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  نعيمة وراعوث

١  

١ي الْبِالدةٌ فاعجثَتْ مدح ،اةكْمِ الْقُضامِ حي َأيوذَا، . فهي يف متَ لَحيب نٌل مجر بفَذَه
نَاهابو تُهجوزو وه ،قْتالْو ضعا بيهف يمقِلي ،وآبم َأِلي٢. ِإلَى بِالد هماس كَانو ،كلم

ونلْيكو لُونحم هنَيا ابماسةٌ، ويمنَع هتجوز ماسي . وف متَ لَحيب نم ونياتَأفْر مهو
وماتَ َأِليملك زوج نَعيمة، وبقيتْ هي ٣. فَراحوا ِإلَى بِالد موآب وَأقَاموا هنَاك. يهوذَا

فََأخَذَ االبنَانِ زوجتَينِ موآبِيتَينِ، واحدةٌ اسمها عرفَةُ واُألخْرى اسمها ٤. وابنَاها
فَفَقَدت الْمرَأةُ . ماتَ محلُون وكلْيون٥وبعدما َأقَاما هنَاك حوالَي عشْرِ سنين، . راعوثُ

  .ابنَيها وزوجها
٦تْ نَععمستْ ودتَعا، فَاسامطَع مطَاهَأعو بِهشَع ونَةعِلم اءاَهللا ج َأن ،وآبم ي بِالدةٌ فيم

وخَرجتْ من الْمكَانِ الَّذي كَانَتْ فيه، ومعها ٧. ِلتَرجِع من هنَاك هي وزوجتَا ابنَيها
: فَقَالَتْ نَعيمةٌ لَهما٨. رِيق ِليرجِعن ِإلَى َأرضِ يهوذَازوجتَا ابنَيها، وسرن في الطَّ

. اُهللا يحسن ِإلَيكُما كَما َأحسنْتُما ِإلَى الَّذين ماتُوا وِإلَي. ِلتَرجِع كُلُّ واحدة ِإلَى دارِ ُأمها"
٩كُلُّ و ،ةاحا بِالركُملَيع منْعااُهللا يجٍ لَهوارِ زي دف ةداٍل." احع توبِص نكَيبا وملَتْهقَبو .

ِلماذَا تَذْهبانِ . ارجِعا يا بِنْتَي: "فَقَالَتْ نَعيمة١١ٌ." نَذْهب معك ِإلَى شَعبِك: "فَقَالَتَا لَها١٠
ارجِعا يا بِنْتَي واذْهبا، َألنِّي شخْتُ عنِ ١٢ما؟ معي؟ هْل سَأِلد بنين يصبِحون َأزواجا لَكُ

هْل تَنْتَظرانِ حتَّى ١٣حتَّى لَو كَان هنَاك َأمٌل َأن َأتَزوج اللَّيلَةَ وَأِلد بنين، . الزواجِ
نْتَي، فََأنَا َأتْعس منْكُما َألن يد يكْبروا؟ هْل تَمتَنعانِ عنِ الزواجِ من َأجلهِم؟ ال يا بِ

فَقَبلَتْ عرفَةُ حماتَها وودعتْها، . ثُم بكَين مرةً ُأخْرى بِصوت عاٍل١٤." الْمولَى ضربتْني
ةٌ ِإلَى شَعبِها وآِلهتها، هذه سلْفَتُك راجِع: "فَقَالَتْ نَعيمة١٥ٌ. َأما راعوثُ فَتَمسكَتْ بِها

ال تُلحي علَي َأن َأتْركَك وَأرجِع عنْك، َألنِّي حيثُما : "فَقَالَتْ راعوث١٦ُ." فَارجِعي معها



يمُأق تا َأقَمثُميحو ،بَأذْه تبِإلَهِي. ذَه كِإلَهبِي وشَع كبتِّ َأ١٧. شَعا مثُميوتُ، حم
نفَأنْد نَاكهو .توالْم رغَي نَكيبي ونيقُ بفَري كَان قَابٍ، ِإنع ي َأشَدنباقعتَ اَهللا يلَي".  

. فَلَما رَأتْ نَعيمةٌ َأن راعوثَ مصرةٌ علَى الذَّهابِ معها، تَوقَّفَتْ عنِ اِإللْحاحِ علَيها١٨
: فََأثَار وصولُهما َأهَل الْمدينَة كُلِّها وقَالُوا. هبت الْمرَأتَانِ حتَّى دخَلَتَا بيتَ لَحمفَذ١٩َ

. ال تَدعوني نَعيمةًً بْل مرةً، َألن الْقَدير مرر حياتي: "فَقَالَتْ لَهم٢٠" َأهذه نَعيمةٌ؟"
فَلماذَا تَدعونَني نَعيمةً، بينَما اُهللا َأذَلَّني . ا مآلنَةً، وَأرجعني اُهللا فَارِغَةًذَهبتُ من هن٢١َ

  "والْقَدير َأفْجعني؟
فَرجعتْ نَعيمةٌ ومعها راعوثُ الْموآبِيةُ، زوجةُ ابنها، من بِالد موآب ووصلَتَا ِإلَى ٢٢

تَ لَحييرِبالشَّع ادصِل حي َأوف م. 
  

 راعوث في حقل بوعز

٢ 

فَقَالَتْ ٢. وكَان ِلنَعيمة قَرِيب من عشيرة َأِليملك اسمه بوعز، وهو رجٌل لَه نُفُوذ١ٌ
ةيمةُ ِلنَعوآبِيوثُ الْماعَأ: "رقُوِل، وِإلَى الْح بَأذْه ي ِلي َأنحمسا نم كُونَهتْرا يطَ ملْتَق

فَذَهبتْ ِإلَى حقٍْل، ٣." اذْهبِي يا بِنْتي: "فَقَالَتْ لَها." سنَابَِل، وراء من يرضى عنِّي
ينادصالْح اءرطُ وَأخَذَتْ تَلْتَقو .ع ني مالَّذ زوعقِْل كَانَتْ ِلبةَ الْحطْعق فَاتَّفَقَ َأن ةيرش

كلَأِليم.  
٤ينادصقَاَل ِللْحو متَ لَحيب نم زوعب اءج ،قْتالْو ي ذَِلكفو" :كُمعاُهللا م "!فَقَالُوا لَه :
"يكاُهللا ف كار٥!" بينادصلَى الْحع شْرِفالْم هيلكِلو زوعالْفَتَاةُ؟: "فَقَاَل ب هذه من "

جاءتْ وقَالَتْ، ٧. هي الْفَتَاةُ الْموآبِيةُ الَّتي رجعتْ مع نَعيمة من موآب: "ب الْوكيُلَأجا٦
'ينادصالْح اءرمِ وزنِ الْحيب ننَابَِل مالس عمَأجطَ وَألْتَق وا ِلي َأنحمسا. ' ناشْتَغَلَتْ م قَدو

  ."ولَم تَستَرِح في الظِّلِّ ِإلَّا قَليلًا. اآلنالصبحِ حتَّى 



ال تَتْركي . ال تَذْهبِي ِلتَلْتَقطي في حقٍْل آخَر. اسمعي يا بِنْتي: "فَقَاَل بوعز ِلراعوث٨َ
ذْهبِي وراء راقبِي الْحقَْل الَّذي يحصد، وا٩. هذَا الْحقَْل، بْل الزِمي فَتَياتي هنَا

ينادصالْح .وكسمال ي اَل َأنمتُ الْعيصَأنَا َأوو . نبِي ماشْربِي وفَاذْه شْتطع ِإنو
كَيفَ رضيتَ : "فَسجدتْ ووجهها نَحو اَألرضِ، وقَالَتْ لَه١٠." اَألوعية الَّتي مُألوها

تَمتَّى تَهنِّي حةٌ؟عَأنَا غَرِيب١١"  بِي وزوعا بهابَأج" : دعب كاتمبِح لْتا فَعي كُلُّ ملَغَنب
 بٍ لَمِإلَى شَع جِْئتو ،كيالدم ضَأرو كُأمو اكَأب كْتتَر فَ َأنَّككَيو ،جِكوز توم

الْمولَى ِإلَه ِإسراِئيَل الَّذي جِْئت . ى عملكجزاك اُهللا خَيرا عل١٢َ. تَعرِفيه من قَبُل
لَيتَك تَرضى عنِّي داِئما يا : "فَقَالَت١٣ْ." ِلتَحتَمي تَحتَ جنَاحيه، يعطيك َأجرا كَامالً

  ." من جوارِيكسيدي، فَِإنَّك عزيتَني وفَرحتَ قَلْبِي مع َأنِّي ال ُأساوِي واحدةً
١٤زوعا بقْتُ اَألكِْل، قَاَل لَهو انا حلَمي : "وساغْمزِ، والْخُب ني مكُلنَا، وه الَيتَع

فَجلَستْ بِجانبِ الْحصادين، فَنَاولَها بوعز فَرِيكًا، فََأكَلَتْ وشَبِعتْ ." لُقْمتَك في الْخَلِّ
اسمحوا لَها َأن تَلْتَقطَ : "ولَما قَامتْ ِلتَلْتَقطَ، َأمر بوعز عمالَه وقَاَل١٥. هاوفَضَل عنْ

بِل انْزِعوا لَها َأيضا بعض السنَابِِل من الْحزمِ، ١٦. حتَّى من بينِ الْحزمِ وال تَمنَعوها
  ." وال تُوبخُوهاواسمحوا لَها َأن تَلْتَقطَ

١٧ فَكَان ،تْهعمي جالَّذ يرالشَّع كَتفَرو ،اءستَّى الْمقِْل حي الْحوثُ فاعفَالْتَقَطَتْ ر
. فَحملَتْه ورجعتْ ِإلَى الْمدينَة، فَرَأتْ حماتُها ما الْتَقَطَتْه١٨. حوالَي عشْرِين كيلُوجراما

. رجتْ راعوثُ ما فَضَل عنْها من طَعامٍ بعدما َأكَلَتْ وشَبِعتْ، وَأعطَتْه ِلحماتهاوَأخْ
." َأين الْتَقَطْت الْيوم؟ وَأين اشْتَغَلْت؟ بارك اُهللا في منِ اهتَم بِك: "فَقَالَتْ لَها حماتُها١٩

الرجُل الَّذي اشْتَغَلْتُ عنْده الْيوم اسمه : " الَّذي اشْتَغَلَتْ عنْده وقَالَتْفََأخْبرتْ حماتَها عنِ
زوعا٢٠." بهناب ةجوةٌ ِلزيمفَقَالَتْ نَع" : اءيِإلَى اَألح نسحاَل يا زم وفَه ،يهاُهللا ف كارب

اتواَألمةٌ." ويما نَعقَالَتْ لَه بِ َأقَارِبِنَا: "ثُمَأقْر نم وْل هنَا، بُل قَرِيبجذَا الره ".
الزِمي فَتَياتي حتَّى يكَملُوا كُلَّ 'وقَاَل ِلي َأيضا، : "فَقَالَتْ راعوثُ الْموآبِية٢١ُ

خَير لَك يا بِنْتي َأن تَذْهبِي مع : "فَقَالَتْ نَعيمةٌ ِلراعوثَ زوجة ابنها٢٢" '.حصادي



قٍْل آخَري حف ْؤذُوكِلَئالَّ ي ،هاتوثُ فَت٢٣َ." فَتَياعتْ رمفَالز قَاطي الْتف زوعب اتي
  .السنَابِِل، حتَّى انْتَهى حصاد الشَّعيرِ وحصاد الْقَمحِ، وَأقَامتْ مع حماتها

  
 نعيمة تسعى لزواج راعوث

٣ 

. وج وداريا بِنْتي، ُأرِيد َأن تَرتَاحي، ويكُون لَك ز: "وذَاتَ يومٍ قَالَتْ نَعيمةٌ ِلراعوث١َ
فَاغْتَسلي ٣. وهو اللَّيلَةَ يذَري بيدر الشَّعيرِ. بوعز الَّذي كُنْت مع فَتَياته هو قَرِيبنَا٢

ولَكن يجِب َأن ال يعرِفَ َأنَّك . وتَعطَّرِي والْبسي َأحسن ثيابِك، وانْزِِلي ِإلَى الْبيدرِ
فَمتَى نَام، . والحظي الْمكَان الَّذي ينَام فيه٤. ك، حتَّى ينْتَهِي من اَألكِْل والشُّربِهنَا

يهلمتَع َأن جِبا يبِم كخْبِري وهي، وقُدارو هيمةَ قَديي نَاحفاكْشي وخُلا ٥. اُدفَقَالَتْ لَه
  ."ه َأفْعلُهكُلُّ ما قُلْت: "راعوثُ

بوعز  فََأكََل٧. فَنَزلَتْ راعوثُ ِإلَى الْبيدرِ، وعملَتْ حسب كُلِّ ما َأمرتْها بِه حماتُها٦
فَتَسلَّلَتْ راعوثُ وكَشَفَتْ . وشَرِب وفَرِح قَلْبه، ثُم ذَهب ِلينَام في طَرف كُومة الشَّعيرِ

وعنْد نصف اللَّيِل، انْزعج الرجُل في نَومه وتَقَلَّب، فَشَعر ٨.  قَدميه ورقَدتْنَاحيةَ
 بطَرفَاض ،هيمقَد نْدع ةداقر َأةرقَاَل٩بِام؟: "وَأنْت نفَقَالَتْ" م" : ،تُكدبوثُ عاعَأنَا ر

لَيع بِكفَ ثَوطْ طَرسقَرِيبِيفَاب ي: "فَقَاَل١٠."  َألنَّكا بِنْتي يكاُهللا ف كارب . هذِله فَاُؤكو
الْعاِئلَة اآلن، هو َأعظَم من وفَاِئك اَألوِل، َألنَّك لَم تَطْلُبِي زوجا من الشُّبانِ، فُقَراء كَانُوا 

اءيَأغْن ي ١١. َأوال تَخَاف ،اآلني وينَتدِل مكُلَّ َأه َألن ،ا تَطْلُبِينَهُل كُلَّ ممَأعي، سا بِنْتي
. صحيح َأنَا قَرِيبك، ولَكن يوجد واحد آخَر َأقْرب منِّي١٢. يعلَمون َأنَّك امرَأةٌ فَاضلَةٌ

. د َأن يقُوم بِواجِبِ َأقْربِ قَرِيبٍ فَحسنًابِيتي اللَّيلَةَ، وفي الصبحِ نَرى ِإن كَان يرِي١٣
  ."فَنَامي ِإلَى الصبحِ. وِإن كَان ال يرِيد، فََأنَا َأقُوم بِهذَا، ُأقْسم لَك بِاِهللا

َأحد، َألن بوعز فَنَامتْ عنْد رِجلَيه ِإلَى الصبحِ، ثُم قَامتْ قَبَل َأن يطْلَع النُّور ويراها ١٤
هاتي الرداء الَّذي : "وقَاَل لَها١٥. َأراد َأن ال يعلَم َأحد َأن الْمرَأةَ ذَهبتْ ِإلَى الْبيدرِ



يهكسَأمو كلَيا." عهلَيا عهعضويرِ والشَّع ناٍل متَّةَ َأكْيا سفَكَاَل لَه كَتْهسخََل . فََأمد ثُم
فََأخْبرتْها " ما الْخَبر يا بِنْتي؟: "ورجعتْ راعوثُ ِإلَى حماتها، فَسَألَتْها نَعيمة١٦ٌ. الْمدينَةَ

 وَأعطَاني هذه الستَّةَ َأكْياٍل من الشَّعيرِ وقَاَل،: "وقَالَت١٧ْ. بِكُلِّ ما صنَعه الرجُل معها
'كاتمي فَارِغَةً ِإلَى حجِعة١٨ٌ" '.ال تَريمثُ: "فَقَالَتْ نَعدحا يى مي، ِلنَرا بِنْترِي ينْتَظا .

موالْي وعضوالْم نْهِيتَّى يَأ حدهي َل لَنجالر َألن ".  
  

 بوعز يتزوج راعوث

٤ 

١ ينَةدالْم ةابوِإلَى ب زوعب دعصونَاكه لَسجو . زوعب هي ذَكَرالَّذ الْقَرِيب رفَم
واستَدعى بوعز ٢. فَجاء وجلَس." تَعاَل يا قَرِيبِي واجلس هنَا: "فَقَاَل لَه بوعز. ِلراعوثَ

مقَاَل لَهو ،ينَةدوخِ الْمشُي ناٍل مةَ رِجشْرنَا: "عوا هسلجوا." الَسقَاَل ِللْقَرِيب٣ِ. فَج ثُم :
فَرَأيتُ َأنَّه من واجِبِي َأن ٤. نَعيمةٌ التَّي رجعتْ من موآب ستَبِيع َأرض َأِليملك قَرِيبِنَا"

امَأمنَا وه يناِلسالْج ُؤالءه اما َأمهتَشْتَرِي َأن َأقَوَل لَكذَا، وبِه كبِيُأخْبِروخِ شَعشُي  . فَِإن
كُنا فَلْيهجِعتَركُنْتَ تَس .لَمي َألعنا فََأخْبِرهجِعتَركُنْتَ ال تَس ِإنقُّ . والْح لَه دال َأح هَألن

كدعب نَأنَا مِإالَّ َأنْتَ، و ي ذَِلكا: "فَقَاَل. فهجِعتَر٥." َأسزوعتَ: "فَقَاَل ب موشْتَرِي ي
اَألرض من نَعيمة، تَْأخُذُ َأيضا راعوثَ الْموآبِيةَ، َأرملَةَ الْميت، ِلكَي تَبقَى اَألرض علَى 

تيمِ الْم٦." اسفَقَاَل الْقَرِيب" : رِلَئلَّا َأض ضاَألر جِعتَرَأس َأن رال َأقْد ،الَةالْح هذي هف
اثيريم .را َأنْتَ َألنِّي ال َأقْدهجِعتَرس٧." ا لْكي تاِئيَل فري ِإسنب نْدةُ عادالْع كَانَتو

. اَأليامِ، ِإلثْبات استرجاعِ اَألمالك َأو شراِئها، َأن يخْلَع الْباِئع نَعلَه ويعطيه ِللشَّارِي
٨الْقَرِيب فَقَاَل ذَِلكزوعاشْتَرِ َأنْتَ: " ِلب ".لَهنَع خَلَعو.  
َأنْتُم شُهود الْيوم َأنِّي اشْتَريتُ من نَعيمة كُلَّ ما : "فَقَاَل بوعز ِللشُّيوخِ وِلكُلِّ الشَّعب٩ِ

 ،لُونحمو ونلْيكو كلةَ ١٠َألِليموآبِيوثَ الْماعَأخَذْتُ ر كَذَِلكو ِلتَكُون ،لُونحلَةَ ممَأر
 نمو اِئلَةالْع نم هماس نْقَرِضفَال ي ،تيمِ الْملَى اسع ضقَى اَألرتَب ةً ِلي، ِلكَيجوز



ينَةدالْم جِلَّاتس .ودشُه موالْي ١١." َأنْتُم نْدع ودجوبِ الْمكُلُّ الشَّعوخُ وفَقَاَل الشُّي ةابوب
ينَةدالْم" :ودشُه نتَ . نَحينَتَا بنِ بِليَئةَ اللَّتَييَل واحكَر ارِكلَةَ ِإلَى داخَأةَ الدرِل اُهللا الْمعجِلي
قُوبعي .متَ لَحيي بةٌ فعاسةٌ ورشُهاتَةَ، وي َأفْرةٌ فاِليكَانَةٌ عم لَك لْتَكُن١٢. وعو ن

طَرِيق النَّسِل الَّذي يرزقُك بِه اُهللا من هذه الْفَتَاة، ِلتَكُن عاِئلَتُك كَعاِئلَة فَارص الَّذي 
  ."ولَدتْه تَامار ِليهوذَا

.  ابنًاوَأعطَاها الْمولَى َأن تَحبَل، فَولَدت. وَأخَذَ بوعز راعوثَ زوجةً وعاشَرها١٣
١٤ةيمِلنَع اءالنِّس فَقَالَت" :ولُكعا يقَرِيب موالْي كرِمحي ي لَماُهللا الَّذ كارا . تَبورشْهم كُنفَلْي

َألن الَّتي ولَدتْه هي . هو ينْعشُ نَفْسك، ويهتَم بِك في شَيخُوخَتك١٥! في بني ِإسراِئيَل
يننب ةعبس نم لَك رخَي يي هالَّتو ،تْكبي َأحالَّت كنةُ ابجوز".  

١٦هتبِيتْ بِتَرقَاما، وهنضي حف تْهعضوو لَدةٌ الْويمات١٧ُ. فََأخَذَتْ نَعارالْج قَالَتو :
 .هو َأبو يسى َأبِي داودودعونَه عبيد، و!" نَعيمةٌ رزِقَتْ بِابنٍ"

١٨صاِئلَةُ فَارع هذهو : ،راصح بَأنْج ص١٩فَار بَأنْج امرو ،امر بَأنْج راصحو
 ،ابينَادم٢٠ع ،اِلمس بشُ َأنْجنَاحشَ، ونَاح بَأنْج ابينَادمع٢١و ،زوعب بَأنْج اِلمسو

  .وعبيد َأنْجب يسى، ويسى َأنْجب داود٢٢جب عبيد، وبوعز َأنْ
 
 
 

 
 


