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ﻣﻌﺮﻓﻲ
»کتاب کوچک روت ،دنبالۀ طبيعی کتاب داوران است که شامل تنھا  ٨۵آيه است ،که محصور در
گلستانی از گل سرخ است ،آنچنانکه در خالل رايحه گلھای مرموزش ،خواننده امروزی ھنوز ھم میتواند
منظرۀ خرابهھای پرت اسرائيل را ،در اين سو و آن سوی اردن ،مشاھده کند .اھميت و زيبائی اين داستان
کوتاه را نمیتوان به سادگی برشمرد .ارزش تاريخی و خلوص و جذابيت ،از شاخصهھای اين کتاب کوچک
است«.

پائولوس کاسل

)(Paulus Cassel

 .1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﺘﺎب روت در ﻛﺎﻧﻮن
چه ارزشمند است که دو کتاب از کتب مق ّدس ،به نام زنان میباشد .يکی از اين زنان دختری يھودی است
که با يک غيريھودی عالی مقام ازدواج میکند )استر و اخشورش پادشاه ايران( و ديگری زنی غيريھودی
است که با يک يھودی عالی مقام ازدواج میکند )روت و بوعز( .دو شاخصه مھم و مشترک اين دو زن اين
است که ھر دو بخشی از تاريخ رستگاری خدا بودند .خدا از استر برای نجات مردم خود از نابودی جسمی و
از روت به عنوان يک حلقه مھم از شجره نامه مسيحائی ،استفاده نمود ،نخست به داود و در نھايت به مسيح
که مردمش را از گناھانشان رھائی داد .در انجيل متی  ۵:١میخوانيم که بوعز اوالد راحاب زنی غيريھودی
بود که قطعا ً ھمان راحاب اريحا است .و روت يک زن غيريھودی ديگر به عنوان ھمسر بوعز ،حلقهای از
شجرۀ مسيح میشود .ھم راحاب و ھم روت ،تصويرگر فيض خدا میباشند ،چونکه ھر دو از مستعمرات
اسرائيل به خاطر پيشينه قوميشان تبعيد شده بودند.
مک جی

)(McGee

مینويسد :کتاب روت ،الزاما ً يک داستان زنانه است ،و خدا با دخول خود در اين

کتاب ،بر آن مھر تأئيد زده است.
جذابيت و زيبايی اين کتاب به خوبی در يک واقعه در رابطه با بنجامين فرانکلين ،سياستمدار و مخترع
آمريکائی به تصوير کشيده شده است .فرانکلين وقتی که در دادگاه فرانسه خدمت میکرد از بعضی از افراد
آريستوکرات شنيد که میگويند »کتاب مقدس ارزش خواندن ندارد ،چون فاقد سبک و شيوۀ خاصی است«.
ھرچند که او ذاتا ً شخص ايمانداری نبود ،ولی در ايام جوانی در کلنیھای آمريکا با برتری کتاب مقدس به
عنوان يک اثر ادبی آشنا بود .بنابراين تصميم گرفت درس کوچکی به اين اشرافگرايان بدھد .او کتاب روت
را دستنويسی کرد ،با اين تفاوت که تمامی اسامی مندرج در کتاب را تبديل به نامھای فرانسوی نمود و سپس
داستان دستنويس خود را در مجمع سران فرانسه خواند .ھمۀ حضار ظرافت و سادگی سبک اين قصۀ
دلنشين را ستودند:
»اما مسيو فرانکلين بفرمائيد که اين گوھر ادبی را از کجا پيدا کردهايد؟«
-٢-

»عالیجنابان اين را از کتاب مقدس برداشتهام که شما آن را حقير میشماريد!« آن شب در زير آسمان
شھر پاريس چندين نفر با شرمندگی خوابيدند ،ھمانطوری که در روزگار ما نيز غافل شوندگان از کالم خدا
نسبت به ادبيات غنی کتاب مقدس ،وقتی از آن آگاه شوند ،شرمنده میشوند.
 .2ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
سنت يھودی معتقد است که سموئيل کتاب روت را نوشته است ،ھرچند که اين کتاب تخلصی است .نظر
به اينکه اين کتاب با پيدايش داود پايان میيابد ،نگارش آن را نمیتوان موکول به قبل از اين زمان دانست.
سموئيل که داود را به عنوان پادشاه مسح کرده بود ،احتماالً اين کتاب را نوشته است تا شجرهنامه پادشاه را
نشان دھد.
 .3ﺗﺎرﻳﺦ
از آنجا که نام داود در فصل چھارم آيات  ١٧و  ٢٢به عنوان پايان بخش تاريخچه روت آمده است ،چنين
به نظر میرسد که تاريخ نگارش کتاب در طی سلطنت داود و يا اندکی پس از سلطنت داود باشد ) ١٠١١تا
 ٩٧٠پيش از ميالد( ،و يا حداقل بعد از اينکه سموئيل داود را به عنوان پادشاه مسح نمود.
جنسن ) (Jensenدر اين مورد مینويسد:
اين کتاب احتماالً قبل از سلطنت سليمان جانشين داود نوشته شده است ،در غير اين صورت
نويسنده به اسم سليمان در شجره نامه اشاره میکرد .بنابراين نويسنده کتاب ،معاصر داود بوده
است.

به ھر حال برخی ھم با توجه به اينکه نيازی حس میشده است که نويسنده به تشريح رسم کندن کفش در
مبادالت تجارتی ) (٧:۴بپردازد ،تاريخ نگارش آن را اندکی قديمتر میپندارند و اين مدت مشخصی را در
فاصله اجرای اين رسم و نوشتن کتاب ،ايجاب مینمايد.
 .4ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و زﻣﻴﻨﻪ
وقايع کتاب روت در ايام داوران اتفاق افتادند ) .(١:١در حالی که بيشتر اقوام اسرائيل از خدا برگشته
بودند ،پرتو ايمان باکرهای غيريھودی به نام روت ،در اين کتاب میدرخشد.
کلمۀ کليدی کتاب »آمرزش« است ،کلمۀ کليدی ديگر ) Kinsmanخويشاوند  (KJVيا ) Relativeخويشاوند
 (NKJVمیباشد که  ١٢بار در اين کتاب تکرار شدهاند .بوعز يک خويشاوند ايماندار است که زمينی را که
متعلق به اليملک است باز میخرد و وارثی برای آن زمين از طريق روت پيدا میکند تا نام خاندان ادامه يابد.

-٣-

ت موآبی تصويرگر کليسا به عنوان عروس
او نمونهای از مسيح است .يک خويشاوند واقعی ايماندار .رو ِ
مسيح است ،که با فيض اعجابانگيز او آمرزيده شده است.

ﮔﺰارش
 .١اقامت در موآب )١:١ـ(۵
 .٢برگشت به بيت لحم )۶:١ـ(٢٢
 .٣روت در مزرعه بوعز )فصل دوم(
 .۴خويشاوند حامی روت )فصل سوم(
 .۵بوعز سرپرستی از روت را میپذيرد )١:۴ـ(١٢
 .۶نسبنامۀ پادشاھی داود )١٣:۴ـ(٢٢

ﺗﻔﺴﻴﺮ
 .١اقامت در موآب )١:١ـ(۵
 ١:١و  (٢وقتی کتاب را میگشائيم ،خانوادهای يھودی را میبينيم که بيتلحم )خانۀ نان( يھوديه
)شکرگزاری( را به خاطر قحطی ترک میکنند و در سرزمين موآب در جنوب شرقی بحر الميت )دريای
مرده( ،ساکن میشوند .نام پدر خانواده اليملک )خدای من پادشاه است( میباشد و مادر خانواده نعومی )دلخواه
من( نام دارد .پسران خانواده عبارتند از َمحلون )بيمار( و ِکليون )متّصل کننده( .بھتر اين میبود که آنھا در
ديار خود میماندند و به خدا توکل میکردند و به موآب نمیرفتند .افراته )ريشۀ افراتيان( ،نام باستانی بيتلحم
و به معنی بارآور میباشد.
ايام داوران با فساد اخالقی مشخص شده بود .بنابراين جای تعجبی نيست اگر مشاھده کنيم سرزمين دچار
قحطی شده باشد ,چونکه قحطی مجازات موعود خدا برای نافرمانی بود .اليملک نمیبايد ارض موعود را
ترک میکرد ،و يا حداقل نمیبايست در موآب سکونت میگزيد .آيا او ھرگز سفر تثنيه ٣:٢٣ـ ۶را نخوانده
بود؟ پس چرا با برادران يھودی خود در شرق اردن ،نماند؟ او خانوادۀ خود را از ديار زندگی به مکان مرگ
ليون ھيچکدام بچهدار نشدند(.
و بیثمری رھنمون گشت ) َمحلُون و ِک ِ
٣:١ـ (۵پس از فوت اليملک پسرانش با دختران موآبی ازدواج کردند .محلون با روت ) (١٠:۴و ِکليون با
عُرفه ازدواج کردند .ھرچند در سفر تثنيه ١:٧ـ ٣مخصوصا ً نامی از موآبيان به عنوان کسانی که يھوديان
نبايد با آنان ازدواج کنند برده نشده ،از مراجع بعد روشن میشود که آنھا نيز در زمره کسانی بودند که
-۴-

يھوديان نمیتوانستند با انھا ازدواج کنند )عزرا  ١:٩و ٢؛ نحيما ٢٣:١٣ـ .(٢۵ھمچنين شريعت مشخص کرده
بود که موآبيان حتی تا پشت دھم اجازه دخول به جماعت خدا را ندارند )تثنيه  .(٣:٢٣فيض خدا در اين مورد
خاص شامل روت شده بود و آنچنانکه خواھيم ديد نسل او ،داود اجازه يافت که پادشاه اسرائيل شود.
پس از گذشت ده سال ،محلون و کليون نيز وفات کردند و نعومی را با دو عروس بيگانهاش يعنی عرفه
و روت ،تنھا گذشتند.

 .٢برگشت به بيت لحم )۶:١ـ(٢٢
وقتی که نعومی شنيد که سرزمين يھودا ،ديار فراوانی و نعمت است ،تصميم گرفت به آنجا باز گردد .دو
عروس او کوشيدند ،ھمراھش بروند ،ولی نعومی به آنھا اصرار کرد که در وطن خودشان موآب باقی بمانند
و به آنھا يادآوری نمود که ديگر پسرانی نخواھد داشت که به ھمسری آنان در آيند ،عرفه مادرشوھر را
بوسيد و از او جدا شد ،اما روت مادرشوھر را ترک نکرد.
به ديدگاهھای متفاوتی در اين مورد توجه کنيد :نعومی بنابر تنبيه الھی ،بيوهای غمگين و محروم از
شادیھای زمينی يعنی شوھر و بچه بود .عرفه سخنان مادرشوھر خود را گوش داد و ثابت کرد که عروس
حرف شنوی است و آسانترين راه را برگزيد .اما روت عليرغم سخنان دلسردکننده مادرشوھر ،به او چسبيد
و رھايش نکرد .وقتی که روت زندگی با نعومی را برگزيد ،میدانست که زندگی برايش آسان نخواھد بود .در
پيش رويش کار سخت و فقر و فاقه کمين کرده بود ،چونکه مردی نداشتند تا زندگی آنھا را تأمين کند و جدا
شدن از خانواده و وطن نيز اندوھی مضاعف بود.
 ١۶:١و  (١٧به ھر حال روت ،مادرشوھر را ترک نکرد .روت با گزينش سرنوشت و مسکن مردم خدا
و حتی مکان دفن نعومی ،در يکی از نجيبترين جلوهھای اظھار عالقه در ميان امتھای عھد عتيق ،وفاداری
کامل خود را نسبت به نعومی ابراز داشت.
١٨:١ـ (٢٢نعومی و روت بنابر تقدير خداوند در ابتدای درويدن جو ،فصل ثمردھی )نماد رستاخيز
مسيح( وارد بيت لحم شدند .ھمه از اينکه بار ديگر نعومی را ديدند ،به او خوش آمد گفتند.
نعومی به آنھا گفت» ،مرا نعومی )شادمان( مخوانيد ،بلکه مرا ُم ّره )تلخ کام( بخوانيد ،زير قادر مطلق
به من مرارت سخت رسانده است «.او تنھا و بیکس شده بود ،نه ھمسری داشت و نه فرزندی ،او ھمراه با
خانوادهاش از بيتلحم بيرون آمد ،اما خداوند او را خالی برگردانيد .ھمچنين است در مورد ما ـ ما میتوانيم با
تمامت پُری خود سير قھقرائی را طی کنيم و خداوند میتواند از طريق تزکيهای تلخ و مرارتبار ،ما را تھی
باز گرداند.

-۵-

 .٣روت در مزرعه بوعز )فصل دوم(
١:٢ـ (٣بنابر حکم شريعت ،اسرائيليان در ھنگام درويدن مزارع ،حق خوشهچينی نداشتند ،بلکه میبايد
مقداری از محصول را برای فقرا و غريبان و يتيمان و بيوهزنان باقی میگذاشتند )ر.ک الويان ٩:١٩؛
٢٢:٢٣؛ تثنيه .(١٩:٢۴
روت تصميم گرفت از اين ماده قانونی استفاده کرده و برای خوشهچينی به صحرا برود .رفتن او به
مزرعۀ بوعز )در نام او ق ّوت است( ،نه خوشبختی بلکه ترتيب خداوند بود ،چونکه بوعز يکی از بستگان
ثروتمند مادرشوھرش بود.
۴:٢ـ (١٢وقتی که بوعز از بيتلحم آمد ،از ھويت زن جوان سؤال کرد و فھميد که او عروس نعومی
است ،آنگاه صميمانه از او دعوت به عمل آورد که در مزرعۀ خودش خوشهچينی کند .بوعز برای تشکر از
وفاداری و اقدام ايثارگرانه آن زن جوان ،برايش چنين دعا کرد:
»خداوند عمل تو را جزا دھد و از جانب يھ ّوه خدای اسرائيل که در زير بالھايش پناه بردی ،اجر کامل
به تو رسد«.
لئون موريس ) (Leon Morrisدر تفسير اين بخش چنين مینويسد:
دعای بوعز تصوير روشنی از اعتماد و حس امنيّت جوجهای کوچک در زير بالھای تيمارگری
مادرانه است .او جنبه دينی تحول روت را در ترک سرزمين و بستگان خود تشخيص داده بود ،و
فھميده بود که او امنيت و آسايش خود را در زير بالھای يھ ّوه میجويد.

روت از اينکه يک نفر يھودی چنان حرمتی برای يک نفر غيريھودی قائل میشود ،متعجب شده بود ولی
حرمت بوعز دليلی داشت .او از مھر و محبت روت نسبت به نعومی و پذيرش ايمان يھودی توسط او
چيزھائي را شنيده بود.
١٣:٢ـ (١۶بوعز به قدری تحت تأثير روت قرار گرفته بود که او را به صرف غذا با کارگرانش دعوت
کرد و کارگران را سفارش کرد که خوشه بيشتری برای او در زمين بگذارند.
 (١٧:٢در پايان روز روت آنچه را که برچيده بود کوبيد و حاصل دسترنج او به قدر يک ايفه جو بود
که به مقياس آن روز سھم سخاوتمندانهای بود .بر ماست که از داستان روت درسی برای امروز خود بگيريم
و آن اينکه حقايق ارزشمند را ارج بنھيم و بدانھا عمل کنيم.
ما در شخصيت بوعز ناظر بسياری از صفات نيکوی مسيح ھستيم .نخست اينکه بوعز ،شخصی ثروتمند
بود )آيه اول( .نسبت به بيگانگان رئوف و مھربان بود .او شخصی سخاوتمند بود )آيات  ٨و  .(٩ھمه چيز را
دربارۀ روت میدانست ،حتی قبل از اينکه او را مالقات کند )آيه  ،(١١آنچنان که خداوند قبل از اينکه ما او
را بشناسيم ،از ھمه چيز ما آگاه است .او سخاوتمندانه به نياز روت رسيد و احتياجات او را برآورده ساخت
-۶-

)آيه  .(١۴بوعز ،امنيت روت را تضمين کرد )آيات  ١۵و  .(١۶در اين اعمال فياضانه است که ما ناظر
پرتوی از رحمت متبارک رستگارکنندۀ عزيزمان ،نسبت به خود میباشم.
١٨:٢ـ (٢٣وقتی که روت حاصل دست رنج خود را به خانه آورد ،جريان واقعه روز را به نعومی گفت
و نعومی اين بيو ِه دانای يھودی فھميد که برنامۀ خدا در مورد روت به خوبی اجراء میشود .بوعز خويش
نزديک شوھر مردهاش بود و او فھميد که خداوند میرود تا برنامه اعجابانگيز خود را برای روت و خودش
از طريق بوعز ،تکميل نمايد .بنابراين روت را تشويق کرد که ھمچنان به خوشهچينی در مزرعه بوعز ادامه
دھد.
توصيه نعومی به روت مبنی بر ماندن در مزرعه بوعز محتاطانه بود ،چرا که بوعز سخاوت خود را
نشان داده بود ،پس لزومی نداشت که روت با رفتن به مزارع ديگران برای خوشهچينی ،به او بیحرمتی روا
داشته و لگد به بخت خود بزند .ما نبايد با رفتن به مزرعه شادیھای دنيائی خود را از تدارکات نيکو و
موعود خداوند ،محروم نمائيم.

 .۴خويشاوند حامی روت )فصل سوم(
١:٣ـ (۵نعومی نگران آينده و آسايش روت بود ـ او نياز به ھمسر و سرپناه داشت .نعومی به فکر شوھر
و سرپناه برای خود نبود ،بلکه به روت توصيه کرد که شبانه وقتی که بوعز جوپاک میکند به خرمنگاه برود.
روت نسبت به رسوم و عادت يھوديان آگاه نبود و میبايست نعومی به تفصيل به او گفته باشد که
چگونه میتواند از خويش خود برای حمايت و ازدواج مرسوم بين يھوديان )ازدواج مرد با زن
برادر مردۀ خود( ،دعوت به عمل آورد) .از يادداشت روزانه (Daily Notes of the Scripture Union

 ۶:٣و  (٧وقتی که بوعز کار خود را تمام کرد و غذايش را خورد و به استراحت پرداخت ،روت آھسته
آمده و پاھای بوعز را از ھم گشود .اين مراسم ممکن است در فرھنگ ما بسيار غيرمعمولی باشد ،ولی بايد به
خاطر داشته باشيم که يک اقدام مقبول در آن روزگار بوده است )ر.ک حزقيال  ،(٨:١۶و ھيچ انديشه
شريرانهای در اين عمل ،مدنظر نبود.
٨:٣ـ (١١وقتی که بوعز نيمه شب از شب از خواب پريد ،متوجه روت شد که کنار پايش خوابيده است.
و اينکه روت به عنوان يک بيوه بجا مانده از يکی از بستگانش از او تقاضای حمايت کرد ،به جای اينکه او
را سرزنش کند ،او را برکت داد .بوعز که به روت گفته بود در ميان يھوديان پناه گيرد؛ بر اساس شريعت
يھود ،چگونه میتوانست تقاضای حمايت روت را از خودش ،رد کند؟ گذشته از آن ،روت زنی نيکو بود،
ليکن از آن زنانی بود که به قول سليمان »قيمت او از لعلھا گرانتر است« )امثال سليمان  .(١٠:٣١بوعز
وفاداری روت را ستود و تأکيد کرد که احسان آخر او )تخصيص خودش به بوعز( ،برتر از احسان اولش
)ترک وطن و خانواده و ماندن با نعومی( میباشد.
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شريعت موسی مقرر کرده بود که وقتی مردی بدون اوالد میميرد ,يکی از بستگان نزديک او میبايست
با بيوۀ او ازدواج کند )تثنيه ۵:٢۵ـ ،(١٠تا بدين ترتيب نام خانواده باقی مانده و زمين موعود در ميان بستگان
باقی بماند .اھميت اين مسئله بيشتر آشکار میشد که مردی بدون داشتن فرزند ذکور میمرد ،در اين صورت
کسی بايد با بيوۀ او ازدواج میکرد تا پسری آورده و نام خانواده را حفظ کند.
اينک روت ھم فرزندی نداشت و از آنجا که بوعز يکی از بستگان اليملک بود ،مناسبترين کس برای
ازدواج با روت بود .و نه تنھا مناسب اين ازدواج بود ،بلکه خودش مايل بدان بود.
 ١٢:٣و  (١٣ولی يک مشکل منطقی در اينجا وجود داشت .يک ولی نزديکتر از بوعز برای روت
وجود داشت و او مستحقتر بود که مدعی روت باشد ـ اگر اين شخص مايل به ادای حق ھمبستگی خود نسبت
به روت نباشد ،آنگاه بوعز گام پيش خواھد نھاد .اين مسئله بايد ھمان روز حل میشد.
١۴:٣ـ (١٨روت تمامی شب را تا طلوع آفتاب نزد پایھای بوعز خوابيد .صبحگاه بوعز چادر او را با
شش کيل جو پر کرده و او را روانه خانه کرد .اين مسئله روت را نسبت به محبت عميق بوعز مطمئن ساخت
و در برگشت به نعومی گفت که بوعز ،ھمين امروز در اين مورد تصميم خواھد گرفت.
روت يک زن نجيب بود و ذاتا ً ارزش محبت بوعز را داشت .ولی ما گناھکارانی ناشايست میباشيم و با
اين وجود خداوند چتر حمايت خود را بر ما میگستراند و ما را در محبت خود میپوشاند .او ما را با ھدايای
ارزشمند خود سرشار میکند و با مواعيد خود ما را تشويق میکند .نجات ما مقرر و محقق و کار تمام شده
است .ولی ورود به برکت نھائی اتحاد ما با خدا موکول به برگشتن داماد )مسيح( است.
وقتی که نعومی وقايع را از زبان روت شنيد ،به روت گفت آرام بنشيند و منتظر نتيجه اقدامات بوعز
باشد.
يک بخش اکثراً دشوار پروسۀ ايمان ،اين است که به جای عمل تام و تمام بايد صبورانه نشست و
منتظر کار و انجام ارادۀ خدا بود .ولی در اين مورد خاص سفارش نعومی اينست که روت به دودلی
و نگرانی اجازه ندھد ،وارد عمل شوند) .بخشی از يادداشت روزانه Daily Notes of the Scripture
(Union

 .۵بوعز سرپرستی از روت را میپذيرد )١:۴ـ(١٢
١:۴ـ (۶سپس بوعز به دروازه شھر رفت ،جائی که ريش سفيدان قوم نشسته بودند و موارد شرعی مورد
بررسی قرار میگرفت .و اين نشانۀ ديگری از تقدير خداوند بود که در ھمان لحظه آن شخص موردنظر
)فاميل نزديک شوھر متوفای روت( وارد شد .بوعز او را صدا زد و تقاضا کرد چند لحظهای با او صحبت
کند و آنگاه در حضور ده نفر از مشايخ ،داستان نعومی و روت را تعريف کرد .سپس به آن منسوب نزديک
پيشنھاد کرد که زمين مربوط به اليملک را که احتماالً بعد از رفتن او به موآب به گروگان رفته بود ،بازخريد
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کند .تا اينجای کار منسوب ناشناخته موافق بود ،ولی وقتی بوعز به او گفت بازخريد زمين مستلزم ازدواج با
روت موآبيه میباشد ،او موافقت نکرد و اظھار داشت که چنين ازدواجی ميراث او را فاسد میکند.
او میبايست وقت و انرژی خود را صرف حمايت از روت میکرد ،بدين ترتيب از حق خود
میگذشت .اما در نھايت آن زمين به وارثان روت میرسيد ،نه وارثان او.

ماتيوپول ) (Matthew Pooleدر رابطه عدم ذکر نام اين شخص چنين تفسير میکند:
بدون شک بوعز او را به نام میشناخت و به نام صدايش کرد ،اما نام او به داليل مختلف در کتاب
ذکر نشده است ،نخست به اين دليل که دانستن نام او برای ما ضرورتی ندارد ،و در اصل عدم ذکر
نام او نوعی تحقير و تنبيه عادالنهای برای او بوده است ،چونکه او از حفاظت نام برادرش به
خاطر حفظ منافع خود ،خودداری کرد.

اين خويشاوند نزديک روت شريعت را به تصوير کشيده است .ده فرمان ناتوانی خوو را در آمرزش
گناھکار ،تأئيد کرده است .شريعت نمیتواند محکومان را رستگار کند ،چونکه چنين کاری برخالف نيّات
شريعت است .شريعت نمیتوانست کسی را رستگار کند چونکه به سبب جسم ضعيف بود )ر.ک روميان
.(٣:٨
عدم پذيرش اين خويشاوند نزديک ،دست بوعز را باز گذاشت تا با روت ازدواج کند.
 ٧:۴و  (٨در آن روزگار تمامی دادوستدھا در رابطه با امور بازخريد و مبادالت با درآوردن کفش يکی
از طرفين و آن را به دست طرف ديگر دادن ،تأئيد میشد .شريعت عمالً مشخص کرده بود که در اين مورد
خاص بيوه متوفی کفش خويشاوندی را که حمايت از او را تقبل نکرده بود ،بگيرد و به صورتش پرتاب کند
)تثنيه  .(٩:٢۵و در اين حالت ،آن ولی کفش خود را بيرون آورده و به بوعز میدھد.
٩:۴ـ (١٢به محض اينکه بوعز ،کفش را گرفت اعالم نمود که مايملک اليملک را میخرد و با روت
موآبيّه ازدواج میکند .جمعيت برای بوعز برکت طلبيدند و برای او آرزوی فرزندان زياد نمودند و ھمچنين
آرزو نمودند که روت برای او چون راحيل و ليّه باشد .ذکر نام فارص ،فرزند تامار از يھودا ،سيمای
ناخوشايند داستان را تلطيف کرده و متمرکز است بر اين حقيقت که اين جريان نوع ديگری از ازدواج بيوه با
بستگان نزديک شوھر متوفايش بود که شامل يک طرف اسرائيلی و يک طرف خارجی ميباشد.

 .۶نسبنامۀ پادشاھی داود )١٣:۴ـ(٢٢
١٣:۴ـ (١۶بوعز با روت ازدواج کرد و روت برايش پسری آورد که نامش را عوبيد )خادم( نھادند و
نعومی دايگی آن پسر را برعھده گرفت.
سا شد که پدر داود است .بدين ترتيب کتاب روت با يک
١٧:۴ـ (٢٢عوبيد بعدھا دارای پسری به نام ي ّ
شجرهنامه کوتا از داود )محبوب( پايان میيابد که خود بخشی از شجرهنامۀ عظيمتری است ـ که از پسر
بزرگ داود به عيسی مسيح خداوند ،منتھی میشود )انجيل متی فصل اول( .اين شجرهنامه کامل نيست.
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سليمان در اوائل دورۀ داوران زندگی کرد و داود تا آغاز دوران پادشاھان متولد نشده بود و اين فاصلهای در
حدود چھارصد سال است .در اين شجرهنامه کتاب مقدس اسامی اکثراً و به طور تع ّمدی حذف شدهاند.
اين شجرهنامه کوچک منتھی به داود ،خواننده را برای ورود به دوران پادشاھان که در طی دو کتاب اول
و دوم سموئيل آمده است ،آماده میکند.
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