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قصة راعوث ونعمى هي قصة كل جیل، فقد تمتعت نعمى كسیدة یهودیة بنعم 

إلهیة كثیرة إذ تعرفت على الناموس وبعض النبوات وسمعت عن الخالص وعن أعمال اهللا 
مع آبائها، لكنها وقت الضیق هربت من یهوذا كما من المسیح الخارج من سبط یهوذا 

لتعیش فى الحیاة السهلة التي لموآب، وكأنها بالنفس التي بعد أن تذوقت نعمة اهللا جحدته 
وقت التجربة منطلقة من أحضان یهوذا الحقیقي إلى العالم تشتهي أن تشبع منه، وكما توجد 
نعمى توجد أیًضا راعوث في كل جیل التي نشأت فى وسط موآب "بیت أبیها الوثني" لكنها 
سمعت عن اإلله الحّي فخرجت باإلیمان منطلقة إلى بیت لحم لتلتقي مع كلمة اهللا المتجسد 

لتجد فیه شعبها وراحتها. 
)، تسقط نعمى المستهترة 34: 2لقد جاء السید المسیح "لسقوط وقیام كثیرین" (لو 

بنعمة اهللا وتقوم راعوث الموآبیة بإیمانها الحّي به. 
 

القمص تادرس یعقوب ملطي 
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 راعوث
 : كاتبـه

 جاء في التلمودÏ أن صموئیل النبي هو كاتب هذا السفر. وقد حوى هذا السفر قصة 
 إلى  مع حماتهافتاه موآبیة تزوجت إسرائیلي، وتعلقت بإلهه، فلما مات أصرت أن ترجع

ها. هیهوذا لتعیش في بیت لحم تتعبد معها وتقضي بقیة حیاتها تحت جناحي إل
 - وطـمة بین لـ(من اآلب)، إذ جاء ثمرة العالقة األث نحن نعلم أن "موآب" تعني

 أن موآب ُیشیر إلى القدیس چیروم)، لذا یرى 37 :19 (تك - مع ِإبنته الكبرى في سكره
. وقد حمل بنو Ðیفكرون في أبیهم السماوي الشیطان والخارجین عن اهللا أبیهم، الذین ال

موآب عداوة شدیدة إلسرائیل، لكن وسط هذه الصورة القاتمة ُوجدت راعوث الموآبیة التي 
إستطاعت باإلیمان أن تنطلق من عبودیه الوثنیة لترجع إلي اهللا أبیها.  

  یرى بعض الدارسین أن سفر راعوث قد ُسجل في أیام الملوك المتأخرین، وربما بعد
. Ñالسبي، غیر أن لغته تكشف عن أنه قبل السبي

 یظن البعض أن شرح عادة خلع النعل عند أمر الفك والمبادلة كعادة قدیمة قد توقفت 
 Raven) یدل على أن القصة قد ُسجلت بعد فترة طویلة جًدا بعد السبي، لكن 7 :4(

یقول بأن شرح هذه العادة كان ضرورًیا حتى أن ُسجل السفر في أیام داود الملك، إذ 
 أن ا عامً 50 یبدو أن هذه العادة قد أبطلت بعد القضاة مباشرة وكان یكفي تركها لمدة

.  Òینساها الجیل المعاصر لداود

 ؛ والمجاعة المذكورة هنا هي التي حدثت في أیام ةتحققت قصة راعوث في عصر القضا
 أن راعوث عاشت في أیام یوسیفوس المؤرخ)، ویرى 11 ،6-1 :6 (قض جدعون

عالى الكاهن. 

1 Talmud: Baba Bathra 14 b. 
2 On Ps. Hom 34. 
3 Jerome Biblical Commentary P 904. 
4 J. H. Raven: O.T. Introd. P 293. 
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 1( ى البعض أن هذه القصة ُسجلت لتدعیم الصداقة التي تمت بین داود وملك موآبري 
. Ï)، لیظهر أن جدته كانت موآبیة4-3 :22 صم

:   أهمیته وسماته

 البنطقستى" ِإذ كان ُیقرأ في العید. ولعل  صادحأرتبط هذا السفر في ذهن الیهود بعید ال"
ّسر هذا اإلرتباط أن راعوث قد ظهرت تجمع السنابل الساقطة من الحاصدین لتأكل 

 وتعطي حماتها.    
هو بحق سفر الحصاد، ففیه أعلن دخول األمم إلى اإلیمان في شخص راعوث 

"سنبلة الحیاة الحقة"،  التي كانت تطلب السنابل الساقطة فحملت في نسلها السید المسیح
وقدمت ال لحماتها بل لكل نفس سّر الشبع الحقیقي. 

  [من أجل حبها لك ذهبت:مسبًحا طفل المذودافرآم السریاني  القدیس ماریقول 
(راعوث) تلتقط السنابل وتجمعها، فقدمت لها مكافأة ِإتضاعها على الفور؛ عوض سنابل 

]. Ð"حزمة الحیاة" تنبع عنها الحنطة صارت أصًال للملوك، عوض الشمائل نالت

  الفائقة رتبة للمرأة أممیة في الكتاب المقدس نظًرا اهذا هو السفر الوحید الذي سمى بأسم
 قد قامت بدور فاقت فیه على الرجال حتى  النبیةالتي بلغت إلیها راعوث. فإن كانت دبورة

غلبت سیسرا الملك، وأنقذت أستیر الملكة المتزوجة ملًكا أممًیا حیاة شعبها، وهكذا قامت 
یهودیت بدور مشابه، وضحت ثامار بكرامتها بل وعرضت حیاتها للخطر لتنجب وارثًا 

لرجلها المیت، فإن راعوث وهي أممیة قد اغتصبت نصیًبا في شعب اهللا، فجاء من نسلها 
المّسیا المخلص، األمر الذي كانت المؤمنات جمیًعا یشتهین ِإیاه، كما ُحسبت رمًزا لكنیسة 

األمم عروس المسیح القادمة من موآب إلى بیت لحم. 

 وكشف لنا أن دمها وهى أممیة كان 5: 1 (مت  المسیح إسمها السیدحفظ لنا نسب ،(
یجري في عروق مخلص العالم. 

  في عصر القضاة ِإنحرف الیهود بوجه عام نحو الوثنیة في تهور شدید، لكن هذا السفر
 هللا بقیة باقیة له بین األمم تتمسك باإلیمان به بال مطمع أرضي أو شهوة  أنیعلن

جسدیة.       

1 Ibid. P 292. 
2 On Nativity hymn 7. 
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 ّسر الشبع الحقیقي" للنفس البشریة باتحادها بعریسها، بوعز الحقیقي.  قدم لنا هذا السفر"
"ولي، قریب، نسب" في هذا السفر، إذ هو سفر نسب السید المسیح  وقد تكررت الكلمات

للبشریة كلها، یهوًدا وأمًما. 

  جاء هذا السفر یربط بین الحیاة اإلیمانیة الفائقة المعلنة في تصرفات راعوث والسلوك
 مع  نعمىاإلجتماعي الرقیق، إذ سجل لنا آداب المخاطبة الروحیة الرائعة في كلمات

 ...كنتها، وراعوث مع بوعز، وبوعز مع حاصدیه

  .حوى هذا السفر بعض تقالید الیهود وعاداتهم

  كشف هذا السفر عن الفكر الكنسي الحّي من جهة أعضائها، فإن راعوث وهي فتاة
أممیة أرملة ال تملك مقتنیات وال مواهب سوى الحب إستطاعت أن تكون في مركز سام 

ا للعضو العامل في يً حًال سبقت الكثیرین والكثیرات. بمعنى آخر قدمت لنا راعوث مث
نما بسبب إالكنیسة، فإنه ُیكرم الَّ من أجل درجته الكهنوتیة في ذاتها وال لنوع الموهبة و

حیاته اإلیمانیة العاملة في الرب. لقد تّوجت راعوث بكرامة فاقت الملك شاول الذي 
. ةُحسب مسیًحا للرب لكنه سلك بغیر أمان

لیتنا في عملنا في كرم الرب ال نسعى وراء الدرجات الكهنوتیة أو األلقاب والمراكز 
إنما نحو الحب الخفي الذي ُیزكینا في عیني بوعز الحقیقي! 

:  أقسامه
 یمكننا تقسیم السفر إلى قسمین رئیسیین: 

. ]1 ص[القسم األول: العالم والفراغ                          
          .      ]4-2 ص[القسم الثاني: المسیح والشبع                        

. ]2 ص[راعوث في حقل بوعز                   . 1        
. ]3 ص[راعوث في بیدر بوعز                   . 2        
. ]4 ص[راعوث والعرس السماوي                . 3        
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األصحاح األول 

العالم والفراغ 
مرأته نعمى وإِبناه محلون وكلیون من بیت لحم من أجل اخرج ألیمالك ومعه 

 المجاعة التي حلت في یهوذا وإِنطلقوا ِإلى موآب، وكأنه باإلنسان الذي یظن في الكنیسة
 (بجسده) وٕابنیه "بیت لحم" أنها حرمان وفي المسیح أنه خسارة فیخرج إلى العالم بزوجته

(مواهبة وطاقاته الروحیة والجسدیة)، لعل العالم یقدر أن یشبع ِإحتیاجاته ویروى جسده 
وینمي مواهبه، فیفقد كل شيء حتى نفسه. 

 .   ]5-1[هجرة ألیمالك وعائلته   . 1 
. ]7-6[العودة ِإلى أرض یهوذا   . 2 
. ]14-8[ها  ينعمى تشفق على كنت. 3 
. ]18-15[ث على العودة معها عوِإصرار را. 4 
. ]22-19[نعمى وراعوث في بیت لحم  . 5 

هجرة ِإلیمالك وعائلته: . 1
 "حدث في أیام حكم القضاة أنه صار جوع في األرض، فذهب رجل من بیت لحم 

 ].1 [یهوذا لیتغرب في بالد موآب هو وٕامرأته وٕابناه"
 یشوع ال یعرف الرب  بعد بإنحطاط روحي مّر، ِإذ َقَدم جیلةإتسم عصر القضا

)، فجرى وراء اآللهه الغریبة وقد لخص 10 :2 (قض وال یذكر عمل الرب في ِإسرائیل
  في سنة بالقول: "في تلك األیام لم یكن ملك450 الكتاب هذه الفترة التي ِإستمرت حوالي

 ). وٕاذ باع اإلسرائیلیون6 :17 (قض ه"ي واحد یعمل ما یحسن في عین كلِإسرائیل، كان
 لآللهه الغریبة عبیًدا، لذلك كثیًرا ما كان اهللا یسمح لألمم أن تستعبدهم، وكأنه أراد أن أنفسهم

 بنهب األمم لهم حتى یدركوا مذلتهم الداخلیة بتسلیم قلوبهم وأفكارهم ةیدخل بهم إلى المذل
آللهتهم الوثنیة. أقول ما كان یسمح به الرب ظاهًرا من آالم إنما مرآة لما حدث لهم داخلًیا 

 عن اإلیمان الحق. همبمحض إرادتهم خالل ِإنحراف
في هذه الفترة ظهر ألیمالك في بیت لحم من أفراثه مع زوجته نعمى وٕابناه محلون 

وكلیون الذین هاجروا من بیت لحم ِإلى أرض موآب یطلبون الشبع. 
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"ألیمالك" الذى یعنى (إلهي ملك)، لكنه لألسف حمل هذا اإلسم  لقد دعى الرجل
موآب لیحیا تحت ظل ملكها. خرج من  شكًال أما بقلبه فلم یتكل على ملكه بل خرج ِإلى

(بیت الخبز) والتي تبعد حوالي خمسة أمیال جنوب أورشلیم، والتي  "بیت لحم" التي تعني
)؛ ِإنطلق من بیت الخبز الحقیقي جائًعا، ولم یدرك أنه في 19 :35 (تك عرفت بقبر راحیل

 "الخبز السماوي". ومع أنه كان منتسًبا ألفراثه التي تعني هذا الموضع یولد السید المسیح
نزعا عنه عقمه بل ي(ثمار) لكنه كان عقیًما في حیاته الداخلیة. لقد أنجب إبنان لكنهما لم 

(خراب).  "كلیون" أي (مرض) والثاني ُیدعى (جدب) أو "محلون" أي أكداه فاألول ُیدعى
وكأن هجرة ألیمالك لم تأِت صدفة وال عن فكر سریع وٕانما عن حیاة عقیمة مجدبة عاشها 

 بیت لحم. حتى وهو فيألیمالك سنوات طویلة 
 لذلك عندما رجعت وأرادت أن Ï(متنعمة القلب) "نعمى" التي تعني أما زوجته فهي

"نعمى" هي مؤنث لكلمة  "مّرة" ِإذ كانت مّرة النفس. ربما تحمل ِإسًما مضاًدا دعت نفسها
)، وهو إسم ُیستخدم أحیاًنا لیعبر عن ِإله 1 :5 مل 2 ؛40 :26 عد ؛21 :46 (تك "نعمان"

. Ðالخصوبة في األدب الكنعاني
ِإذن خرج ألیمالك كمن یطلب ملًكا یشبعه غیر اهللا، حمل معه زوجته نعمى تمثل 

 أي ثماره الروحي فهي المرض والخراب. أي  إبناهالجسد المتنعم الذي یطلب الملذات، أما
 اإلنسان الذي یحمل ِإسم المسیح دون حیاته، فینطلق من بیت لحم من یهوذا لیحیا  یمثلأنه

بجسده متنعًما، وبثمار فساد عوض الثمار الروحیة الحیة. 

:  العودة إلى أرض یهوذا. 2 
ِإن كان ألیمالك وعائلته قد تركوا أرض میراثهم وإِنطلقوا ِإلى بالد غریبة یحتمون 

 (تث فیها بالرغم من تحذیر اهللا لهم من مخالطة الشعوب الوثنیة حتى ال یزیغوا عن الحق
 (تث )، فقد فقدت نعمى رجلها وتزوج ِإبناها بموآبیتین لیستقرا هناك خالًفا للشریعة6 :23
)، وحتى هذین اإلبنین ماتا بال وارث. 16-15 :34 خر ؛3-4 :7

(رجلها)  لقد صارت نعمى التي تمثل الجسد المتنعم فاقدة لكل شيء، فقدت حیاتها
"مّرة". هنا ِإذ  تحولت نعمى إلىووخسرت مواهبها وطاقتها الروحیة والجسدیة ِإذ مات ِإبناها، 

صارت فارغة تماًما أدركت الحاجة ِإلى العودة ِإلى أرض یهوذا كما ِإلى الكنیسة حیث الشبع 

1 Jerome Biblical Comm. P 605. 
2 W.E. Staples: American Journal of Semitic Language and Literatures, 53 (1957), P 150. 
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"فقامت هي وكنتاها ورجعت من بالد موآب  الحقیقي والتمتع بافتقاد اهللا للبشریة، ِإذ قیل
 ].6 [ألنها سمعت في بالد موآب أن الرب أفتقد شعبه لیعطیهم خبًزا"

:   هاينعمى تشفق على كنت. 3 
ِإن كانت نعمى تمثل الجسد المتنعم، لكنها في نفس الوقت حملت من جانب آخر 

ها. بال شك تمُسك كنتاها بها حتى وضعا في قلبیهما يلطًفا ورقة في التعامل خاصة مع كنت
أن یتركا شعبهما وعشیرتهما وینطلقا معهما ِإلى حیث تذهب دون أن تترجیا منها شیًئا. لقد 

ردا لها الحب بالحب! 
طلبت منهما أن یرجعا ِإلى بلدهما معلنة لهما أنها تطلب لهما أكثر مما تطلبه 

هل في أحشائي بنون  ، لماذا تذهبان معي؟يّ "ِإرجعا یا بنت :لنفسها، ففي محبتها لهما قالت
، وٕاذهبا ألني قد شخت عن أن أكون لرجل يّ بعد حتى یكونون لكما رجاًال؟ ِإرجعا یا بنت

 أیًضا، هل تصبران لهم إن قلت لّي رجاء أیًضا بأنّي أصیر هذه اللیلة لرجل وألد بنینو
، فإني مغمومة جًدا يّ حتى یكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ ال یا بنت

 .]13-11[ "يَّ من أجلكما ألن ید الرب قد خرجت عل
في محبة أعلنت لهما أنها حتى ِإن تزوجت اللیلة وحملت بأكثر من طفل فهل 

هنا لم تشر نعمى ِإلى  ن ماتا؟!ي رجلین عوض اللذ حماتهماتنتظر الكنتان حتى تنجب لهما
ِإمكانیة زواجهما من الولیین التالیین، ربما ألنها كانت قد تركت عشیرتها منذ سنوات طویلة 

وال تعرف ماذا یكون موقف الولیین من الكنتین خاصة وإِنهما غریبتا الجنس. 
"عرفة" موقًفا ُمشرًفا، فیه روح الحب  على أي األحوال كان موقف الكنة األولى

الباذل فقد ودعت حماتها ِإلى الطریق وإِشتاقت أن ُتالزمها حتى النهایة لكن تحت ِإلحاح 
حماتها ثالث دفعات تركتها بعد أن سكبت دموع الحب. ِإنها مثال بشرّي حّي یحمل وفاًء 

ى موآب مرة أخرى بعد أن أعطتها القفا، ولعل ِإسمها یدل لصادًقا لكنها في النهایة رجعت إِ 
(خلف العنق).  (عنق) أو "عرفة" تعني على تصرفها، ِإذ كلمة

أما راعوث فلم تقدم مثاًال بشرًیا رائًعا ِإنما فاقت الحدود البشریة. ِإنطلقت باإلیمان 
ِإلى ما فوق الفكر البشري، حملت إیمان ِإبراهیم الذي عبر من حاران ِإلى كنعان لیتبع اهللا 
فیتمتع باألبوة لألمة المقدسة، أما هي فباإلیمان ِإنطلقت من موآب ِإلى كنعان تتعبد لإلله 

الحّي لتهب هذه األمة خط الملوك...  ومن نسلها یأتي ملك الملوك متجسًدا. 
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قدمت نعمى ما لدیها: الشیخوخة والعقم والعجز، وكأنها تمثل الناموس الموسوي 
الذي شاخ وأعلن عجزه عن تقدیم أوالد ُیفرح قلب األممیات...  لكن ِإیمان راعوث كان 

أعظم! ما كان الناموس عاجًزا عن تقدیمه صار لنا نحن الذین كنا قبًال من األمم خالل 
من اإلیمان بالسید المسیح. وكما لم تبق راعوث مترملة زماًنا طویًال بعد وال قبلت أبناء 

أحشاء نعمى بل قبلت بوعز عریًسا لها، هكذا نحن أیًضا لم یتركنا الرب في ترملنا وال وهبنا 
بوعز الحقیقي- عریًسا لنا باإلیمان.  - عریًسا خالل أحشاء الناموس بل قبلنا السید المسیح

 : ِإصرار راعوث على العودة معها. 4 
حملت نعمى محبة لكنتیها، وكانت مثًال حًیا للحماه التي تكسب كناتها، لكن وهي 
تمثل حرفیة الناموس أغلقت باب الرجاء أمامهما فرجعت عرفة أما راعوث فباإلیمان فتحت 

ال تلحي الباب التي أغلقه حرف الناموس، ِإذ في ِإصرار أكدت أنها تكمل الطریق، قائلة: "
، ألنه حیثما ذهبت أذهب، وحیثما بت أبیت، شعبك شعبي،  عنكِ عليَّ أن أتركك وأرجع

وٕالهك ِإلهي، حیثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا یفعل الرب بّي وهكذا یزید، ِإنما الموت 
. ]17-16[ یفصل بیني وبینك"

فوق كل حدود حتى الموت، فقد ما الحب یرتفع فوق الحرف وینطلق بالنفس ِإلى 
أصرت أن تموت معها وهناك تدفن. 

في هذا التصرف من جانب راعوث درًسا القدیس چیروم على أي األحوال یرى 
حًیا لنعمى التي فقدت رجاءها في كل أحد ِإذ مات رجلها وإِبناها ولم یتركا لها من یعولها، 

[هربت نعمى :  الرب األرملة الشابة غریبة الجنس لتكون سنًدا لها، ِإذ یقول لهاواآلن ُیقدم
من المجاعة ِإلى أرض موآب ففقدت رجلها وإِبنیها، لكنها ِإذ حرمت ممن یسندونها طبیعًیا لم 

 أن تصرف راعوث كان بمثابة مكافأة القدیس أمبروسیوس]. ویرى Ïتتركها راعوث الغریبة
[لقد  ِإلهیه لنعمى على حیاتها التقویة، فما بذرته من حب جنته في أواخر حیاتها، ِإذ یقول:

ُحرمت نعمى من رجلها وإِبنیها وفقدت نسلها فصارت عقیمة لكنها لم تفقد مكافأة رعایتها 
. ]Ðالتقویة ِإذ وجدت تعزیة في حزنها وعوًنا في فقرها

 ونحن كمؤمنین نقف في ِإجالل أمام نعمى وراعوث، فنعمى. استطاعت وهي
" أن تقتنص بالحب كنتها لتسحبها حتى من شعبها وآلهتها الوثنیة لترتبط بها وبشعبها ه"حما

1 Ep. 39: 5. 
2 Conc. Widows 6 (33). 
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لهها دون أن تترجى شیًئا ملموًسا. البد وأن راعوث قد رأت في حیاة نعمى شهادة حب إوب
صادق وحیاة تقویة فائقة سحبت قلبها وفكرها وكل طاقتها من الحیاة الموآبیة الفاسدة! هذا 

 ...وإِن ما قالته راعوث لحماتها یبقى حدیثًا حًیا خالًدا یكشف عن قلب أحب حتى الموت
ُترى هل نحب مسیحًنا ونشتهي أن نموت وندفن معه كما ِإشتهت راعوث من جهة حماتها؟! 

:  نعمى وراعوث في بیت لحم. 5 
 "فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بیت لحم، وكان عند دخلوهما بیت لحم أن المدینة 

. ]19[ كلها تحركت بسببها، أهذه نعمى؟!"
دخول نعمى وراعوث ِإلى بیت لحم حرك المدینة كلها، ِإذ توقع الكل أن تدخل 

نعمى ومعها أوالدها وأحفادها مع غنم وخیرات كثیرة...  لكنها رجعت فارغة تماًما اللهم ِإالَّ 
ًال ومسئولیة ال عوًنا. وهكذا صارت نعمى مثًال صارًخا لإلنسان ثقكنتها الموآبیة التي تمثل 

 الذي یطلب تنعمه في العالم ال اهللا فیفقد كل شيء، ربما حتى مالمحه وابتسامته، ِإذ قیل
"أهذه نعمى؟!". 

اإلنسان الذي یلتصق باهللا لیتجلى في داخله یحمل بهاءه فیه منعكًسا أن حًقا كما 
حتى على مالمحه الخارجیة فإن اإلنسان الذي یهرب من اهللا طالًبا شبع العالم یفقد حتى 

سالمه الطبیعى وهدوء قلبه وبشاشته الظاهرة! 
قالت لهم: ال " ِإذ دخلت نعمى ومعها راعوث ِإلى بیت لحم بعد غیبة طویلة

تدعوني نعمى بل ادعوني مّرة، ألن القدیر أمّرني جًدا، ِإنّي ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب 
. ]21-20[ فارغة، لماذا تدعونني نعمى والرب قد أذلني والقدیر قد كسرني"

لقد حسبت نعمى أن ما حدث لها لیس فقط عالمة على غضب اهللا علیها وإِنما 
حسبته ِإعالًنا عن خطایاها. لقد كشفت أن ما حّل بها لیس مجرد صدفة وال كوارث طبیعیة 

مجردة لكن یّد اهللا القدیر امتدت ِإلى حیاتها لتفضح ضعفها وتكسرها... ألجل بنیانها. 
ومع ما حملته كلمات نعمى من نغمة المرارة لسقوطها تحت التأدیب اإللهي لكنها 

قدمت نغمة الشكر هللا الذي أرجعها ِإلى بیتها مرة أخرى حتى وٕان كانت فارغة. 
 لتجد حقول بیت لحم قد ِإمتألت ]22 [لقد رجعت نعمى في وقت الحصاد

(الكنیسة). ِإن   اهللا یشبعها من حصاد بیت لحملكن فارغة  رجعت فإن كانت قد...بالثمار
"مّرة"، فمولود بیت لحم هو وحده یقدر أن ینزع عنها مرارتها لیهبها  كانت قد صارت نعمى

[ِإذ یحل المسیح في القلب باإلیمان  األب یوحنا من كرونستادت:سالمه وفرحه، وكما یقول 
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]، Ïیسكن فیه السالم والفرح، فإنه لیس بدون سبب ُیقال عن اهللا قدوس ویستریح في قدیسیه
كما یقول: [ِإنني أرى بعینّي قلبي كیف أتنسم المسیح في قلبي عقلًیا، كیف یدخل ِإلیه فیهبه 

فجأة سالًما وفرًحا. ال تتركني أسكن وحدي بدونك یا واهب الحیاة، یا نسمتي، یا فرحي، 
. ]Ð أن ُأترك بدونكيَّ فإنه یصعب عل

 

1 My Lire in Christ, 1971, V. 1, P 15. 
2 Ibid, P 20. 
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األصحاح الثاني 

راعوث في حقل بوعز 
ِإذ جاءت راعوث ِإلى بیت لحم في صحبة نعمى دخلت ِإلى حقل بوعز تجمع 

  اإلیمان وقبلت العضویة الكنسیة إلىالسنابل الساقطة، وكأنها بجماعة األمم التي دخلت
(نعمى) روحًیا... لكنها لم تأِت متراخیة بل دخلت حقل  (بیت لحم)، وقد التصقت بالناموس

"بوعز الحقیقي" تجمع في أواخر األزمنة ما قد سبق وتعب فیه اآلباء واألبناء.  المسیح

. ]1[بوعز جبار بأس  . 1
. ]7-2[راعوث في حقل بوعز  . 2
. ]16-8[حوار محبة في الحقل  . 3
.     ]23-17[راعوث في بیت نعمى  . 4

بوعز جبار بأس :   . 1
. ]1["وكان لنعمى ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشیرة ألیمالك ِإسمه بوعز" 

ِإذ جاءت راعوث ِإلى بیت لحم ظهر بوعز ذا قرابة لها، وكأنها بالمؤمن الذي 
یدخل ِإلى العضویة في الكنیسة بیت لحم لیجد السید المسیح نفسه قد صار ذا قرابه معه، ِإذ 

  القدیس یعقوب السروجي:ینال فیه البنوة لآلب السماوي خالل میاه المعمودیة. وكما یقول
[المعمودیة هي البطن التي تلد كل یوم أحباء، وتقدسهم، لیصیروا ِإخوة اإلبن الوحید... 

]. Ïن وصیروا قریبین، ألن بیت اهللا مفتوح لكل القادمین ِإلیهوتعالوا أیها البعید
قوة)، ففي المسیح   عّز أوه(یهو (فیه عّز أو قوة) أو "بوعز" فتعني أما دعوته

یسوع ندرك أن اهللا هو عزنا وقوتنا، نحمله فینا فیرفعنا من أعماق مذلة الهاویة ِإلى قوة 
الحیاة السماویة ومجدها.   

جبار بأس"، وفي األصل العبري ال تعني مجرد قوة في الحروب "ویدعوه أیًضا 
وإِنما ِإنسان صاحب سلطان ومهابة. فالسید المسیح جبار بأس ال في البطش بالناس والقسوة 

ائرة سنًدا فیه، یرفعها فوق الضیق واأللم واهًبا ِإیاها حیاة خعلیهم وإِنما یهب النفوس ال
النصرة. وكما یقول القدیس بولس: "ولكن شكًرا هللا الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح 

Ï میمر عن المعمودیة المقدسة .
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 العالمة ). یقول14: 2 كو 2( كل حین ویظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان"
[مادام المخلص هو البر والحق والقداسة... فهو أیًضا اإلحتمال، لهذا یستحیل  أوریجانوس:

]. Ïأن یصیر أحد باًرا أو قدیًسا بدونه، وال یقدر أحد أن یحتمل األتعاب بغیر المسیح

:  راعوث في حقل بوعز. 2 
"فقالت راعوث الموآبیة لنعمى: دعیني أذهب ِإلى الحقل وألتقط سنابل وراء من 

. ]2 [أجد نعمة في عینیه، فقال لها :أذهبي یا بنتيّ "
حسب الشریعة كانت تترك سنابل الحصاد الساقطة من وراء الحاصدین للغریب 

فقد استأذنت راعوث الغریبة . )22 :23 ؛10-9 :19 ال ؛22-19 :24 (تث والمسكین
 بهذا العمل وهي أرملة شابة غریبة الجنس. إنها لم تستنكف من مالجنس حماتها أن تقو

جاءت بل وال عرفت الراحة ِإذ شهد الحصادون عنها أمام بوعز: " العمل أًیا كان نوعه
 السبعینیة: "لم ترجمةال. وفي ]7 [لبثت في البیت" ومكثت من الصباح ِإلى اآلن، قلیًال ما

 وال حتى القلیل". بیتها الفولجاتا: "لم ترجع ِإلى تسترح في بیتها وال حتى القلیل"، وفي ترجمة
لتراخي موضًعا في حیاتها. لِإنها جاءت مبكرة للعمل وال تجعل للراحة الجسدیة أو 

)، وفي نفس نعمى( كأن راعوث تمثل جماعة األمم التي قبلت الناموس روحًیا
(نعمى) في البیت بال عمل ِإنطلق هؤالء ِإلى حقل بوعز  الوقت بینما بقى رجال الناموس

 حًقا الحقیقي وراء الحصادین تجمع كل سنبلة ساقطة على األرض لتضمها لحساب المسیح.
 لم تحرث األرض وال ألقت بالبذار فیها وال عملت لكنها جاءت تجمع من الحصاد بعد أنها

أن تعب اآلباء األولون واألنبیاء قدیًما، وذلك كقول السید المسیح لتالمیذه: "ألنه في هذا 
یصدق القول أن واحًدا یزرع وآخر یحصد؛ أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فیه؛ آخرون 

). 38-37 :4 (یو تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم"
 األحوال لم تكن راعوث باإلنسانة المدللة، بل اإلنسانة المجاهدة التي يعلى أ

تركت الحیاة السهلة في بالد موآب وسط عشیرتها وآلهتها، وجاءت في نضوج وجهاد تعمل 
في حقل بوعز في بیت لحم بأرض یهوذا، تعمل من الصباح حتى المساء دون أن تطلب 

الراحة... تجمع من الحصاد ما قد تعب فیه الزارعون قبلها! 

1 In Ter. Hom 17: 4. 
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. لم یقل: من ]5 [لمن هذه الفتاة؟"خالل جهادها ِإستحقت أن یسأل عنها بوعز: "
مرأة اِ  لمن هذه الفتاة؟ فقد كانت العادة في الشرق أن تنسب كل فتاة أو :هذه الفتاة؟ وٕانما

لرجل، وبكونها ِإبنته أو زوجته أو أمته. وإِذ لم یعرف الحصادون لها رجل ینسبونها ِإلیه، 
. هذا هو حال كنیسة ]6 [ قد رجعت مع نعمى من بالد موآب" موآبیةهي فتاةأجابوا: "

األمم التي تركت أباها القدیم وجاءت ِإلى یهوذا بال رجل... ِإنها غریبة الجنس، محتاجة ِإلى 
عریس یضمها ِإلیه وینسبها لنفسه. 

لقد عاشت راعوث مع نعمى كما مع الناموس روحًیا لكنها بال رجل تنتظر المسیح 
یسوع عریًسا لها. لقد أنصتت للقول اإللهي: "ِإسمعي یا بنِت وأنظري وأمیلي أذنِك وانسي 

). 11-10 :45 (مز شعبِك وبیت أبیِك، فیشتهي الملك حسنك ألنه هو سیدك فاسجدي له"
  یقولِإنها رفضت كل ماضیها وخبرتها وإِنتسابها للشیطان لتتقبل العریس السماوي. وكما

هم ت[عندما جاء األمم، جاءوا من عند الشیطان أبیهم، وقد جحدوا بنو القدیس ُأغسطینوس:
لهك هو ملكك، وملكك هو أیًضا عریسك؛ لقد ُخطبت لملكك الذي هو إ[ له]، كما یقول:

ِإلهك، به تزوجت، وبه تزینت، وبه خلصت، وبه ُشفیت، كل ما لدیك مما یسره فهو من 
]. Ïعندیاته

:   حوار محبة في الحقل. 3 
ِإذ انطلقت راعوث إلى حقل بوعز كما ِإلى العمل الكنسي ِإستحقت ال أن یسأل 

عنها صاحب الحقل فحسب وإِنما أن یدخل معها في حوار محبة صادقة. ففي حقله وسط 
أال تسمعین یا بنتي ال " الجهاد الروحي الصادق نلتقي باإلیمان مع السید لنسمعه یقول لنا:

 ].8 [تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأیًضا ال تبرحي من ههنا، الزمي فتیاتي"
"یا بنتي"، مشتاًقا أال تترك حقله وال  ِإنه یدعو النفس التي كانت قبًال غریبة الجنس

) وتهب كل حیاتها 2 :1 (نش تبرح موضعه، بل تكون دائًما في دائرة حبه تتقبل قبالت فمه
"مالزمة فتیاته"، أي تكون في شركة مع قدیسیه تنعم  له. أما عالمة المعیة معه فهي

"ِإن لم تعرفي أیتها  بخبرتهم الروحیة وتسلك على منوالهم وترتبط معهم بحبه، لهذا یقول لها:
              ). 18 :1 (نش الجمیلة في النساء فأخرجي على آثار الغنم"

1 On Ps. 45. 
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سألها أن تالزم فتیاته اللواتي تبعن الحصادین لیربطن الحزم، فال تكون كالغریبة 
أو محتاجة ِإنما كعاملة في الحقل، كإبنة صاحب الحقل أو ِإحدى قریباته، لذلك یكمل حدیثه 

عیناِك على الحقل الذي یحصدون واذهبي وراءهم، ألم أوِص الغلمان أالَّ معها قائالً : "
. ]9 [یمسوِك، ِإذ عطشت فإذهبي ِإلى اآلنیة وٕاشربي مما ِإستقاه الغلمان"

ُیطالبها أن تجعل عینها على الحقل وكأنه حقلها، فقد أوصى الغلمان أالَّ یمسوها. 
وإِذ یدرك أنها تجاهد وتتعب وانه في جهادها تحتاج باألكثر ِإلى الماء لتشرب، سألها أن 

تذهب ِإلى اآلنیه وتشرب مما ِإستقاه الغلمان. 
ما هو هذا اإلناء الذي یحمل المیاه للعطشى أثناء جهادهم ِإالَّ الكنیسة الحیة التي 

 يَّ  الحیة، القائل: "ِإن عطش أحد فلیقبل ِإلهیامتضم في وسطها السید المسیح ینبوع ال
 (یو )، "الماء الذي أعطیه یصیر فیه ینبوع ماء ینبع ِإلى الحیاة أبدیة"37 :7 (یو ویشرب"

 خالل كنیسته لكي یروى كل نفس  العالم). یفیض السید المسیح بروحه القدوس على14 :4
تقبله، واهًبا ِإیاها الحیاة األبدیة. 

(راعوث)  سقطتأمام هذه المحبة الغامرة، ِإذ قدم لها ینبوع المیاه الواهبة الحیاة، "
 وأنا يَّ على وجهها وسجدت ِإلى األرض، وقالت كیف وجدت نعمة في عینك حتى تنظر ِإل

. ِإن عطیة الروح القدس التي یفیض بها السید المسیح على النفس البشریة ]10 [غریبة؟!"
خالل كنیسته تهب روح الخضوع واإلتضاع فتنحني لتسجد ِإلى األرض ِإعتراًفا بفضله 

وعالمة شكرها على العطیة التي ال تستحقها. 
تزداد في عیني ففي اتضاع اعترفت راعوث أنها غریبة وال تستحق هذا الكرم 

نني قد ُأخبرت بكل ما فعلِت إ": بوعز جماًال، ویذكر لها أعمالها الفاضلة لیمجدها، قائالً 
بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباِك وأمِك وأرض مولدك وسرت ِإلى شعب لم تعرفیه 

. ]11 [من قبل"
ِإذ تواضعت أمامه یذكر لها كیف تركت أباها األول أي ِإبلیس واألم األولى أي 

 محبتها للعالم، وتعلقت بنعمى أي يالحیاة الشریرة التي نشأت فیها، تركت أرض مولدها أ
بًال قالناموس روحًیا وسارت ِإلى شعب لم تعرفه من قبل أي ِإلى شركة السمائیین الذین كانوا 

غرباء عنها، واآلن دخلت معهم في عضویتهم ِإذ حملت الطبیعة السماویة. 
ولیكن أجرِك كامًال من عند  "لیكافئ الرب عملِك،  یختم بوعز حدیثه معها بقوله:

. ِإذ تركت أرضها وشعبها ]12 [الرب ِإله إسرائیل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحیه"
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وبیت أبیها وجاءت تحتمي باهللا الحّي لیكون هو أباها وغناها وكل شيء بالنسبة لها، 
 الذي ترك حاران ين تتمتع باألجر الكامل. لقد حملت ِإیمان ِإبراهیم العملأصارت مستحقة 

أبرام، أنا  وٕانطلق تحت قیادة الدعوة اإللهیة نحو كنعان لیسمع الصوت اإللهي: "ال تخف یا
). ما هو هذا األجر الكثیر جًدا الذي ألبرام أو 1 :15(تك  ترس لك؛ أجرك كثیر جًدا"

تلتصق واألجر الكامل الذي لراعوث ِإالَّ التمتع ببوعز الحقیقي لیكون عریًسا للنفس تتحد به 
 السماویة أبدًیا. تهبكنیس

أمام هذه العطیة العظمى تنسحق راعوث في أعماقها لتقدم لبوعز شكرها في 
ك یا سیدي ألنك قد عزیتني وطیبت قلب جاریتك يلیتني أجد نعمة في عینِإتضاع، قائلة: "

 .]13 [وأنا لست كواحدة من جواریك"
ِإذ كان بوعزنا یضمنا ِإلیه عروًسا متحدة معه، وأعضاء في جسده المقدس، یلیق 

 نقدم حیاتنا كلها ذبیحة شكر مدركین أنه قد طیب قلبنا ورفعنا نحن غیر المستحقین  أنبنا
أن ُنحسب كأجراء أو كعبید له. 

أما عالمة ِإتحاده بها فإنه یطلب منها أن ُتشاركه طعامه السماوي وشرابه األبدي، 
عند وقت األكل  یقول لها: " ِإذ(الحصادین) وتنعم بالشبع وُیفضل عنها، ُتجالس مالئكته

تقدمي ِإلى ههنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل؛ فجلست بجانب الحصادین 
. ما هو وقت األكل هذا ِإالَّ یوم خمیس ]14 [فناولها فریًكا فأكلت وشبعت وفضل عنها"

العهد ِإذ تقدمت الكنیسة ال لتأكل خبًزا من یدیه بل جسده المقدس وال تغمس لقمتها في الخل 
بل تمتعت بدمه الطاهر، فجلست بهذا ال بجوار حصادین أرضیین بل بجوار المالئكة 
حّصادي السماء الذین ینتظرون یوم الحصاد لیأتوا مع الدیان على السحاب یحصدون 
النفوس المقدسة لحساب ملكوته لیعیش الكل ككنیسة سماویة واحدة مسبحة الفادي ِإلى 

األبد! 
هذا الخبز السماوي الذي ننعم به ِإنما یسندنا للعمل في كرمه حتى ال نخور في 
الطریق... یهبنا جسده ودمه األقدسین لننعم بحیاته فینا عاملة في حصاده، ِإذ یقول بوعز 

دعوها تلتقط بین الحزم أیًضا وال تؤذوها، وانسلوا أیًضا لها من الشمائل ودعوها لغلمانه: "
 .]16-15 [تلتقط وال تنتهروها"

في ِإختصار نقول أن حوار المحبة الذي دار بین بوعز وراعوث كشف عن محبة 
السید المسیح الفائقة لعروسه التي دعاها ِإبنته؛ سألها أن تالزم حقله بكونه حقلها، وفتیاته 
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كأخوات لها، تأكل وتشرب جسده ودمه األقدسین؛ یهبها ذاته أجًرا كامًال یفرح قلبها، ویسألها 
ن تشارك مالئكته حیاتهم السماویة! أما هي فقابلت الحب الفائق باإلتضاع أمامه والشعور أ

 النعم اإللهیة. هبعدم اإلستحقاق لهذ

:  راعوث في بیت نعمى. 4 
 "فالتقطت في الحقل ِإلى المساء وخبطت ما التقطته فكان نحو ِإیفة شعیر، 
فحملته ودخلت المدینة فرأت حماتها ما ِإلتقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد 

. ]18-17 [شبعها"
بعد یوم طویل قامت فیه راعوث بالعمل منذ الصباح حتى المساء دون أن تستریح 
جسدًیا جمعت الكثیر من الشمائل الساقطة، خبطتها بعصا لتفرز الحبوب من التبن، فتدخل 
ِإلى المدینة وتقدم لحماتها نحو ِإیفة شعیر تكفیها حوالي خمسة أیام. لكنه یوم مفرح وبهیج 

بوعز وتمتعت بحدیثه الطیب وبأعماله الرقیقة. بفیه ِإلتقت 
تعرف لراحة الجسد  ِإنها صورة حیة للنفس المجاهدة كل أیام غربتها فإنها ال

طعًما، لكن ما یفرحها هو لقاؤها وسط العمل بعریسها وتعرفها علیه واستماعها لكلماته 
وقبولها وعوده اإللهیة. هنا ویلیق بها في نهایة كل یوم أن تضرب ما قد جمعته خالل 

جهادها بعصا الصلیب فتفرز الحبوب الصالحة من التبن المستحق للنار، وتنطلق بحصادها 
الروحي ِإلى قلبها الداخلي كما ِإلى المدینة وتقدمها لنعمى أي للوصیة أو الشریعة اإللهیة 

لتختلي بها تراجع حسابات الیوم معها، وتمجد اهللا العامل فیها. 
"ِإیفة الشعیر" التي جاءت بها راعوث في نهایة  لعل الذي فرح قلب نعمى لیس

الیوم بعد شبعها، وإِنما باألكثر رأت على مالمحها عالمات فرح وبهجة قلب، فأدركت أنها 
 أین ِإلتقطِت الیوم؟ وأین ِإشتغلِت؟ لیكن الناظر ِإلیك مبارًكا"نالت بركة، لذا قالت لها: "

. لم تجد نعمى في راعوث عالمات ِإرهاق شدید أو تذمر وضیق بل وجدت فیها روح ]19[
"مبارك هو من الرب ألنه لم یترك المعروف مع األحیاء والموتى... الرجل ذو الفرح فقالت: 

. ]20[ قرابة لنا، هو ثاني ولینا"
من هو بوعز الذي فیه ُأعلنت بركة الرب لألحیاء واألموات والذي ُیحسب ذا قرابة 

 المسیح، الذي فیه تبارك الجمیع فانطلق األموات من  السیدلنا، ثاني ولینا ِإالَّ شخص
الجحیم ِإلى الفردوس وإِمتأل األحیاء رجاء فیه، هذا الذي ِإرتبط بنا وحمل طبیعتنا بكونه األخ 

البكر، وقد تقدم كولي ثان لنا بعد أن شاخ الناموس، الولي األول یعجز عن إشباعنا. 
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. .."الناموس" لراعوث فجاءت تؤكد وصیة بوعز أن تالزم فتیاته أما وصیة نعمى
وكأن الناموس وقد قبلناه روحًیا ِإنما یؤكد ما یقدمه لنا السید المسیح: أن نالزم قدیسیه ونحیا 

معهم ككنیسة واحدة مقدسة فیه. 
 حصاد الشعیر انتهى اإللتقاط حتى  فيفالزمت فتیات بوعزیقول الكتاب: "

. هكذا یلیق بنا أن نسكن مع الناموس الروحي ]23[ وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها"
الذي فیه ننعم بالسید المسیح ال خالل الحرف القاتل والشكل الجاف وإِنما خالل الروح 

الحيّ . ولننتظر في جهادنا على األرض مالزمین فتیات بوعز أي العذارى الحكیمات في 
حتى ینتهي حصاد   الروح والعمل حتى ینتهي حصاد الشعیر أو اإلیمان العملي، وحدةوحدة

(الحنطة) لنلتقي جمیًعا مع بوعز الحقیقي على  (الشعیر) وحصاد العهد الجدید العهد القدیم
السحاب كعریس الكنیسة الجامعة  ! 
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اأصحاح الثالث

بوعز راعوث في بيت 

ترملت زماًنا وعاشت با يسترها بدمه ويقبلها متحدة معه بعد أن  ببوعز في المخدع تسأله أن  وجهت نعمى راعوث للذهاب ِإلى البيدر لتلتقي 

 رجل.

لراعوث                    ]5-1[. إِرشادات نعمى   .1 

ببوعز                       ]13-6[.  2. راعوث تلتقي 

 3. عودة راعوث ِإلى حماتها                  ]18-14[.

لراعوث: إِِرشادات نعمى  .1
وتزايد النتاج يوًما بعد يوم، أما نعمى فكانت تطلب ما لكنتها ا ما لنفسها، ُتريد أن تقدمت راعوث بنحو ِإيفة شعير لحماتها في أول يوم عملها 

بالزواج الناموسي لتقيم نسًا للميت، فهذا أفضل لها من نتاج مادي، لذا في نهاية حصاد الشعير وحصاد الحنطة قالت لها: "يا بنتي أَا تراها قد اتحدت   

بوعز  ألتمس لِك راحة، ليكون لِك راحة، ليكون لِك الخير؟!" ]1[. كأنها بالناموس الذي غايته المسيح )رو 10: 4(، تشتهي أن تنطلق كل نفس ِإلى 

 لتتحد معه.

ببوعز في الحقل أثناء جهادها النابع عن ِإيمانها الحّي واآن تلتقي به ليًا في البيدر في المخدع أي خال الحياة التأملية لقد سبق فالتقت راعوث 

الواحدة صورة الحياة اإيمانية  السرية. لقد سمعت صوته ونالت وعوده في الحقل واآن تود أن تتمتع بشخصه وتكون في حضنه في المخدع... ِإنها   

عريًسا لنا خال العمل والتأمل مًعا بكونها حياة ِإيمانية واحدة ومتكاملة. نتعرف على السيد ونقبله   التي فيها 

والشرب، يفرغ من اأكل  الرجل حتى  تعرفي عند  وانزلي ِإلى البيدر، ولكن ا  لراعوث: "ِإغتسلي وتدهني والبسي ثيابِك  كانت نصيحة نعمى 

الطريق يخبرك بما تعملين" ]3-4[. لقد كشفت لها  كشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو   متى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه وادخلي واإ

العريس لتتحد معه، أما مامحه فهي:  الملوكي الذي به تنطلق النفس ِإلى 

عريسنا. يقول حنانيا بقوة قيامة  لضمائرنا والتمتع  العريس ِإَا خال مياه المعمودية حيث ننعم بااغتسال الداخلي  أوًا: "اغتسلي"؛ فلا دخولِ إلى 

ترتليان: ]مغبوط هو سّر الماء الرب" )أع 22: 16(. وكما يقول العامة  تتوانى؟! قم ِإعتمد واغسل خطاياك داعًيا باسم  الطرسوسي: "واآن لماذا   لشاول 

يوحنا الذهبي الفم: ]خال المعمودية تقبلنا [. ويقولالقديس 
[16]

مبكًرا نتحرر وندخل ِإلى الحياة اأبدية  الذي لنا، فبغسل خطايا العمى الذي أصابنا 

.]
[17]

الروح والحياة اأبدية، فماذا تطلبون بعد؟! وشركة  غفران الخطايا والتقديس   

روحه القدوس الميرون ليكون لها  للرأس، واآن تتقبل دهن  كعروس  ثانًيا: "تدهني"؛ ِإذ تغتسل بمياه المعمودية تتقبل العضوية في جسد المسيح 

لشركة أمجاده اأبدية. يقول عريسها وتتأهل  يرفعها من مجد ِإلى مجد حتى تحمل سمة  للعرس اأبدي. ِإنه   ساكًنا فيها، الذي وحده يقدسها مهيًئا ِإياها 

الروح في قلوبنا" )2 كو 1: 22-21(. عربون  الرسول: "والذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا، هو اه الذي ختمنا أيًضا ومنحنا   القديس بولس 

الروح القدس... ووضع الملك رسالته عليكم خاتًما ِإياها بختم النار )لو 3: 16(، قوى النفوس بختم  أفرام السرياني: ]لقد ختمت جميع   يقول القديس مار 

.]
[18]

ويحرفونها الغرباء  يقرأها   ا 

روحه فيها ِإنما ليهيئها لقبول السيد المسيح كثوب ّبر يستر كل ضعفاتها، أو ليخفيها فيه ثالثًا: "البسي ثيابك"؛ ِإذ تغتسل من خطاياها وتتقبل 

يوحنا الذهبي الرسول بولس: "قد لبستم المسيح" )غل 3: 27(. وكما يقول القديس  سروره. وكما يقول   فتظهر لدى اآب حاملة سماته فتكون موضع 
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 الفم: ]الذي يعتمد للمسيح ا يولد من اه  فقط بل يلبس المسيح أيًضا. ا تأخذ هذا المعنى اأدبي كأنه عمل من أعمال المحبة بل هو حقيقة. فالتجسد

.]
[19]

أمًرا واقًعا األوهة  وشركتنا في   جعل ِإتحادنا بالمسيح 

اأشرار، لهذا اأبرار عن  ُيذرى المحصول لفرز الحبوب من التبن، وكأنه ُيشير ِإلى الدينونة حيث يفرز  ِإنزلي إلى البيدر"؛ في البيدر  رابًعا: "

كعريس محب. نرى فيه يديه مبسوطتين لنا  بالرب الديان. لننشغل به كديان حتى في اللحظات التي  بروح اإتضاع حتى نلتقي  ننزل   يليق بنا أن 

يخرج الخدم والحشم لنلتقي به وحده وندخل معه في والشرب"؛ كأنه يليق بنا أن ننتظر حتى  يفرغ من اأكل  الرجل حتى  تعرفي عند  خامًسا: "ا 

 مناجاة محبة!

خروج من محبة هذا العالم. بمعنى الرب يحمل في طياته  سادًسا: "ادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي"؛ تسألها أن تدخل... والدخول ِإلى 

كبشريين. ما أسراره اإلهية قدر ما نحتمل  نتعرف على  دائرة محبة اه، هناك نكشف رجليه أي  غراءاته وندخل ِإلى  لنخرج من اهتمامات العالم واِإ  آخر 

إدراكها في هذا أموًرا لم نكن نحتمل  وندرك  أسراًرا أعمق  نعرف  لوجه  فنراه وجًها   دمنا في العالم ا نقدر أن نكشف ِإاََ رجليه أما في الدهر اآتي 

 العالم.

دائرة الصليب، وا قيامة لنا معه ِإَا بالدفن للعريس المصلوب ِإَا خال  أما اضطجاعها فيعني قبولها آامه حتى الموت والدفن معه... فا قبول 

 أيًضا معه.

ببوعز:  2. راعوث تلتقي 
التذرية. بالنورج في ِإنتظار  أكوام السنابل التي ديست  أطراف  العرمة أي عند  طرف  بوعز في  سًرا إلى  دخلت راعوث 

يسترها. هذا ما أعلنته راعوث نفسها بقولها: "أنا راعوث تعرت، في حاجة ِإلى رجل  قريبته تمثل قدميه وقد  بوعز لتعلن له أنها  كشفت رجلي 

 أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك أنك ولّي" ]9[.

وسترت ذا زمنِك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليِك  ورأيتِك واإ فمررت بِك  وعارية،  عريانة  الرب لصوت راعوث ِإذ تقول: " قد كنت  لقد ِإستجاب 

فصرِت لي" )خر 16: 8-7(. الرب  عورتك وحلفت لِك ودخلت معِك في عهد يقول السيد   

وراء شبان معروفك في اأخير أكثر من اأول ِإذ لم تسعي  الرب يا بنتي انِك قد أحسنت  مباركة من  بوعز حكمتها ومحبتها، قائًا: "ِإنِك  بارك 

امرأة فاضلة" ]10-11[. مدحها أنها أحسنت أبواب شعبي تعلم أنِك  كانوا أو أغنياء، واآن يا بنتي ا تخافي، كل ما تقولين أفعل لِك، أن جميع  فقراء   

شهوات كانوا أو أغنياء، لم تطلب  فقراء  وراء الشبان  ذ مات رجلها كملت حبها بحب أعظم ِإذ لم تجر  لرجلها محبة لحماتها، واِإ  في اأول حين كانت أمينة 

زوًجا شيخوخته. أمام هذه اأمانة التي شهد بها الجميع عنها وعدها أن يقضي لها حق الولّي ويكون  بالرغم من   الجسد، لكنها جاءت ِإلى وليها الثاني 

الواية.  ينجب ليقيم ِإسم الميت ِإن رفض الولّي اأول أن يقضي حق 

ببركته لو لم ببوعز عندما ِإلتقت به في منتصف الليل كمن يختلي باه في مخدعه، لكنها ما كانت تتمتع به في المخدع وتنعم  لقد تمتعت راعوث 

بأسراره يليق بنا أن نجاهد كل يومنا لحساب ملكوته كما برؤية اه والتمتع  وراء حصاديه طول اليوم. هكذا لكي ننعم   تلتق به قبًا في الحقل وهى تعمل 

والدراسة في كلمة اه...  نلتقي به في المخدع خال الصاة 

بجوار ِإنسان في بوعز في تسبحته لطفل بيت لحم قائًا: ]اضطجعت راعوث  بجوار  أفرام السرياني على إضطجاع راعوث  يعلق القديس مار 

الجرأة! رفضت ُأذناها أن تصغيا ِإلى أي صوت من أجل تمتعها بصوتك! الفحم الحّي جريئة يا من أنت ُتعلم كل التائبين   البيدر من أجلك! حبها جعلها 

.]
لبخورها! [20] ورأت رئيس الكهنة في صلبه مختفًيا كنار  بوعز وهناك ِإضطجعت،  المتوهج قد صعد ِإلى مضجع   

 3. عودة راعوث إلى حماتها:
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فارغة، بل اكتال لها ستة من الشعير. في النهار بعد تعب شاق نالت ِإيفة من بوعز راعوث ِإلى حماتها غير  صرف  في الصباح الباكر جًدا 

تتعرف خيراته، لكن ما كان يمكنها أن تلتقي به في البيدر لو لم  المملوء محبة فنالت الضعف أنها طلبته هو ا   الشعير أي أثاث أكيال، أما في لقائها 

الروحي.  عليه أيًضا في الحقل، ولما تمتعت بالحياة التأملية ما لم يكن لها حياة العمل 

أرادت الفرح، أو لعلها  تغيرت مامحها بسبب  تتعرف عليها فقد  ِإذ رجعت راعوث سألتها حماتها: "من أنت يا بنتي؟" ]16[. لعلها لم تستطع أن 

بوعز؟!         عروس  الغريبة الجنس المسكينة؟! أم راعوث  اأرملة   أن تسألها: هل أنِت راعوث 

نتسابنا له. فرحنا به، واِإ يسوع المسيح فتتغير مامحنا خال  بربنا  ليتنا نلتقي 
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صحاح الرابع ألا

راعوث والعرس السماوي 
 عدمجلس بوعز عند باب المدینة لیقتني راعوث عروًسا له بعد أن ینتهي أمر 

أللیمالك وٕابنیه لیقیم نسًال للمیت.  فكاكها من ولیها األول أي الناموس، مقتنًیا ما

. ]8-1[بوعز یقتني ما أللیمالك . 1 
. ]12-9[بوعز یقتني راعوث  . 2 
. ]17-13[راعوث تنجب عوبید  . 3 
. ]22-18[ِإنتساب داود لراعوث   . 4 

:  بوعز یقتني ما أللیمالك. 1
ِإذ أراد بوعز أن یقتني راعوث زوجة له لیقیم منها نسًال للمیت كان لزاًما ان یسأل 
الولي الشرعي األول ِإن كان یفك هو أم یتنازل عن حقه لبوعز بكونه الولي الثاني لها، وقد 

"فصعد بوعز ِإلى  :س من الشیوخ لتدبیر هذا األمر، ِإذ یقوللوصف لنا الكتاب اقامة مج
الباب وجلس هناك وٕاذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت یا 

فالن الفالني، فمال وجلس، ثم أخذ عشرة رجال من شیوخ المدینة وقال لهم: ِإجلسوا هنا، 
. ]2-1[ فجلسوا..."

جلس بوعز عند باب المدینة كعادة الیهود سابًقا لیقام مجلس للشیوخ للبت في 
 یعني أن النصاب قانوني وأن المجلس له 10 بعض المشاكل بین الشعب، ویبدو أن العدد

 یشیر إلى الناموس الذي یحكم بعجز الوالي األولي عن 10 حق الحكم في األمر. ولعل رقم
فك النفس البشریة من سلطان عدو الخیر واقتنائها عروًسا لیقیم نسًال للمیت قادر أن یرث. 
أما الولي األولي فرفض الكتاب ذكر ِإسمه النه غیر مستحق لذكر ِإسمه، ِإذ أراد 
أن یقتني حقل ألیمالك ویدفع الرهن أو الثمن لضمه ِإلى میراثه، وإِذ عرف أنه یلتزم بالزواج 

براعوث لیقیم نسًال للمیت ویعود حقل ألیمالك إلبنها بعد أن یدفع الولي الثمن رفض، ِإذ 
حسبها صفقة خاسرة. ِإنه مستعد أن یفدي األرض وال یبالي باقامة النسل للمیت، یود أن 

یقتني التراب أما النفوس فبال قیمة في عینیه. 
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. كلمة ]6[ "فك أنت لنفسك فكاكي، ألني ال أقدر أن أفك" یقول الولي األول:
(ُیخلص)، فإن الولي األول أي الناموس الذي تولى الوالیة على اإلنسان ال  "یفك" هنا تعني

یستطیع أن ُیخلص ِإنما ُیسلم الوالیة للنعمة اإللهیة حیث یستطیع السید المسیح وحده أن 
ُیخلص اإلنسان ویفكه من رباطات العبودیة المّرة. 

أما فكرة خلع النعل وتسلیمه للولي الثاني الذي قبل أن یفك لنفسه ما للمیت إنما 
 أحقیة الولي األول أن یطأ أرض المیت بل سلم الحق لغیره لكي یطأها  عدمُتشیر إلى

ویمتلكها مقیًما نسًال للمیت. 

:  بوعز یقتني راعوث. 2 
لم یكن قلب بوعز في حقل ألیمالك أو أرضه وإِنما في ِإقتناء راعوث لتنجب 

. وقد بارك الكل هذا الروح الباذل ]10 [لحساب المیت لیقیم اسمه وال ینقرض بین أخوته
المملوء حًبا وسألوا الرب أن یبارك له في راعوث فیجعلها كراحیل ولیئة، ویجعل له ِإسًما في 

أفراته، ویجعل نسله كفارص الذي ولدته ثامار: 
مرأته كما بارك زوجتي یعقوب لیئة وراحیل فتكون أًما ال ألمة ِإسرائیل ایبارك : أوالً 

(داود ونسله) حتى یأتي ملك الملوك متجسًدا من إبنتها القدیسة مریم.  وإِنما لجماعة الملوك
"ببأس في أفراته"؛ أي ِإسم لبوعز أعظم من أنه صار  من جهة ِإسمه یكون: ثانًیا

رمًزا لشخص السید المسیح؟! 
 أن یكون بیته كبیت فارص الذي ولدته ثامار، هذا الذي ِإقتحم أخاه زارح: ثالثًا

). هكذا ِإقتحم بوعز ولیه األول وسلب منه البركة. 30-29 :28 (تك  منه البكوریةوسلب

:  راعوث تنجب عوبید. 3 
 مبارك الرب الذي لم :"فأعطاها الرب حبًال فولدت إبًنا، فقالت النساء لنعمى

یعدمك ولًیا الیوم لكي ُیدعى إسمه في إسرائیل، ویكون لك إلرجاع نفس وٕاعالة شیبتك، 
. ]15-13[ ألن كنتِك التي أحبتِك قد ولدته، وهى خیر لك من سبعة بنین"

نسب الطفل لألب، أما هنا فینسب لراعوث، إذ قیل: "أعطاها يفي الكتاب المقدس 
 ُوهب لها لینسب شرعًیا لرجلها المیت... ِإنه ثمرة إیمانها  إنه"أعطاه"، أما: الرب" ولم یقل

 ِإذ رّد ،"ویكون لِك إلرجاع نفس" باهللا القادر أن یهب حیاة بعد الموت، لذا قالت النساء:
               .   يّ المیت أسًما فصار كأنه حألبیه 
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 المسیح الذي من أجلنا صار  السید(عبد) ُیشیر إلى عنيي الذي ]17 ["عوبید"
)، ُیوهب للنفس المؤمنة لتحمله في أحشائها كما حملت راعوث عوبید، 7 :2 فى (عبًدا

"إلعالة  ویكون لها إلرجاع نفسها إذ یصیر لها ِإسم بعد الموت الذي ملك علیها، ویكون
ینزع عنها ضعف الشیبة ویأسها... بهذا ِإذ حملت وشیبتها"، ِإذ یردها ِإلى شبابها الروحي 

.  ]15[ "هي خیر لِك من سبعة بنین" عنها:  قیلراعوث عوبیًدا فیها
"عوبید  فإننا ِإذ نحمل )5 :2 صم 1( إن كان السبعة بنین یشیرون إلى بركة الرب

الحقیقي" فینا، نحمل كلمة اهللا الذي صار عبًدا... نحسب أفضل من سبعة بنین. 
. إن كان الولد ]16 [ في حضنها وصارت له مربیة" ووضعته"فأخذت نعمى الولد

هو ثمرة الحب الذي لراعوث أي كنیسة األمم، فإن نعمى التى ُتشیر إلى الناموس والنبوات 
تفرح وُتسر ِإذ یكمل عملها برؤیتها لهذا الثمر الفائق. 

:  ِإنتساب داود لراعوث. 4 
ُیختم السفر باعالن مجئ "داود" كثمرة من ثمار جدته راعوث، فبدأ الجذر الملوكى 

الملك الروحي  "ِإبن داود" المقدس في األمة الیهودیة لتنمو الشجرة وتأتي بالثمرة الفریدة
الحق. 

هكذا بدأ السفر بالمجاعة التى بسببها انطلق ألیمالك وعائلته من یهوذا ِإلى موآب 
"مشتهي األمم".  وإِنتهى بالشبع الحقیقي حیث ینعم العالم كله بإبن داود
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