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لو آان باستطاعتك أن تتعرف على أجدادك األولين، وعلى      
آباءهم وآل الناس في عائلتك، الذين عاشوا من قبل، لكنت         

والكتاب  . تندهش من آل هذا الجمع من الناس       
المقدس يخبرنا أن يسوع المسيح آان من نسل         

وراعوث هذه آانت  . راعوث 
.امرأة موآبية تعبد األصنام    



وقصة راعوث تبدأ في إسرائيل بعد زمن شمشون، عندما تخلى      
فكانت هناك مجاعة . شعب اهللا عن الثقة في اهللا وعن طاعته 

هل تعرف ما هي المجاعة؟ صحيح،    . عظيمة في األرض 
                عندما ال تنمو الثمار وال الحبوب، وعندما تموت   

                    الحيوانات وفي بعض األحيان حتى الناس     
.هذه هي المجاعة   .                        يموتون من الجوع 



ورجل اسمه أليمالك ترك بيت لحم مع زوجته وابنيه للبحث         
.عن الطعام، وذهب إلى موآب، حيث يعبد الناس األصنام      



لته                                                    أليمالك وعائ  
حظ                                                    لم يحالفهم ال  

وأما زوجته، نعمي، فقد  .    في موآب، فقد مات وتبعه ابناه 
والمرأتان من   . بقيت هي وزوجتي ابنيها، عرفة وراعوث 

.                                                          موآب



ونعمى، وهي اآلن أرملة، سمعت أن الرب قد      
افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، لذلك قررت أن        

ولكن ماذا ستفعل المرأتان؟      . تعود إلى وطنها 
.نصحتهما نعمى أن يبقيا في موآب ويتزوجا 



. عرفة عادت إلى أهلها، وأما راعوث فرفضت     
وعوضا عن ذلك قالت لها قصيدة شعرية جميلة،    

. وعدت فيها أال تفارق حماتها أبدأ  



وأصدقاء نعمى فرحوا عندما   
عادت هي إلى بيتها في بيت لحم،   

ال تدعوني  : "ولكن نعمى قالت لهم
 نعمي بل ادعوني ُمرة، ألن القدير     

 ولم تحضر نعمى  . " قد أمّرني جدا 
.معها شيئا، إال راعوث    



وبالرغم من أن راعوث عبدت  
األصنام، مثلها مثل غيرها في موآب،   
إال أنها ترآت عبادة األوثان، لتعبد إله      

وعملت راعوث بجد،   . إسرائيل الحي     
حتى تجد نعمى ما يكفي لقوتها، فكانت   
تذهب آل يوم وتلتقط في الحقل الشعير      

.المتبقي وراء الحصاد ين      



وبوعز صاحب الحقل، سمع       
آيف آانت راعوث تحب  

ولما قابل بوعز راعوث  . حماتها
ساعدها بأن أمر الحصاد ين أن     

يترآوا لها قصدا بعض الحبوب،   
.وبدأ بوعز ُيعجب  براعوث 



ولما حكت راعوث لنعمى  
عن بوعز، امتدحته نعمى   

هو من أقاربي : "وقالت
."المقربين   



وبعد فترة أراد بوعز أن يتزوج من راعوث،    
ولكن . وأن يهتم بنعمى وبأرضها التي ورثتها 

أحد أقارب نعمى، آان له حق الولي قبل بوعز،     
وهذا آان يريد األرض ولكن ال يريد أن يتزوج         

ولكن القانون يقول أنه إما أن يأخذ . راعوث 
.االثنين أو يترك االثنين    



وفي تلك األيام، عندما آان يتفق الناس على شيء معين، آانوا   
ال يسلموا على بعض لتثبيت هذا الشيء، بل خلع بوعز نعله         

وبهذا تم االتفاق، فاآلن يمكنه .           وأعطاه للشخص اآلخر      
                            أن يتزوج راعوث، وبذلك انتمت  

.                                       راعوث ونعمى لعائلة بوعز  



وصار لبوعز وراعوث   
ابنا، وسمياه عوبيد، وعوبيد  

هذا صار جد داود، ملك      
.إسرائيل العظيم     



وأجمل شيء أن عوبيد صار من أجداد الرب يسوع المسيح،           
ألن يسوع جاء من بيت داود، لكي يكون ملك الملوك ومخلص       

.العالم 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

راعوث، قصة حب 

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

سفر راعوث   



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
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