ﮐﺘﺎب روت
اَﻟﯿﻤﻠَ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﻣﻮآب ﮐﻮچ ﻣﮐﻨﻨﺪ
۱‐۲در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،در اﯾﺎﻣ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻗﺤﻄ ﺳﺨﺘ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮوز ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﺎم اَﻟﯿﻤﻠَ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﺗﻪ ﺑﻮد و در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﻌﻮﻣ و دو ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻠُﻮن و
ﮐﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ۳ .در
اﯾﻦ اﺣﻮال ،اَﻟﯿﻤﻠَ ﻣﺮد و ﻧﻌﻮﻣ ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ۴ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان
ﻣﻮاﺑ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اُورﻓﻪ و روت ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ .در
ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ۵ﻣﺤﻠُﻮن و ﮐﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻌﻮﻣ
ﺑﺪون ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻌﻮﻣ و روت ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
۶در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ،ﻧﻌﻮﻣ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﻫﻤﺮاه دو ﻋﺮوس ﺧﻮد ﻣﻮآب را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ۷ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ۸ ،ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ دو ﻋﺮوس ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎدران ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﻮض ﺧﻮﺑ
ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ و ﭘﺎداش
دﻫﺪ۹ ،و دﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ازدواج
ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ«.
ﭘﺲ ﻧﻌﻮﻣ آن ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ۱۰ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ۱۱ «.ﻧﻌﻮﻣ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮاﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎز ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮاﻧ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ؟ ۱۲ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﯿﺮﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دوﺑﺎره
ازدواج ﮐﻨﻢ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﺎن ﻣ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺸﺐ ازدواج ﻣﮐﺮدم و ﺻﺎﺣﺐ دو ﭘﺴﺮ ﻣ ﺷﺪم ۱۳آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻣﺎﻧ ازدواج
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻧﻪ ،دﺧﺘﺮاﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ«.
۱۴آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن اُورﻓﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻮﺳﯿﺪه از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﻣﺎ روت
از او ﺟﺪا ﻧﺸﺪ۱۵ .از اﯾﻨﺮو ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :روت ،زن ﺑﺮادر
ﺷﻮﻫﺮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻫﻢ
ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮو۱۶ «.اﻣﺎ روت در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاه ﮐﻪ ﺗﺮا
ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .اﺟﺎزه ﺑﺪه ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﺮوی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
رﻓﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﮐﻨ ﻣﻦ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻗﻮم ﺗﻮ ،ﻗﻮم ﻣﻦ و ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۷ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮ
ﺑﻤﯿﺮی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﺟﺰا دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺮگ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺳﺎزد۱۸ «.وﻗﺘ ﻧﻌﻮﻣ
دﯾﺪ روت ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮود دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ.
۱۹آن ﻫﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ
وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم از دﯾﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ و زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ زن واﻗﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﻧﻌﻮﻣ اﺳﺖ؟« ۲۰ﻧﻌﻮﻣ

در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا دﯾﺮ ﻧﻌﻮﻣ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺮا ﻣﺎره ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﺗﻠ و ﻏﻤﻨﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۲۱وﻗﺘ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻣﺮا ﻧﻌﻮﻣ ﺻﺪا ﻣﮐﻨﯿﺪ،
در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ و زﺣﻤﺘ
ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
۲۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روت ،ﻋﺮوس ﻣﻮاﺑ ﺧﻮد ،از
ﻣﻮآب ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎزه ﻓﺼﻞ دروِ
ﺟﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.

روت در ﻣﺰرﻋﮥ ﺑﻮﻋﺰ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ

۲

۱

ﯾ از اﻗﻮام ﻧﻌﻮﻣ ﺷﺨﺼ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﻋﺰ ﮐﻪ ﻣﺮدی

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﻮﻫﺮش اَﻟﯿﻤﻠَ ﺑﻮد۲ .ﯾ

روز روت ﺑﻪ ﻧﻌﻮﻣ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﻣ روم ﺗﺎ
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ دروﮔﺮان ﺑﺮﺟﺎ ﻣﮔﺬارﻧﺪ ،ﺟﻤ ﮐﻨﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﺴ را ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﺎ او ﮐﺎر ﮐﻨﻢ«.
ﻧﻌﻮﻣ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮو ،دﺧﺘﺮم۳ «.ﭘﺲ روت ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺰارع
رﻓﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دروﮔﺮان راه ﻣ رﻓﺖ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﻤ ﻣﮐﺮد .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻮﻋﺰ
ﺑﻮد.
۴ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻮﻋﺰ از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﺑﻪ دروﮔﺮان
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ «،و آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺮا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ۵ «.ﺑﻮﻋﺰ از ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺪ» :آن زن ﺟﻮان
ﮐﯿﺴﺖ؟« ۶ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻮاب داد» :او ﯾ دﺧﺘﺮ ﻣﻮاﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه

ﻧﻌﻮﻣ از ﮐﺸﻮر ﻣﻮآب ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ۷ ،و از ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دروﮔﺮان ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه را ﺟﻤ ﮐﻨﺪ .او از
ﺻﺒ وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﻤ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ«.
۸‐۹آﻧﺎه ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ روت ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮐﻦ ،در ﻫﯿ
ﻣﺰرﻋﮥ دﯾﺮ ﺟﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﭽﯿﻦ .ﻫﻤﺮاه زﻧﺎن دﯾﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﮐﺎر ﮐﻦ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺎه ﮐﻦ و ﻫﺮ ﺟﺎ آن ﻫﺎ درو ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل
آن ﻫﺎ ﺑﺎش .ﻣﻦ ﺑﻪ دروﮔﺮان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪی ﺑﺮو و از ﮐﻮزه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻨﻮش«.
۱۰روت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر
در ﻓﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« ۱۱ﺑﻮﻋﺰ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﺷﻮﻫﺮت در ﺣﻖ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدی ﺑﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و وﻃﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدی و آﻣﺪی
ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣ زﻧﺪﮔ ﮐﻨ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ ﻧﻤ
داﻧﺴﺘ۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮده ای ﺗﺮا
اﺟﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۱۳ «.روت در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﻒ دارﯾﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺮﻣ ﻣﻦ
ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۱۴در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ روت ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ،ﮐﻤ از اﯾﻦ ﻧﺎن ﺑﺮدار و
ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺨﻮر «.ﭘﺲ روت در ﮐﻨﺎر ﺑﻘﯿﻪ دروﮔﺮان ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﻮﻋﺰ
ﻗﺪری ﮔﻨﺪم ﺑﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ او داد .روت آﻧﻘﺪر ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ و
ﻗﺪری ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ۱۶-۱۵ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ روت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ دروﮔﺮان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺬارﯾﺪ او ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﺟﻤ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘ در ﺟﺎﺋ

ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺋﯿﺪ و ﻣﺎﻧ
ﮐﺎرش ﻧﺸﻮﯾﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
را روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ او ﺟﻤ ﮐﻨﺪ«.
۱۷روت ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در آن ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺟﻤ ﮐﺮد .وﻗﺘ
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﮐﻮﺑﯿﺪ در ﺣﺪود ﯾ و ﻧﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﺟﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد۱۸ .روت ﺗﻤﺎم آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮد
و ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺟﻮ ﺟﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻏﺬای اﺿﺎﻓ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻌﻮﻣ داد۱۹ .ﻧﻌﻮﻣ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺟﻮ را اﻣﺮوز ﺟﻤ ﮐﺮدی؟ در ﻣﺰرﻋﮥ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدی؟
ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻄﻔ در ﺣﻖ ﺗﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
روت ﺑﻪ ﻧﻌﻮﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﮥ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﻋﺰ ﮐﺎر ﻣﮐﺮد.
۲۰ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﻋﺰ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺴﺎﻧﺮا ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﻧﺮده اﺳﺖ «،و ﺑﻌﺪ از
آن اﻓﺰود» :آن ﻣﺮد ﯾ از اﻗﻮام ﻧﺰدﯾ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد۲۱ «.ﭘﺲ از آن روت ﮔﻔﺖ» :از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ،
ﺑﻮﻋﺰ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﮐﺎر درو ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ
در ﻣﺰرﻋﮥ او ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨ ﮐﻨﻢ۲۲ «.ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻠ ،دﺧﺘﺮم ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه زﻧﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮﻋﺰ ﮐﺎر ﮐﻨ .اﮔﺮ
ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﺮوی ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دروﮔﺮان ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ۲۳ «.ﭘﺲ
روت ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ درو ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ در آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﻤ آوری ﻏﻠﻪ
اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.

روت ﺷﻮﻫﺮ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ

۳

۱ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ روت ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮی ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺮای ﺧﻮدت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ۲ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش اﯾﻦ ﺑﻮﻋﺰ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه زﻧﺎن دﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎر
ﻣﮐﻨ از اﻗﻮام ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻦ ،او اﻣﺸﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﻣﻦ
ﮐﻮﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۳ .ﺧﻮد را ﺧﻮب ﺑﺸﻮی ،ﮐﻤ ﻋﻄﺮ ﺑﺰن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ او ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮﺑ
اﺳﺖ ﺑﺮو ،وﻟ ﺗﺎ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺮوب ﺧﻮد را
ﻧﻨﻮﺷﺪ ،ﻧﺬار ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘ۴ .ﻣﻮاﻇﺐ او ﺑﺎش و ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺮو ﻟﺤﺎف او را از روی
ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﯾﺴﻮ ﺑﺰن و در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎی او دراز ﺑﺶ .آﻧﻮﻗﺖ او ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨ۵ «.روت در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻮﺋ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
۶ﭘﺲ روت ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ رﻓﺖ و ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
ﮐﺮد۷ .وﻗﺘ ﺑﻮﻋﺰ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮ
ﺣﺎل ﺑﻮد ،رﻓﺖ و روی آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﮥ ﺟﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .روت آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ او
ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ ،ﻟﺤﺎف را ﺑﻪ ﯾﺴﻮ زد و در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻮﻋﺰ دراز
ﮐﺸﯿﺪ۸ .در ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،از ﯾ ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﺮ ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ زﻧ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ۹ .ﺑﻮﻋﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« روت ﺟﻮاب داد:
»ای آﻗﺎ! ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰت روت ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﯾ از اﻗﻮام ﻧﺰدﯾ ﻣﻦ و
وﻟ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۰ «.ﺑﻮﻋﺰ ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ .ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
ﺗﻮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﮐﻨ وﻓﺎی ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎ ﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮت اﻧﺠﺎم داده ای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨ .ﺗﻮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾ ﻣﺮد ﺟﻮان ﻏﻨ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷ ،وﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻧﺮدی۱۱ .دﯾﺮ ﻧﺮان ﻧﺒﺎش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺋ ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ

داد .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ زن ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘ۱۲ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾ ﺗﻮ و ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ۱۳ .ﺑﻘﯿﮥ ﺷﺐ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن .ﻓﺮدا ﺻﺒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،وﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
در آن ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮاب
و ﺗﺎ ﺻﺒ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎن«.
۱۴ﭘﺲ روت در آﻧﺠﺎ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻮﻋﺰ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .اﻣﺎ ﺻﺒ وﻗﺖ
ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺷﻮد و ﮐﺴ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
ﭼﻮن ﺑﻮﻋﺰ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﺴ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ زﻧ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۱۵ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺎدر ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﮐﻦ «.روت ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﺑﻮﻋﺰ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺟﻮ )در ﺣﺪود دو ﺳﯿﺮ( در
آن رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ روت ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﺮ دوش ﺑﺬارد .ﭘﺲ روت
ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ۱۶ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﻮب ،دﺧﺘﺮم ،ﮐﺎر ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ؟« روت
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد۱۷ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدم .او ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻮ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ
داد۱۸ «.ﻧﻌﻮﻣ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﮥ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻮﻋﺰ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻣﺮوز ﺣﻞ ﻧﻨﺪ
آرام ﻧﻤﮔﯿﺮد«.

ازدواج ﺑﻮﻋﺰ ﺑﺎ روت

۴

۱ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،رﻓﺖ.

وﻗﺘ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ اَﻟﯿﻤﻠَ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻮﻋﺰ
از او ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻮد ،از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻮﻋﺰ او را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ «.ﭘﺲ او آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ۲ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻮﻋﺰ از ده ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﯾ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .وﻗﺘ
آن ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۳ ،ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻌﻮﻣ از
ﻣﻮآب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان
اَﻟﯿﻤﻠَ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ۴ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷ .اﮔﺮ ﺗﻮ آن را ﻣ ﺧﻮاﻫ اﮐﻨﻮن در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
اﻓﺮاد آن را ﺑﺨﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ آﻧﺮا ﻧﻤ ﺧﻮاﻫ ،ﺑﻮ ،ﭼﻮن ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ
آن ﻣﺰرﻋﻪ اول ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آﻧﺮا ﺑﺨﺮم «.آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آن ﻣﺰرﻋﻪ را ﻣ ﺧﺮم«.
۵ﺑﻮﻋﺰ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺰرﻋﻪ را از ﻧﻌﻮﻣ ﻣ ﺧﺮی ،ﭘﺲ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ روت ،ﺑﯿﻮۀ ﻣﻮاﺑ ﭘﺴﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺷﺨﺺ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ۶ «.آن ﻣﺮد در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :در آن ﺻﻮرت ﻣﻦ از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ارث ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﻣﻦ
ﺗﺮﺟﯿ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ آن را ﺑﺨﺮ«.
۷در آن اﯾﺎم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾ ﻣﻠ رﺳﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را از ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
۸وﻗﺘ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﻮﻋﺰ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ آﻧﺮا ﺑﺨﺮ «،ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از
ﭘﺎی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﻮﻋﺰ داد۹ .آﻧﺎه ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾ و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠ اَﻟﯿﻤﻠَ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﮐﻠﯿﻮن و ﻣﺤﻠُﻮن
را از ﻧﻌﻮﻣ ﺧﺮﯾﺪه ام۱۰ .از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ روت ﻣﻮاﺑ ،ﺑﯿﻮۀ ﻣﺤﻠُﻮن ،ﻧﯿﺰ

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داراﺋ آن ﺷﺨﺺ در ﺧﺎﻧﻮادۀ
او ﺣﻔﻆ ﻣ ﺷﻮد و ﻧﺎم او در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان و زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ«.
۱۱ﻣﺸﺎﯾ ﻗﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﺴﺮت را ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ ﺑﺮداﻧﺪ )اﯾﻨﻬﺎ زﻧﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎدی آوردﻧﺪ( .ﺧﺪا ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﺗﻪ
ﻏﻨ و در ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﻣﻌﺮوف ﻧﻤﺎﯾﺪ ۱۲و ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ زن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺎرِز ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻬﻮدا و ﺗﺎﻣﺎر ﺑﺴﺎزد«.

ﺑﻮﻋﺰ و ﻓﺮزﻧﺪان او
۱۳ﭘﺲ از آن ﺑﻮﻋﺰ روت را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮده
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد.
۱۴زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻌﻮﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد! او اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﻮاﺳﻪ ای ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﻣ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا او را در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮداﻧﺪ۱۵ .ﻋﺮوﺳﺖ ﺗﺮا دوﺳﺖ دارد
و ﺑﺮاﯾﺖ از ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻮاﺳﻪ ای ﺑﺪﻧﯿﺎ
آورده ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و او ﻋﺼﺎی دوران
ﭘﯿﺮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۶ «.ﻧﻌﻮﻣ آن ﻃﻔﻞ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و از
او ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮد.
۱۷زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﻔﻞ را ﻋﻮﺑﯿﺪ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻌﻮﻣ دارای ﭘﺴﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
۱۸‐۲۲ﻋﻮﺑﯿﺪ ﭘﺪر ﯾﺴ و ﯾﺴ ﭘﺪر داود ﺑﻮد .ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓﺎرِز

ﺗﺎ داود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﻓﺎرِز ،ﺣﺰرون ،رام ،ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﻧﺤﺸﻮن،
ﺳﻠﻤﻮن ،ﺑﻮﻋﺰ ،ﻋﻮﺑﯿﺪ ،ﯾﺴ و داود.
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