واضطَِجعي، وهو ي فقالَت":عكُلَّ ما قُلِت أصن."  
6سح ِملَتِر وعيدإلَى الب لَتزهافنماتا بِه حركُلِّ ما أم يف 7. ب ِضطَجعلَ ليخود هقَلب وطاب ِربوش زفأكلَ بوع

وكانَ ِعند انِتصاِف اللَّيِل أنَّ الرجلَ اضطَرب، 8. فدخلَت ِسرا وكشفَت ناحيةَ ِرجلَيِه واضطَجعت. طَرِف العرمِة
ضطَِجعوإذا بامرأٍة م فَتِرجلَيِهوالت أنِت؟:"فقال9َ. ٍة ِعند نم ."فقالَت":كتعلَى . أنا راعوثُ أم ِبكطْ ذَيلَ ثَوفابس

إنِك مباركَةٌ ِمن الرب ياِبنيت ألنِك قد أحسنِت معروفَِك يف األخِري أكثَر ِمن األوِل، إذ : "فقال10َ". أمِتك ألنك ويلٌّ
بوراَء الش يأبواِب . واآلنَ ياِبنيت ال ختايف11. اِن، فُقَراَء كانوا أو أغنياَءمل تسع لُ لِك، ألنَّ مجيعأفع كُلُّ ما تقولني

بييت اللَّيلَةَ، ويكونُ يف 13. واآلنَ صحيح أني ويلٌّ، ولكن يوجد ويلٌّ أقرب ِمني12. شعيب تعلَم أنِك امرأةٌ فاِضلَةٌ
حي هو . وإنْ مل يشأْ أنْ يقضي لِك حق الويلِّ، فأنا أقضي لِك. ليقِض. قَضى لِك حق الويلِّ فحسناالصباِح أنه إنْ 

باِح. الربِاضطَِجعي إلَى الص."  
ال يعلَم أنَّ املَرأةَ :"قالَو .ثُم قامت قَبلَ أنْ يقِدر الواِحد علَى معِرفَِة صاِحِبِه. فاضطَجعت ِعند ِرجلَيِه إلَى الصباِح14

فأمسكَته، فاكتالَ ِستةً ِمن الشعِري ووضعها ". هايت الرداَء الذي علَيِك وأمِسكيِه:"ثُم قال15َ". جاءت إلَى البيدِر
. بكُلِّ ما فعلَ هلا الرجلُفأخبرا ". من أنِت ياِبنيت؟: "فجاءت إلَى حماِتها فقالَت16. علَيها، ثُم دخلَ املدينةَ

17قالَ:"وقالَت هعِري أعطاين، ألنالش ةَ ِمنتماِتِك: هِذِه السى :"فقالَِت18". ال جتيئي فاِرغَةً إلَى حاجِلسي ياِبنيت حت
اليوم األمر ممتى يهدأُ حتلَ ال يجألنَّ الر ،األمر قَعي تعلَمي كيف."  

  ج من راعوثبوعز يتزو
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1هناك لَسإلَى الباِب وج زبوع ِعدفص .عاِبر زبوع عنه يلِّ الذي تكلَّميا فُالنُ :"فقالَ. وإذا بالو هنا أنت ِملْ واجِلس

ثُم قالَ 3 .فجلَسوا". اجِلسوا هنا:"ثُم أخذَ عشرةَ ِرجاٍل ِمن شيوِخ املدينِة وقالَ هلُم2. فمالَ وجلَس". الفُالينُّ
اشتِر : فقُلت إني أُخِبرك قائال4ً. إنَّ نعمي اليت رجعت ِمن بالِد موآب تبيع ِقطعةَ احلَقِل اليت ألخينا أليماِلك:"للويلِّ

 ألنه ليس غَريك يفُك .وإنْ كُنت ال تفُك فأخِبرين ألعلَم. فإنْ كُنت تفُك ففُك. قُدام اجلاِلسني وقُدام شيوِخ شعيب
كعدفقالَ". وأنا ب":ي أفُك5". إنزِة :"فقالَ بوعِد راعوثَ املوآبيي ا ِمنري أيضعمي تشتِد ني ري احلَقلَ ِمنتشت يوم

ففُك أنت لنفِسك . فسي لئال أُفِسد مرياثيال أقِدر أنْ أفُك لن:"فقالَ الويل6ُّ". امرأِة املَيِت لتقيم اسم املَيِت علَى مرياِثِه



أنْ أفُك ي ال أقِدرلَِة، ألجِل إثباِت كُلِّ أمٍر7". ِفكاكي ألنةُ ساِبقًا يف إسرائيلَ يف أمِر الِفكاِك واملُبادوهِذِه هي العاد .
  .وخلَع نعله". اشتِر لنفِسك: "فقالَ الويلُّ لبوعز8 .فهِذِه هي العادةُ يف إسرائيلَ. يخلَع الرجلُ نعله ويعطيِه لصاِحِبِه

أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كُلَّ ما ألليماِلك وكُلَّ ما لِكليونَ ومحلونَ : "فقالَ بوعز للشيوِخ وجلميِع الشعِب9
تريتها يلَ امرأةً، ُألقيم اسم املَيِت علَى مرياِثِه وال ينقَِرض وكَذا راعوثُ املوآبيةُ امرأةُ محلونَ قد اش10. ِمن يِد نعمي

فقالَ مجيع الشعِب الذين يف الباِب 11". أنتم شهود اليوم. اسم املَيِت ِمن بِني إخوِتِه وِمن باِب مكاِنِه
يوخوالش":هودش حناِخلَةَ إ. ناملَرأةَ الد ِل الربجعإسرائيلَفلي يتتا بنِني بكراحيلَ وكلَيئَةَ اللت يِتكببأٍس . لَى ب عفاصن

وليكُن بيتك كبيِت فارص الذي ولَدته ثامار ليهوذا، ِمن النسِل الذي 12. يف أفراتةَ وكُن ذا اسٍم يف بيِت لَحٍم
  ".يعطيك الرب ِمن هِذِه الفَتاِة

  نسِب داود
مبارك الرب :"فقالَِت النساُء لنعمي14. راعوثَ امرأةً ودخلَ علَيها، فأعطاها الرب حبالً فولَدِت ابنا بوعزفأخذَ 13

ألنَّ كنتِك . ويكونُ لِك إلرجاِع نفٍس وإعالَِة شيبِتِك15. الذي مل يعِدمِك وليا اليوم لكَي يدعى امسه يف إسرائيلَ
باليت أحننيِة بسبع لِك ِمن ريوهي خ ،ته16". تِك قد ولَد له تيف ِحضِنها وصار تهعضوو لَدعمي الون ذَتفأخ
  .هو أبو يسى أيب داود. ودعونَ امسه عوبيد". قد وِلد ابن لنعمي:"ومسته اجلارات امسا قائالٍت17. مربيةً
18 اليدووهِذِه مصصرونَ،  :فارح لَدو ص19فار ،ينادابمع لَدو ورام ،رام لَدصرونُ و20وح لَدو ينادابموع

وعوبيد ولَد يسى، ويسى ولَد 22وسلمونُ ولَد بوعز، وبوعز ولَد عوبيد، 21نحشونَ، ونحشونُ ولَد سلمونَ، 
دداو. 


