
 ـالةالر٦٢ س  
 

وة خَاِحاِحوة خَدديِمي ِمر رننس س ببعةةع  
 

(Arabic - Ruth who is better than seven sons) 
 

  ةةبعَبعَ س سنن ِم ِميريرة خَة خَدداِحاِحوو: هوعوضم موا اليديثنَح.. ىأحباِئ
 

سفر  وِمنروث اعاألصحنَ ابعاح الرِمأقر نالع اِم الخَِددشَس عر مالنِّا قالته سِلاء ِمنعى عنر وثَاع: 
  

""ألنتك الِتتك الِتنّنّ كَ كَألنى أحبتِكبتِكى أحقد قد و و لدلدتهوِه وِهته ىخَ خَى ييرلِك لِكر   ِمنِمنس س بعةِِةبعب ١.""نيننين ب  
 

 ستطيعديث ي حىلِم ِعلوٍب إلى أسِهاِث بأبحَلص فى بريطانيا تو طبيباًنف أحى الصدام فى إحمنذ أيقرأتُ  
   فيِهوِبغُر المولوِدع المج نوانتإل ماً ِفيهاِكمتحل م الحدعب ابصة باإلخْاصا الخَاليى الخَ ِفاِت على الجينَ يؤثر أنبِه
سواءذكراً كان أنثى أو .وذلك كلفُ يم ني غَربِمبلغاً م نالم ال يتراوحبين شَ عآالِفِةر شْوالر وِع دألفاًرين ..لم  

  أنعرضتْ عليِه ة الغنيطسرق األوول الشّى د إحدولكن.. وباى أور ِفحيباً ترماِلالع الطبيب إليِه ما توصَل يلقَ
نقَليم عَلمأب اثِهحإلى إح ى دمِندالكبٍْاه ألنّ..ىر هس يجده ناكم ن يشجهونَع الستكمحاِثِه مال أبها كانتْما  تكاليفه
أل .!اهظةبرغَنّهم يبون ضما  إنجاب بنينانمهمكلفه مذلك  مأ ِمنالو..وي ِه الذكر على األنثى فى هِذ تفضيُلرجع 

ات التىول إلى الدسئوليت المقععلى كاهل الو لد فى تلكالم جتمداخل البنت عات دوناألس ةروه وباًر ِمناٍت تبع 
يفرضها المجتمععلى األس ةر فى الشّ  البنتتجاهتفوقُقر  ات المالتبعفرةوضنَها علي حولِد الو.  

 

ا  كنّ وإن..ِهِتر أس نحوِهاجباِت وى عنتنح ينم نَدر و إلى حد ماامنةتضترابطة مق مشرة فى الر األسما زالتْف
بوٍهجعام نالحظ فى ع رنا صاضر تفككاًالحفى الر وابط األسريعن ة نتجهشاكُل مويصة ع..  لألسف  أصبح

صفى ع رىملة االرتباط األسديث عةرنا الحعبلذا كانتْ!..ص ح اجتنا ماسة إلى العودة إلى األسس الصة التىحيح 
نَا أنعلي جبنستقيها  يِمنب و..ة اهللا كلمسفر راعوث على العموم وشخصياعوث على الخُة رصوص نجدأر وع 

ئبادالمة األسريمِكنالتى ي   أنيعليهاقوم األسرة التى هى  بناء أساسالم هؤالء الذين ليتعظو ..عجتم  يرفعون
  قيَل.."!! بنين بنينةِِةبعبع س سِمنِمن  خيرخير"ها  أنّا جيله لهاهدوث وهى فتاة شَاع أن ر وليفهموا..بقدر البنت ينزلونوالولد منزلة 

هذا فى عٍدهم أكثر ى عليِهض ثالثِةِمن ام آالف ع!.حين كان الولد يقوم ره كاِم بدوال نحوتْ ته التى  أسرقام
جوز ال يو قوقها المشروعة ِمن اهللا ح منح البنتِمن اً قديممه يمنع فهذا لم..جال رهِمنْ علتْج حتى ِهِت وتنشئبتربيِتِه

ي ع أنتمجللمسلباهاها إي..م ا أحونَجنَا إلى أن عودإلى الو ضحيحع الصهاهللا الذى أقر .. نَقد ِل:اءُلتس اذا قيَلمع ن 
رأنّوثَاع ا خَهير ِمنس ؟ بنينِةبع..!لنجيب على هذا السؤال ي أوال  نعرفَعوزنا أن مِهن ىر ٢.وث؟اع  
 

ى دع يٌلج رك فترائيَلسرإض  فى أروع جارص  أنحدثفقد  ..كم القضاة حام أيراعوث ة قصتبدأ 
و هوك اِلأليمامى وولداِمرأته نعه حلون وِكمليون مدينة بميت لحهوذا ي..وكانت األس ربا ؤمنةة مم هللا ولكنهتغروا ب

لدان  الوج وتزو..ةتغربة مرت األس العائلة واستمربات روآب م وفى بالد م..ة األصناموآب حيث عباد مفى بالِد
لول  وبح..لدان الوشر سنين ماتَ عقامة بلغت نحو وبعد إ..وثاع واألخرى رةرفا عمهادحوآب إ مِمنمرأتين اب

 نعِمى  قالتِْةدو الع وفى طريِق..اهطِنوآب إلى و م بالِدِمن تْعجرى وكنتاها وِم نعتْة قامر الكارثة على األسِههِذ
هالكنتي :"اذهبا اا ااذهبرجعواِح واِحا كّلا كّلرجع دِت إلى إلىةٍٍةديِت بيب أبيه أبيه ا وليا وليعطِِطعكمكما الرا الرببأن تج تج أن ددا را راحاحة وقبلتهة وقبلتهمما فبكيا فبكينن..وقالتا له رِجرِجا نَا نَا إننَا إننَ وقالتا لهعع  

ممعكِِكعإلى  شع ِمى  بك فقالتْبك فقالتْ إلى  شعِمىنعنعإرجع إرجع ا يااا ي  بنتىبنتى!!".لتْ قبع رفه حماتها ورجوأ.تْع ما را بقتْوث فلِصاعاتهمح.. 
ى ى تلحتلح  الال: : وثوثاعاع ر ر فقالتْ فقالتْ..لفتِكلفتِك ِس ِساءاءرروو  ى أنِتى أنِتجِعجِعرراا. . ااا وآلهتها وآلهته إلى شعبه إلى شعبهلفتِكلفتِك ِس ِستْتْععججوذا قد روذا قد رهه" :ا لهنعِمى فقالتْ

ععلىلىأن أن أتر كِككِك أتروأر وأر جعجعع ألنّ ألنّنِكنِك ع ههحيثم حيثم ا ذهبتِِتا ذهبأذه أذه ببوح وح يثمشَ شَ.. أبيتُ أبيتُا بتّا بتّيثم عبكِِكعبشع بى وإبى وإ شعلها . . ىى إلِه إلِهكِِكلها حيثمحيثممتّتّمأم وتُوتُ أم  
وهنَهنَواكاكأند أند فنإنّإنّ. . فنمما الموتُوتُا المي فصُلفصُل يبي بي نى وبنى وبينِكنِكي".فلم أنّأتْا ر ها مشدلى الِذة عداِبهم عفتْا كَهع ن الكالم إلياه. 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،                                             ١٥: ٤ سفر راعوث ١
  ٣ – ١: ٥لس الرسول األولى إلى تيموثاوس  رسالة بو٢
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وذهبتا إلى بِتي١م لح. كان وث وقفَماععاًراِئ ربِهقتْ استح أن ِمى لقاَل يأنّ:نع ها خيرا  لهنين ِمنِة ببعس اِبألسب 
 :وحيِةنا الراِتى حيا ِفنَفع تندا فواِئنه ِمدستِما نَ وليتنَ..ٍةسمى خَا ِفهرصحنَ
 

 أوالًالًأو : :قبقبولها اااوله إليماإللِهاإللِهبب  انانإليمالح الح ىىور ور فضفضهها العا العوودوآبام ام نَنَى أصى أصة إلة إلدوآببالِد مبالِد م.... لقدوث ركتْ أداعرنوراً   أن
قَ على قلبهأشرحياِت فراغَألا وم وآب..اها فى بالِد مِت أبيهيِة إلى بدة للعووعتْ كّل دفرفض .. خشيالض ياع تْ ِمن

 العودِة تْفضرو ..ة هللادتعب المنعِمى اِتها بحماقن االلتصا عى لهنَِغ  اله أنّتْرف وع..ر النوردص م عندتْابتع إذا
 الً كاِمجاَل المِط تعا لم إال أنهرو النُِّمن األولى ِةاعع الشُّ استقبلتْةرفع الفته إن ِس..وآبى ما ِفعبهإلى أصنام شَ

  كانها األخيرار قر إال أنوثَاعف روِق بم شبيهاًوقفاًال لتأخذ مي متْ وأظهر بكتْ لقد..اهأل قلبم يل كىر الكاِموللنُّ
العوةد..لتْ فقبح ماتها قبلة الوداع وعإلى شَتْاد عبهاا وآلهته..أم ا روثُاعبِحأتْ فر ٍةكمىاإللِه الح ِمن أنه  

ستحيُليعلي ها العشَيبين ا أهلهوفى ب وِتيهم اإللهالذى ص نعوهبأي ةفف" ..ديهمةأينُّورنُّور شركة لل شركة للأيم م عِة  عِةالظلم٢."الظلم 
 

ا اتهم ح كانتْ....اِتاِتصيصيخْخْلشّلشّ لمعدن ا لمعدن احكاًحكاً م مارِبارِب التج التج مثُل مثُلليسليس ف فححان بنجاَان بنجاَ اإليم اإليمانان امتح امتحراعوثُراعوثُ  تْتْاجتازاجتاز: : ثانياًثانياً 
قدوة طيوث يمان فنبذتْة فى اإلباعاأل عبادةَر صنام وت عبداإلله الحى.ا فاقتْ ولكنهح وثقة باهللااتها إيماناًم ..إن  

   القدير قد القدير قدة ألنة ألنررونى مونى معع اد اد بْل بْلنعِمىنعِمىونى ونى ععتدتد  الال" : استقبلوهادينة حين ألهل الما تقوُلاتهم حتْعلات جدم الصتوالى
أمأمرى جداًى جداًنِِنر..الر الر ببقد ىى أذلِن أذلِن قد". إنهذا الج والم د بالغُلبيِعفْ إ وم لمضييموثَ اناعرالم وآبيتتراة فلم جع إلى الواءر 
 ٣.اهِدذ بيها وتأخُدضا وتعهددتخاذلة لتشَها المِتام بحراعوثُ سكتْارب وتم للتجتْدمصو اهللا لها ةبح فى م تشكلمو
 

 ِة والكنّاِةم الح بينقُفري اًراع ِصهناكنعلم أن   ....ااههاِتاِتمم وح وحةِِة الكنّ الكنّادقة بينادقة بينصصالالة ة ببححممالالة وة وددووممالالالقة القة عع: : ثالثاثالثا 
 ة وليس الخالصِة فبالمحبىة عن اهللا الححيحة ص شهادعطاء إستحيُل يٍةحبه بدون منّ إلى أ نشيرا أن بنَدر يجنولك

ا نعِطبغيرهى صورة صادقة عنم ِمى و..ة اهللاحبفضَل كانت أنعها كسبتْنّإ فثل موث ا كنتهاعو..ر لوالها لعت اد
 ابع نقرأ هذِهاح الرصح ففى األ..هاِتامراعوث لح ِةحب مجل شهادة عنس ي والكتاب.. األصنامِعبادِة إلى راعوث

اتالكلم: ألنكنتك التى أ كنتك التى أألن حبتك قدحبتك قدو و لدتهل. لدتهقد كافأ الروث باعرإذ قد تزو جوعز وأها بعطاها الرابناًب وبيد  هو ع
وهوأب و يوالد داى سلك الذىود المج ِماء ِه نسِلنم خلصالبشري ة الربي سوع وأصبوث حاعفراً ِسلري ُلِمحاس ما ه

 ٤.اءمس أن ِمبس النَنما تض منما ِضهم اسعسيح ويلم المبس لنَ بذكر قائمٍةنجيله إشيرتى الب مستهلُّ وي.فى التوراة
 

اذا  مراعوث  تعرفُتكن لم ...."امام قد قدا هوا هوى مى م إل إلمتدمتداء وأاء وأرروو  ى ماى مانسنسأأ"  :: كبولس كبولس راعوث راعوثارار شع شعكانكان: : رابعاًرابعاً 
تركتْاذها إينتظر و طنها وعشيروآب اتها فى بالِد مِت أبيهيبلتعيشَ وأتتْو بين ٍب شعغي ر شعأ..ابه عم لفتها  ِسن

تستطلم عتح الغَُلم ربة فرجتْعا إلى أهله وآبفى بالِد م..وث فقد اا  أماعرهتْتجم عح اِتمإلىا هض غير  أر
 .ة القاسياربا التجتهطما التى حهاِتم ح أجِلِمنا وه نفِس أجِلِمن ا ستكافحه أنّ وهى تعلموشَعٍب غير شَعبها اهأرِض

 

 ن ِماءج ولقد ....لةلةة فاِضة فاِضأأررا اما امههأنأنببميع ميع  الج الجنن ِم ِمةٍٍةادادههشَشَ ب ب....اا بكل قلبه بكل قلبهى تبعتهى تبعتهب الِذب الِذا الرا الرههممكركرأأقد قد لل  : : ساًساًخاِمخاِم 
 نا أ لهب الرتبادين رص الحاء ورنابَلتلتقط سل ِلق إلى الح ذهبتْحينف ..ا أن ذكرنَبقَ ساالم كم العصخِلمها نسِل

يكونهذا الحقل لب وعز..وه و  ِمنعاِلك  ِةشيرفأليمتعفَرعلي ها وطمأنقلب ها ورفعقد رِها بقوِلهكّلكّل: : ا لهم تقولتقول  اا مينين  
 أو  أو يوتاًيوتاً ب ب ترك تركمنمن   لكم كّل لكم كّلقوُلقوُل أ أالحقّالحقّ: ِه لتالميِذب الر قاَل..ة فاضلةة فاضلة امرأ امرأ أنِك أنِك شعبى تعلم شعبى تعلم أبواب أبواب جميع جميع ألن ألن لِك لِكأفعُلأفعُل
إخوإخوة أو أخوات أو أباًات أو أباًة أو أخوأو أم أو حقوالً أو حقوالًة أو أوالداًة أو أوالداًأأمرمرا أو اا أو ا أو أم   ِمنأجِل أجِلِمن اس ئة ِضئة ِضى يأخذ ِمى يأخذ ِممِِم اسعفٍٍفعوي رثُرثُ ويالح ياةَياةَ الحاألبدي ٥.ةة األبدي 

 

  الشريرالم العمتحرراً ِمن  القلب كّلِمن ب الريِحب و هاة طالمعب سِمن ر خيداِح الونإ ..القارئ عزيزى 
 اناًى إيمِنتهبِل ..ليكا إهتى أرفعلبِط ..اوىا السمانَأب:  الصالةتلك فى ىِعم شتركت ى أِخليتك ..سيح الم يسوعتابعاً
يتحدى التجألارب تبعكالًاِم ح الصليباًنستهي م عطالِت بمالعالم ومِهاِتغري..ألحي ا لكا ناسياً وبكم ور اءم ا إلى متد

ما هوأر..ام قد ص ى ِفالِتفعى اسوعسارم يِف  واثقاً.. البِدكعقلتَ يا ى و نم :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد الرستلكاع مإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ١٦: ١ سفر راعوث ١
  ١٨ – ١٤: ٦وس  رسالة بولس الرسول الثانية إلىمؤمنى كورنث٢
  ٢٢ – ١٥: ١ سفر راعوث ٣
  ٥: ١ إنجيل متى ٤
  ٢٩: ١٩إنجيل متى      ،     ١٧ – ١٤: ٤  سفر راعوث    ،    ١١: ٣  سفر راعوث    ،     ٢٣ – ١: ٢ سفر راعوث ٥
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