
  

  

  

  

  

  راعوث سفر في دراسة

وأحد سفرين في العهد القديم يعنونا بأسماء هو ثالث األسفار التاريخية،       

وقد سمي سفر راعوث بهذا اإلسم ال ألن . سيدات والسفر اآلخر هو سفر استير 

راعوث هي كاتبة السفر ، بل ألنها هي الشخصية المحورية فيه وبطلة هذه 

) عيد الحصاد ( القصة الرائعة ، ويقرأ اليهود هذا السفر في عيد الخمسين 

ألن نقطة التحول فيه إلى اهللا وقعت في عيد الحصاد، وقد حدثت وقائع هذا  نتيجة

وتبدأ الوقائع بمجاعة ولكنها تنتهي )  1:  1را ( السفر في أيام حكم القضاة 

  .بزواج مبارك في بيت لحم 

  :آاتب السفر 

يؤكد التقليد اليهودي أن صموئيل النبي هو كاتب سفر راعوث وهذا ما      

  - :علماء المسيحيين أيضاً ، ومما يؤكد هذا الرأي  يجمع عليه

نجد أن الكاتب يقف في سلسلة النسب من )  22ـ  18:  4را ( ـ من  1

حتى داود مما يؤكد أن الكاتب كان معاصراً )  29:  38تك ( فارص ابن يهوذا 

لداود ويدحض الرأي القائل أن الكاتب هو حزقيا أو عزرا ألنه لو كان أحدهما 

  .ر مثالً في ذكر سلسلة النسب ولم يقف عند داود إلستم

ـ كما أنه عند دراسة سفري صموئيل ال نجد أي إشارة لسلسلة نسب داود  2

مما يؤكد أن كاتب سفر راعوث هو صموئيل النبي وقد إكتفى باإلشارة إلى نسب 

  . داود في سفر راعوث ولم يذكرها في أسفاره

ث حيث يربط بين داود ويهوذا ابن يعقوب ومن هنا تتَّضح أهمية سفر راعو    

متدرجاً في سلسلة النسب الملكي، وسوف نتعرض لشخصية صموئيل النبي عند 

  .دراسة أسفاره 

  

  :المدة التي تشملها أحداث السفر 

ال يمكن حساب المدة على وجه التحديد، ولكن يمكن تقديرها بأكثر من      

يضاً تحديد في عهد من من القضاة وال يمكن أ)  5،  4: 1را ( عشرة سنوات 

حدثت وقائع هذا السفر حيث إمتدت فترة حكم القضاة من بعد موت يشوع وحتى 

  .صموئيل النبي 

  :أقسام السفر 

تقسم معظم الدراسات هذا السفر إلى أربعة أقسام يذكر كل منها في إصحاح من      

  .إصحاحات السفر األربعة 

  ) 2ص ( راعوث تخدم )  2(                1ص ( راعوث تقرر )  1( 

  ) 4ص ( راعوث تُكافأ )  4)         (  3ص ( راعوث تستريح )  3( 

  :معاني أسماء شخصيات السفر 

  "اهللا ملك أو اهللا ملكي " اسم عبري معناه  :أليمالك 

  "بهجة أو سعادة " اسم عبري معناه  :نعمى 

  .راعوث وهو زوج " مريض " اسم عبري معناه  :محلون 

  .وهو زوج عرفة " يذوب حزناً أو عدم اكتفاء " اسم عبري معناه  :كليون 

ويميل التلمود إلى المعنى الثاني " جميلة أو إنتعاش " اسم موآبي معناه  :راعوث 

  .ألن منها جاء داود صاحب المزامير واألناشيد التي تنعش النفس 

  عض شراح اليهود أن معناه ويرى ب" عرف أو رقبة " اسم موآبي معناه  :عرفة 

  .ألنها أعطت القفا لحماتها ورجعت عنها " قفا " 

  " ذو عز أو ذو قوة " اسم عبري معناه : بوعز



  

  

  

  

  

  

  دراسة مختصرة في القسم األول 
  ) 1ص ( راعوث تقرر 

، الدموع )  2،  1( الجوع : يمكن تقسيم اإلصحاح األول إلى ثالثة أقسام 

  ). 22 ـ 6( ، الرجوع )  5ـ  3( 

  :ـ بيت لحم  )  1( 

ولكن . كان يسكن فيها أليمالك وأسرته" بيت الخبز " اسم عبري معناه        

كيف يحدث جوع في بيت الخبز ؟ لقد سبق أن رأينا أنه في أيام حكم القضاة أنه 

إذ لم يكن هناك ملك في إسرائيل فعل كل واحد ما يحسن في عينيه ، لقد كانت 

اهللا وإنحطاط روحي وخلقي األمر الذي جعل الرب يتمم وعيده فترة إرتدادات عن 

ملعوناً تكون في الحقل ملعونة تكون سلتك " .. لهذا الشعب بإرسال الجوع عليهم 

في جوع وعطش وعرى .. ومعجنك ، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أراضيك 

  ) 48،  18ـ  16:  28تث .. " ( وعوز كل شئ 

  :ـ أليمالك  )  2( 

إال أنه لم يكن اسم على مسمى ، فعند "  اهللا ملكي " رغم أن اسمه معناه         

حدوث المجاعة فكر في الهجرة إلى بالد موآب شرق األردن بدالً من التوبة 

الحقيقية التي تحرك مراحم اهللا ، وطلب مشورة الرب الملك ، لقد اختلط باألمم 

  .الذين حذَّر الرب من االختالط بهم 

  :ـ نعمى )  3(    

لم تتحرك للعودة لبيت لحم بعد موت زوجها لكنها زوجت ولديها من هناك      

أيضاً ، ولكن بعدما مات الولدين وسمعت أن الرب افتقد شعبه وانتهت المجاعة ، 

خرجت من بالد موآب وسارت في الطريق إلى أرض يهوذا ـ لقد كان المحرك 

  .ين دون أدنى تفكير فقط هو الخبز الذي يحرك الكثير

  :ـ عرفة وراعوث )  4( 

خرجت من المكان الذي كانت فيه وكنَّتاها " يقول الكتاب عن نعمى           

ولكن نعمى )  7:  1را ( معها وسرن في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا 

أرادت منهما أن ترجع كل واحدة إلى بيت أمها وقبلتهما فعالً وال ينبغي أن نلوم 

ونتهمها أنها فتاة مرتدة ، لقد كانت فتاة رقيقة بكت لحظة الوداع وقالت  عرفة

لكنها ربما لم تتصور )  10:  1را " ( نرجع معك إلى شعبك " مع راعوث لنعمى 

أن ترى نفسها في أرض غريبة لذلك لم تواصل المسير ، وأما راعوث فقد 

  ) . 14:  1را  (انتصر إيمانها وعزمها على تلك المخاوف فلصقت بحماتها 

ماذا رأت راعوث في حماتها حتى تلتصق بها ؟ هل كانت نعمى سيدة تقية إلى 

  درجة الجاذبية ؟

  :من حديث نعمى مع كنتيها نرى عظمة هذه السيدة   

لقد رأت أن موت ابنيها ال ألن وجه كنَّتاها نحس عليها بل بسبب خطيتها هي )  1

، ويبدو أنها كانت صاحبة الرأي في  ) 13:  1را ( قد خرجت من الرب عليها  

  ) . 21:  1را .. " ( ذهبتُ ممتلئة " الذهاب لبالد موآب 

تعلن أنها مغمومة ال من أجل موت ولديها بل من أجل كنَّتيها ، وكأنها كانت )  2

تريد أن تنال العقاب وحدها دون أن يمس اآلخرين معها ، يا لعظمة هذه الحماة 

  األمثال في العداوة ؟أليست الحموات مضرب 

ليصنع لكما الرب إحساناً كما " لقد ذكرت لكنَّتاها الخير الذي عماله قائلة )  3

  .ولم تذكر لهما أي شر )  8:  1را " ( صنعتما بالموتى وبي 



  

  

  

  

  

  .. " هل في أحشائي بنون " .. ـ يالحظ في قول نعمى لكنَّتيها 

التي كانت تحتم أن يتزوج من أنها كانت تشير إلى الشريعة )  13ـ11:  1را ( 

  )  6،  5:  25تث ( زوجة شقيقه إذا مات ولم ينجب أوالد لكي يقيم نسالً ألخيه 

  :ـ حصاد الشعير )  6( 

وحصاد )  22:  1را " ( ابتداء حصاد الشعير " لقد كان رجوع نعمى في          

بل أوائل يقا( الشعير يتم في أعقاب الفصح مباشرة في الشهر األول العبري 

ومن )  11،  10:  5راجع يش ( وعندها يكون القمح لم يزل فريكاً ) الربيع 

التعاليم الرمزية  الجميلة أن رجوع نعمى يرمز إلى رجوع البقية األمينة من 

الذي طعنوه " عندما ينظرون إلى )  5:  3هو ( اليهود ليطلبوا الرب إلههم 

ون ذلك في وقت الحصاد الذي نرى ويك)  10:  12زك .. " ( وينوحون عليه 

  ) . 39:  13مت ( فيه صورة إنتهاء العالم 

)  21:  1را " ( الرب فارغة  وأرجعنيممتلئة  ذهبتإني " ـ ومن قول نعمى 

ال يقل أحد إذا جرِب إني " نرى أن كل بعد عن اهللا يكون بسبب شهوة اإلنسان 

:  1يع " ( انجذب وانخدع من شهوته  كل واحد يجرب إذا.. ُأجرب من قبل اهللا 

  .. " يرد نفسي " ولكن الرب هو الذي يرجِع النفس من بعدها )  14،  13

  ) . 3:  23مز ( 

  

  

  

  

  

  دراسة مختصرة للقسم الثاني
  ) 2ص ( راعوث تخدم 

  :ـ راعوث )  1(  

موآبية لم يكن لها عالقة بشعب اهللا وال حق لها في إمتيازاتهم وهي          

بدون مسيح أجنبية عن رعوية " .. رمز جميل للكنيسة األممية التي كانت 

ولكن اآلن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين .. إسرائيل 

  ، واتفاق نصيبها في حقل بوعز )  13،  12:  2أف " ( بدم المسيح 

ه ـ في المسيح ـ كما إختارنا في" هو رمز إلختيار نعمة اهللا لنا )  3:  2را ( 

  )  4:  1أف .. " ( قبل تأسيس العالم 

  -:ـ بوعز )  2(  

هو إذاً يذكرنا بالرب يسوع المسيح الذي رضى بنا نحن األمم ، الذين لم      

كيف وجدت نعمة في " يكن لنا أية استحقاقات ، وهذا ما دفع راعوث أن تقول 

، ولقد أوصلها كرم بوعز )  10:  2را " ( عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة 

  :إلى

جلست بجوار الحصادين فناولها ـ بوعز ـ فريكاً فأكلت وشبعت : " أ ـ الشبع 

  لكنها لم تنسى حماتها فلقد حملت الفائض لها )  14:  2را " ( وفضل عنها 

وعندما يشبع المؤمن فأن غرض الرب هو أن يقدم " وأعطتها ما فضل عنها " 

  " .ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب "  لآلخرين أيضاً قائالً

  لم يكتف بوعز بأن تلتقط راعوث بين الحزم من اللقاط : ب ـ وفرة العطايا 

إنسلوا أيضاً لها من " بل قال لغلمانه ) ما يسقط بين الحزم ويترك للفقراء ( 

  أي من الحزم المربوطة ، وفي ذلك اللقاط نرى كلمة اهللا " الشمائل 

التي ال يريد الرب أن نكتفي بالحصول على السهل منها )  22ـ  18:  13مت ( 



  

  

  

  

  

أع .." ( فاحصين الكتب " بل أن نغوص في أعماقها بقوة وإرشاد الروح القدس 

  )  39:  5يو " ( فتشوا الكتب " متممين قول الرب )  19:  17

  دراسة مختصرة  في القسم الثالث
  ) 3ص ( راعوث تستريح 

  :حة مكان الرا)   1(        

ادخلي وإكشفي ناحية رجليه ـ .. أال ألتمس لك راحة " قالت نعمى لراعوث  

وهنا نرى مكان راحة المؤمن )  4ـ  1:  3را " ( رجلي بوعز ـ واضطجعي 

  فهو عند قدمي المسيح ، كما كانت مريم تفعل دائماً 

  " .جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كالمه ) "  39:  10لو ( 

  :ل الثوب بسط ذي)  2( 

)  9:  3را " ( ابسط ذيل ثوبك على أمتك ألنك ولي " قالت راعوث لبوعز    

وبسط الذيل هنا كانت عادة متبعة عند الزواج ، وهي تعني بسط الحماية عن 

" بسطت ذيلي عليك" طريق العالقة الزوجية وهذا واضح من قول الرب ألورشليم 

لخطايانا ، وهي أيضاً تحمل معنى وفيه أيضاً نرى ستر الرب )  8:  16خر ( 

اإلتحاد مع الزوج تحت ثوبه ، وفي ذلك نرى الكنيسة التي هي جسد  المسيح 

  ). 22:  1أف . ( المتحدة بالرأس المبارك 

  :الولي )  3( 

تذَّكر راعوث بوعز بأنه وليها والولي هو أقرب شخص ، ويكون له الحق في    

  .لك الميراث ويسدد ما عليه من ديون أن يفك ميراث القريب أي أن يشتري ذ

  ) 25:  25ال ( 

  

  

  دراسة مختصرة  في القسم الرابع
  ) 3ص ( راعوث ُتكافأ 

  :ولِّي أقرب        

" يا فالن الفالني " لقد كان هناك ولي أقرب لراعوث ، ناداه بوعز بالقول      

راعوث  أمام عشرة شهود، وطلب منه أن يفك بأن يشتري من يد نعمى ومن يد

لئال " الموآبية أيضاً ، ولكن الولي األقرب رفض أن يشتري من يد راعوث قائالً 

وليس هناك أوضح من ذلك الولي األقرب إشارة )  6:  4را " ( أفسد ميراثي 

)  3: 8رو( لقد كان عاجزاً )  20:  3رو ( للناموس الذي لم يستطع أن يبررنا 

وهم رمز للوصايا العشر التي )  2 : 4را ( وقد كان ذلك أمام عشرة شهود 

شهدت عن عجز الناموس عن خالصنا، لقد كانت حجة ذلك الوالي أنه ال يريد أن 

  يفسد ميراثه بتلك األممية التي لم تكن في نظر الشعب األول إال كلب 

  .ال مكان لها في قلب الناموس ) 25: 15مت( 

إلى خاصته جاء " لمكتوب وهنا بادر بوعز بالفكاك ، الذي فيه رأينا المسيح ا

" وخاصته لم تقبله ، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا 

  ) 13،  12:  1يو ( 

   

  :مالحظة 

  إن خلع النعل واعطائه للصاحب كانت إلثبات أمر الفكاك والمبادلة     

رملة وهي تختلف عن ما يتم عند رفض الرجل أن يتزوج من أ)  7:  4را ( 

  أخيه المتوفي ، فقد كانت األرملة تخله هي نعله من رجله وتبصق في وجهه 

  ) 9:  25تث ( 



  

  

  

  

  

)  7:  1عد ( نجد أن بين نحشون الذي عاصر موسى )  20:  4را ( ـ في 

فكيف . سنة بين موسى وداود  450وبين داود أربعة أجيال مع أن المدة كانت 

  كان ذلك ؟

إسقاط بعض األسماء عند ذكر سالسل األنساب جرت عادة مؤرخي اليهود على 

  ) 5ـ  1:  7، عز  15ـ  3:  6أخ  1( ويتضح ذلك من مقارنة 

  :المراجع 

  .قاموس الكتاب المقدس  •

  .فؤاد حبيب / األخ )  3رقم ( كنوز المعرفة  •

  .سياحة في أسفار الكتاب المقدس ، ماير بيرلمان  •

  .، كنيسة قصر الدوبارة اإلنجيلية شبهات وهمية حول العهد القديم  •

  صموئيل شولتز ./ العهد القديم يتكلم ، د •

  .مسح شامل للعهد القديم ، فرد ج جريف  •

  

  


