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 الدرس السابع والعشرون 

 ومضة نعمة: راعوث

 4-1راعوث 
 "(ما الذي تفعله بنت موآبية لطيفة مثلك يف بيت حلم؟: "عنوان فرعي)

 
 

 مقدمة  .1

 :إن سفر راعوث يف واقع األمر ملحق آخر بسفر القضاة؛ إذ خيتار مشهداً حيدث أثناء تلك الفرتة من تاريخ إسرائيل

 (1: 1..." )أنه حدثَ يف أيّام حكم القضاة"

ومبا أن راعوث، الشخصية الرئيسية يف السفر، عاشت قبل ثالثة  1.ال نعطى اسم كاتب السفر، لكن حيتمل أن صموئيل هو الذي كتبه

ملك يف وينتهي السفر بسلسلة املواليد اليت تتوَّج بداود، أعظم .  أجيال من داود، فال بدّ أن يكون السفر قد كُتب يف اجلزء من فرتة القضاة

لكن ال يقتصر الغرض من السفر على جمرّد إظهار الصلة بني داود (.  2صموئيل 5)امللك من خالله  –تاريخ إسرائيل، الذي سيأتي املسيّا 

إن هذا السفر مليءٌ بالالهوت، خاصة سيادة (.  على الرغم من أنه يتتبع بالفعل سلسلة نسب داود إىل يهوذا وبيت حلم)وسلسلة نسبه 

 .وكيف حيقق أمانته ومن خالل أي شخص خيتار ذلكاهلل 

 

 مالحظات .2

 :لكي نفهم الالهوت املقدَّم يف هذا الكتاب، البد من تقديم بعض املالحظات اهلامّة

 اإلطار التارخيي .أ

ويف حقيقة .  قبل الربوقد متيّزت هذه الفرتة بتعرُّض األمّة للتأديب من .  تقع أحداث هذا السفر، كما سبق أن ذكرت، يف فرتة القضاة

تثنية )، وهي حقيقة تعكس تأديب اهلل لألمّة (1: 1" )يف األرض( حدثت جماعة)صار جوع "األمر، يبدأ سفر راعوث هبذه الطريقة، 

وتعبّر مغادرة نُعْمي وعائلتها لألرض للسكن يف موآب عدم أمانة للعهد، خاصة عندما يتّخذ ابنا نُعْمي (.  32-11، 12-12: 52

 (.2: 2؛ تثنية 11-15: 31انظر خروج )تني موآبيتني زوج
                                                 

 D. R. G. Beattie, Jewish Exegesis of the Book of)". القضاة وراعوث[ مفرد]كتب صموئيل السفر الذي حيمل امسه وسفر "، ب 11يف  Baba Bathraتقول  1

Ruth [Sheffield: Journal for the Study of the Old Testament, 1977], 5, n 3). 
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أيام "ويالحظ مرييل أنه كانت لبيت حلم صلة بـ .  غري أنه ال يتوجب علينا أن نغفل الصلة مبدينة بيت حلم، ألن أليمالك كان تَلْحَمِيّاً

غري أن .  من بيت حلم نتائج مأسويةكانت للخروج  51-11و 12-12ففي كل من قضاة .  ، خاصة يف ما يتعلّق باخلامتة"القُضاة

تلحميّة باالعتداء عليها، األمر الذي ندموا عليه كثرياً فيما بيكان أسالف شاول قد أذلّوا امرأة : "يقول مرييل.  املأساة تنقلب يف هذه احلالة

، الرجل الذي كان حسب قلب لكن بيت حلم بقيت موجودة بعد هذا احلدث، باإلضافة إىل أهنا قدّمت فيما بعد خليفة شاول.  بعد

غري أنه تنتظرنا هذه املرة مفاجأة .  أن حيدث شيء مأساوي لبيت حلم( مرة أخرى)ومع بدء قراءة سفر راعوث رمبا تتوقع  5."اهلل

 . سارّة

  

 تضرّعات كثرية للربكات .ب

السفر حول هذه الصلوات، حيث يعمل اهلل يف ويدور .  وهي يف واقع األمر صلوات إىل يهوه.  تُستمطر عرب السفر بركات مرّات كثرية

 .15-11: 1؛ 10: 3؛ 50: 5؛ 15: 5؛ 1-2: 1وجند التضرّعات الرئيسية يف .  نعمته لتلبية هذه الطلبات، ماحناً هبذا بركته

 

 j#s#D (ds#j#) حِسِدتعبري  .جـ

أو " إحسان"هذا التعبري إىل  KJVو  NASBجم وترت(.  10: 3؛ 50: 5؛ 2: 1)يف ثالث مواضع يف السفر  j#s#D حِسِديرِد تعبري 

أكثر  j#s#D حِسِدإن .  لكن الكلمة تدل على ما هو أكثر بكثري من عمل إحسان أو موقف يتسم بالكرم واللطف".  كرم"أو " لطف"

إبداء حمبّة عبارة عن  j#s#D سِدحِإن .  ففكرة الوالء والوفاء متأصّلة يف هذه الكلمة، باإلضافة إىل تأثري احملبّة.  بكثري من جمرّد عاطفة

 .هي أكثر ما يعبّر عنه هذا التعبري" احملبّة املتّسمة بالوالء"إن فكرة .  ملوضوع حمبّة املرء التزام يتّسم بالوالءنابعة من 

 

ة احلال، فإن هذا ما وبطبيع(.  2: 1)، أي حمبّته املتّسمة بالوالء جتاه راعوث j#s#D هحِسِدوهكذا تتضرع نعمي إىل يهوه لكي يُظهر 

: j#s#D (3 حِسِدلكننا نرى أيضاً يف مسار القصّة أن راعوث تُظهر .  يظهر على مدى السفر، خاصّة يف ذروة السفر يف األصحاح الرابع

 j#s#D (5 :50.) حِسِد، وأن بوعز يظهر (10

 

 (lag)تعبري يفدي  .د

                                                 
5 Eugene H. Merrill, “The Book of Ruth: Narration and Shared Themes,” Bibliotheca Sacra 142: 566 (Apr-Jun 1985), 133. 
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، 2، 1، 3، 1: 1؛ 15، 1: 3؛ 50: 5)حسب اللغة العربية ، وكاسم فاعل (1، 1: 1؛ 13: 3)يرد جذر هذه الكلمة كفعل 

تشرح هذه الكلمة معامالت بوعز مع راعوث، .  وجيب أن تكون هذه الكلمة موضوعاً لدراسة معمَّقة(.  2، 1: 1)، وكاسم (11

 .وتوضح أيضاً أحد جوانب عمل املسيح على الصليب يف عالقته بالفداء

وكانت فكرة الويل هذه مفهوماً .  ، أو فادياً من نفس اجلنس"فادياً قريباً"، أي "وَليّاً"و يتصرّف بصفته أ" يفدي"تعين الكلمة بشكل رئيسي 

فعلى سبيل املثال، ميكن للويل، .  ثقافيّاً شائعاً يف إسرائيل يكون مبوجبه ألحد األقرباء املقرّبني التزامات أو واجبات معيّنة حنو قريبه

وحسب شريعة املرياث، إذا تُرِكت أرملة دون أبناء، يصبح القريب التايل لزوجها : ج أرملة أحد أفراد العائلة، أن يتزوّ"القريب -الفادي"

وكان يُفرتض أيضاً أن تبقى األرض املمتلكة .  ويف إقامة نسل يديم اسم العائلة( 1: 1؛ 13، 15: 3انظر راعوث )احلق يف الزواج منها 

أمّا األرض اليت كان يضطر صاحبها إىل بيعها .  تقع بني أيدي قلة من الناس أو تنتقل إىل سبط آخر، لئال (حسب الشريعة)يف العائلة 

: 1وهذا يشرح راعوث )وإن بيعت األرض فيجب أن يشرتيها له قريبه ثانية .  ، فيجب أن تعود يف النهاية إىل العائلة(بسبب الفقر مثالً)

كان هذا ".  قريب-كفادٍ"شيئاً أو يتصرّف "( يفك)"ميكن إلنسان مبوجبها أن يفدي وكان هنالك عدد من املمارسات اليت (.  1، 1

، (3: 1)من قبل أحد أفراد العائلة "( تُفك)"كانت لنُعمي قطعة أرض للبيع واحتاجت إىل أن تُفتدى ( 1: )األمر مزدوجاً يف سفر راعوث

.  أحد األقرباء املقرّبني أن يتزوجها وأن يقيم أبناء من أجل زوجها ومبا أن راعوث كانت أرملة لرجل من بين إسرائيل، كان على( 5)و

وكان يف استطاعته أن يرفض، فتذهب الفرصة إىل (.  فصاعداً 3: 1)وكان من الضروري أن تُعرض هذه الفُرص على أقرب األقرباء أوالً 

سفر راعوث، ألن راعوث كانت عاقراً مدّة عشر سنوات مع وتصبح هذه قصة مثرية يف (.  وهو بوعز يف هذه احلالة)القريب األقرب التايل 

هذا هو الذي دعا القريب -1: 1انظر )وعلى كل من يتزوجها أن يواجه حقيقة أنه رمبا ال يرزق أبداً بأبناء يرثونه (.  1: 1)زوجها األول 

ولقد كافأه اهلل .  كان رجالً يتّسم بالوالء العائليكان الزواج من راعوث، بالنسبة لبوعز، خطوة إميان عظيمة، لكنه (.  األقرب إىل الرفض

وإنه ملن السخرية األدبية أن القريب األقرب فوّت فرصة الزواج من راعوث خوفاً من احلرمان من .  مكافأة عظيمة ألنه قام مبسؤوليته بإميان

 !الذريّة، ومل يدرك أن ذرّيته كان ميكن أن تتضمّن داود، لو أنّه تزوّج من راعوث

 

وكما (.  32عدد: 52الويني )على أنه املدافع عن مصاحل العائلة أوحاميها ( القريب-الفادي) G)A@l "جوئيل"وباختصار، ميكن وصف 

أن يرتاجع عن  G)A@lوكان يف مقدور اجلوئيل .  أو واجباته طوعية، ال إجبارية G)A@l اجلوئيليظهر من قصّة راعوث، كانت التزامات 

، وسيعين أيضاً دون شك أنه سيحمل وصمة (j#s#Dحِسِد)لكن قيامه بذلك يعين أنه مل ميارس احملبّة املتّسمة بالوالء  . التزامه بواجباته

 (.2: 1؛ راعوث 10-1: 52انظر تثنية )عار يف عيون العشرية 
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"( يفك)"يل، فدفع مثن اخلطيّة لكي حيرر كان القريب األقرب ألمّة إسرائ.  لنا" قريباً-فادياً"تضع هذه املفاهيم أساس فهمنا للمسيح بصفته 

 (.مثالً، تأديب أعدائنا)وعندما ندخل يف عالقة معه، فإنه يهتم مبصاحلنا وحيميها .  شعبه من عواقب اخلطيّة

 

 

 

 

 موضوع السفر  .3

 مينح اهلل نعمته بشكل سيادي 

 استجابةً للصالة

 ومن خالل أعمال وفيّة ألشخاص أوفياء

 

      3تطوّر السفر .4

 األصحاح األول  .أ

عمل غري )وحتاول عائلة أليمالك أن تتجنب التأديب باهلرب إىل موآب (.  1: 1)يبدأ السفر وإسرائيل حتت تأديب يهوه على شكل جماعة 

آب، تاركني نعمي غري أن أليمالك وابنيه ميوتان يف مو.  ويتزوج ابنا العائلة امرأتني غريبتني موآبيتني إحدامها راعوث(.  متّسم باألمانة

 . وكنّتيها وحيدات

 

صارت (.  51، 50: 1؛ انظر 13: 1" )يد الرب قد خرجت عليَّ: "تفسّر نُعمي هذا الوضع بالنظر إىل حمنتها كعقاب شرعي من اهلل

ويأتي "(.  مة جدّاًفإنّي مغمو"بدالً من " إني أشعر باملرارة"إىل  13: 1ميكن ترمجة األصل العرباني يف )اآلن عجوزاً مألى باملرارة 

، وتعلم أهنا (11: 1)وهي تعرف أنه ال جمال هلا ألن تُرزق بأبناء هلا (.  2: 1)إحساسها بالفراغ من عدم وجود زوج أو أبناء هلا 

 (.وهي هلذا لن تستطيع أن تنجب زوجني جديدين لكنّتيها)شاخت على الزواج 

   

                                                 
-Reg Grant, “Literary Structure in the Book of Ruth,” Bibliotheca Sacra 148: 592 (Oct-Dec 1991): 424لتحليل معمّق حلبكة القصّة، انظر  3

41.    
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والكلمة املستخدمة هنا هي باقَد (.  1: 1(" )طعاماً)شعبه ليعطيهم خبزاً  قدافت أن الرب قد"غري أنه يتناهى إىل مسامعها خرب 

P*q^d  (dqp)وهو تعبري عهدي؛ والفكرة هنا هي أن اهلل يبارك شعبه مرّة أخرى، فتتوجه نُعْمي عائدة على رجاء ،. 

 

أن يظهر الرب هلما حمبّته املتّسمة بالوالء  1-2: 1اهلل يف واملفتاح هنا هو دعوهتا إىل .  غري أهنا حتاول يف الطريق أن تقنع كنّتيها بالعودة

ونستطيع أن نرى عرب السفر هذه الصلوات وهي تستجاب من خالل .  يف الدخول يف زواج جديد" راحة"، وأن جتدا (j#s#Dحِسِد)

(.  50: 5)ا ببوعز الذي كان كرمياً معها بتعرّفه( j#s#Dحِسِد)وتبدأ راعوث ختترب حمبّة اهلل الوفيّة .  أعمال يقوم هبا أشخاص أوفياء 

 .13: 1لراعوث، ويتحقق هذا يف الزواج يف " راحة"تأخذ نُعمي خطوة عملية لتجد  1: 3ويف 

 

 :وهكذا يغيّر اهلل من وضع نُعمي بصفتها جمرّد عجوز مُرّة النفس، وحيل معضلتها

 . لوفاض إىل نُعمييرسل بوعز شعرياً مع راعوث لكي ال تذهب خالية ا -12: 3يف  (1)

، الذي سيكون جوئيالً جديداً، النسل G)A@l جوئيلإذ هناك   - G)A@l  جوئيلمل يرتك يهوه نُعمي من غري  -11: 1يف  (5)

G)A@l لنعمي. 

 .كنّتها الوفية خري هلا من سبعة بنني -12: 1 (3)

 

 األصحاح الثاني  .ب

مي بالتقاط سنابل الشعري املتبقية من حصاد احلقول، وهو األمر الذي مسحت الشريعة مع بداية األصحاح الثاني حتاول راعوث أن تُعيل نُع

وهو مهتم باملصلحة .  وعندما نقابل بوعز، نرى أنه رجل حيب الرب وحييا حسب التوراة(.  10-1: 11الويني )للفقراء مبمارسته 

 .كة، حتى أن احلصّادين يطلبون له الرب(1: 5)الروحية للعاملني يف احلقل 

 

عندما يكتشف بوعز وجود راعوث ويالحظ وفاءها لنُعمي يف سعيها إلعالتها، يطلب من اهلل بركة ومكافأة هلا ألهنا جاءت لتحتمي 

يدرك أهنا موآبية؛ لكنه أدرك أيضاً أهنا مبجيئها باإلميان مع نُعمي، كانت تسعى إىل ربط (.  15: 5)يهوه، إله إسرائيل " حتت جناحي"

وبالطبع ستستجاب صالته، ويكافئ اهلل إميان راعوث ، ويصبح بوعز .  ويصلّي بوعز أن يكرم اهلل خطوة إمياهنا.  إسرائيل نفسها بإله

 .نفسه جزءاً من االستجابة
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وعندما تعود راعوث إىل نُعمي، تفرح نُعمي (.  11-11: 5)يعطيها بوعز امتيازات خاصّة ويقدّم هلا حاجاهتا من الطعام والشعري 

بوالء وهذا يعين أن بوعز قريب للعائلة وأنه يتصرّف (.  j#s#Dحِسِد)دعو لبوعز بالربكة؛ تدعو أن يباركه الرب من أجل حمبّته الوفية وت

 .لالهتمام هبما مدفوع باحملبة

 

 األصحاح الثالث  .ج

ابسط ثوبك على أمتك ألنك : "وث بالتماستأتي راع.  يرتكّز هذا األصحاح حول ذهاب راعوث إىل بوعز ليالً، قبيل أن خيلد إىل النوم

مل يكن هذا طلباً للمضاجعة كما فهم بعضهم قوهلا، لكنه كان طلباً منه أن يتصرّف بصفته (" قريب -فادٍ- A@l(G ، جوئيلحرفياً)وليّي 

ويدرك بوعز .  أتي هلا بالربكةوقد فعلت هذا بإيعاز من نُعْمي، فكان ما فعلته عمل إميان وطاعة سي.  القريب ويتّخذ منها زوجة-الفادي

كان يف مقدور راعوث أن تسعى إىل الزواج من أي رجل، لكنها تصرّفت بإميان رغبة .  أن راعوث تتصرف بوالء مدفوع باحملبة جتاه نُعمي

 .أقرباء الزوجلكي تتبع عادة زواج األرملة اليت ال أوالد هلا من أقرب ( كما هي معلنة يف التوراة)منها يف اتّباع مشيئة يهوه 

، لكنه كان أيضاً إظهاراً إلميان بيهوه وخضوع لذلك (قريب-اليت ستستفيد من زواج راعوث من فادٍ)ومل يكن هذا جمرد إظهار لوالء لنُعمي 

 ".حتت جناحيه"اإلله الذي جاءت لتحتمي 

 

وفيما يلي (.  j#s#Dحِسِد)مدفوعاً باحملبة  يفهم بوعز هذه األمور على حنو صحيح، ويصلّي طالباً بركة على راعوث، إلظهارها والء

 : مفتاح فهم موضوع السفر

 ، والءه املدفوع باحملبةحِسِدليت يهوه يبيّن  -2: 1

 بوعز  j#s#D حِسِد -50: 5

 راعوث  j#s#D حِسِد -10: 3

 

(.  1كما نرى يف األصحاح )هذا  وهو يفعل.  جتاه راعوث( والء مدفوعاً باحملبة) j#s#D حِسِدكانت نُعمي قد صلّت أن يظهر يهوه 

جيلب يهوه والءه املدفوع باحملبة، لكن ذلك يتضمن أعماالً متّسمة .  أيضاً j#s#D حِسِدلكننا نرى أثناء تطور القصّة شخصني ميتلكان 

 .ومن خالل هذا يستجيب اهلل للصالة -بالوالء واإلخالص من أفراد

 

 األصحاح الرابع .د
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غري أن السؤال .  القريب، جيب أن تعطى الفرصة أوالً ألقرب األقرباء -قبل أن يتصرف بوعز بصفته الفاديف.  توجد عقبة يف الطريق

فإذا تزوّج راعوث، ومل يثمر الزواج .  الكبري هو إن كان سيفعل ذلك، عاملاً إن راعوث كانت عاقراً ملدة عشر سنوات من زواجها األول

املذكورة " البوابة"والباب أو .  وهلذا اختار الرجل أن يفوّت الفرصة.  وسيتعرّض املرياث خلطرعن أطفال، فلن يكون هلذا الرجل ذرّية، 

 .هي باملناسبة بوّابة املدينة اليت كانت تتم فيها كل املعامالت والصفقات العامّة 1: 1يف 

 

ونتيجة لذلك، .  وإخالص حنو مصاحل العائلة وهو هبذا يتصرف بوفاء.  القريب، ويتزوج من راعوث-ثمّ يوافق بوعز على أن يكون الفادي

فهو يدعو اهلل أوالً أن تكون راعوث مثل راحيل وليئة، أي : وهذا الدعاء إىل اهلل مزدوج.  15-11: 1آخر يف ( أو تضرُّع)يوجد دعاء 

الذي كان ابن يهوذا أو أممٍ غري )والدعوة الثانية هي أن تكون ساللة بوعز كساللة سلفه فارص .  أن تكون راعوث مُخصِبة وأن تلد عائلة

 .وداللة هذا هي أن بوعز يصري مشهوراً الرتباطه بنسب داود(.  32تكوين  –إسرائيلية 

 

 

 

 

 

يف الساللة اليت ستتضمن داود، ملك إسرائيل العظيم الذي سيخرج املسيّا  15-11: 1مع اختتام السفر، نالحظ استجابة الرب لدعاء 

تكمن أعمال وفية يقوم هبا أشخاص  15-11: 1إذْ يوضّح السفر أن وراء دعاء .  تقتصر على إجناب ساللةلكن الفكرة ال.  من بيته

 .وقد عملت سيادة اهلل من خالل أعمال وفية  يف حياة الناس اليومية.  أوفياء

 

ليكن بيتك كبيت )" 15: 1لبوعز يف  جيب أن نالحظ أن كالً من الدعاء.  غري أن الطريقة اليت يتم هبا األمر تتّسم بالسخرية األدبية

فما داللة هذا األمر يف سفر .  يستخدمان للفت انتباهنا إىل فارص( 12: 1انظر  –اليت تبدأ بفارص )والساللة النهائية "( فارص

كان فارص حالة أخرى، . (51تكوين )راعوث؟ إهنا داللة كبرية، إذا تذكّرنا اهتمام إبراهيم الكبري بأن يبقي الزواج يف العائلة ويف األرض 

 :يوضح جرانت.  كحالة راعوث، يُكسر فيها التوقُّع

فما خشي إبراهيم من أنه سيكون سبباً (.  راعوث)بأجنبية ( بوعز)وهكذا نرى أن داود نتاج الحتاد واحد من بين إسرائيل 

 .للحرمان من املرياث، جعله اهلل سبباً لضمانه
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ومن املؤكد تقريباً أن تامار (.  51: 32تكوين )داود بفارص، االبن غري الشرعي ليهوذا وتامار  بدأت الساللة اليت تصل إىل... .. 

تظاهرت بأهنا (.  1اآلية .  )كانت امرأة كنعانية تزوّجت من واحد من أفراد جمتمع العهد وصارت جزءاً منه، مثلها يف ذلك مثل راعوث

إن الرتكيز على .  وليته حنوها بتزوجيها أحد أبنائه بعد أن مات زوجها الذي كان ابنهوأغوت يهوذا ألنه مل يفِ مبسؤ( 11اآلية )عاهرة 

الغاية تربر "واملقابلة واضحةٌ أيضاً بني نظرة تامار اليت يقول لسان حاهلا .  مسؤولية زواج األرملة من القريب أمر واضح بالنسبة لراعوث

لقد أعد الكاتب قرّاءه إلحساس مكثّف من .  ذا وكرامة بوعز وضبطه للنفسوبني نقاوة راعوث، باإلضافة إىل فسق يهو" الوسيلة

 (.3راعوث )التناقض بني هذين الزوجني بالطريقة اليت سجّل هبا اللقاء الليلي بني راعوث وبوعز 

 

بوعز فحسب، بل /تامار وراعوث/ لتعزيز ال املقابلة بني يهوذا  12: 1مع اإلشارة إىل فارص يف  3جتتمع الصورة البالغية املثرية يف راعوث 

فمن كان ميكن أن يتوقع أن يُدخل الرب نتاجاً غري شرعي الحتاد آثم بني يهودي .  أيضاً لتوسيع الثغرة بني توقّعات اإلنسان وطرق الرب

 1.قضات والتقابالتوامرأة كنعانية عاهرة يف الظاهر يف النسل املسيّاني؟ إن من شأن هذه التوازيات التارخيية أن تؤكد على التنا

 

 

 

 

 

، ألن الوعد (الذي ميتلك وعود العهد الداودي بعرش مملكة أبدية)هامّة للنسل الداودي ( عن طريق فارص)إن حلقة الوصل مع يهوذا 

 بني رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع ومشرتِع من( صوجلان احلكم)ال يزول قضيب " -10: 11امللكي قُطع ليهوذا يف تكوين 

 .غري أن حلقة الوصل بني يهوذا وداود جاءت بفضل امرأتني غري عاديّتني".  شعوب

 

وقد جعلنا (.  أو بركته عليه)إن من الواضح أن صلة املرء من حيث اجلسد مع إبراهيم ليست املقياس النهائي لعالقته الروحية مع الرب 

إلخالص اليت يصنعها أشخاص يكرمون اهلل يف حياهتم وجتعلهم يتجاوزون الكاتب، بطريقة تتسم بالسخرية األدبية، نرى أعمال الوفاء وا

لوال أن الرجل العرباني اآلخر !( ويسوع)فما كان له أن يصبح أبا داود : إن بوعز نفسه مفاجأة لنا.  توقّعاتنا احملتملة نظراً خللفيتهم وأصلهم

                                                 
1 Grant, 438; cf Merrill, 133-35.  
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يُكرم العادة الكتابية يف زواج األرملة اليت ال أبناء هلا من القريب غري أن بوعز حيصل على هذا الشرف، ألنه .  رفض أن يتزوج راعوث

 .ولقد أكرمه اهلل على ما فعل.  القريب-األقرب للزوج، ويتحمل هبذا مسؤولية الفادي

 

 درس حلياتنا

وهذا أمر يتطلب إميان، ألن )ولو تصرّف بإميان .  كان من الواجب أن يكون القريب األقرب أكثر وفاء ملصاحل العائلة وأن يتزوج من راعوث

  !إن من شأن عدم اإلميان أن جيعلنا نفوّت أعظم املكافآت.  حلقق أكرب جناح ممكن( راعوث كانت عاقراً
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 


