
َراُعوث

وراعوث نعمي

ٱلرَُّجِل وَٱْسُم 2 وَٱبَْناُه. َوٱْمَرأَتُُه ُهَو ُموآَب ِبَالِد ِيف لِيَتََغرََّب يَُهوَذا لَْحِم بَيِْت ِمْن رَُجٌل فََذَهَب ٱْألَرِْض، ِيف ُجوٌع َصاَر أَنَُّه ٱلُْقَضاِة ُحْكِم أَيَّاِم ِيف َحَدَث رَُجُل11 لُِك َ أَلِي َوَماَت 3 ُهَناَك. وَكَانُوا ُموآَب ِبَالِد إَِىل فَأَتَْوا يَُهوَذا. لَْحِم بَيِْت ِمْن أَفْرَاتِيُّوَن وَكِلْيُوُن، َمْحلُوُن ٱبَْنيِْه َ َوٱْس نُْعِمي، ٱْمَرأَتِِه وَٱْسُم لُِك، َ أَلِي
َ كَِالُه َماتَا ثُمَّ 5 . ٍ ِسِن َعَرشِ نَْحَو ُهَناَك َوأَقَاَما َراُعوُث. ٱْألُْخَرى وَٱْسُم ُعرْفَُة َ إِْحَداُه ٱْسُم ، ِ ْ ُموآِبيَّتَ ِ ْ َ ٱْمَرأَت َ لَُه فَأََخَذا 4 َوٱبَْناَها. ِهَي َوبَِقيَْت نُْعِمي،

رَُجلَِها. َوِمْن ٱبَْنيَْها ِمِن ٱلَْمْرأَُة فَُرتِكَِت وَكِلْيُوُن، َمْحلُوُن
ٱلَِّذي ٱلَْمَكاِن ِمَن َوَخرََجْت 7 ُخبْزًا. لِيُْعِطيَُهْم َشْعبَُه ٱفْتََقَد قَِد ٱلرَّبَّ أَنَّ ُموآَب ِبَالِد ِيف َسِمَعْت ِألَنََّها ُموآَب، ِبَالِد ِمْن َورََجَعْت وَكَنَّتَاَها ِهَي فََقاَمْت 6

ٱلرَّبُّ َولْيَْصَنعِ َها. أُمِّ بَيِْت إَِىل َواِحَدٍة كُلُّ ٱرِْجَعا «ٱْذَهبَا لَِكنَّتَيَْها: نُْعِمي فََقالَْت 8 يَُهوَذا. أَرِْض إَِىل لِلرُُّجوِع ٱلطَِّريِق ِيف َوِرسَْن َمَعَها، وَكَنَّتَاَها ِفيِه كَانَْت
لََها: فََقالَتَا 10 . َ ْ َوبََك أَْصَواتَُهنَّ َورَفَْعَن ، َ فََقبَّلَتُْه رَُجلَِها». بَيِْت ِيف َواِحَدٍة كُلُّ َراَحًة تَِجَدا أَْن ٱلرَّبُّ َ َولْيُْعِطُك 9 . ِ َو َ ِبٱلَْمْو َ َصَنْعتُ َ كَ إِْحَسانًا َ َمَعُك
يَا اِرِْجَعا 12 رَِجاًال؟ َ لَُك يَُكونُوا َحتَّى بَْعُد بَُنوَن ِ أَْحَشا ِيف َهْل َمِعي؟ تَْذَهبَاِن َذا َ لِ . ِبْنتَيَّ يَا «ٱرِْجَعا نُْعِمي: فََقالَْت 11 َشْعِبِك». إَِىل َمَعِك نَرِْجُع «إِنََّنا
يَْكُربُوا؟ َحتَّى لَُهْم تَْصِربَاِن َهْل 13 أَيًْضا، َ بَِن َوأَلُِد لِرَُجٍل ٱللَّيْلََة َهِذِه ُ أَِص ِّ ِبأَ أَيًْضا رََجاٌء ِيل قُلُْت َوإِْن لِرَُجٍل. أَكُوَن أَْن َعْن ِشْخُت قَْد ِّ ِألَ َوٱْذَهبَا ِبْنتَيَّ
َ ْ َوبََك أَْصَواتَُهنَّ رَفَْعَن ثُمَّ 14 .« َعَيلَّ َخرََجْت قَْد ٱلرَّبِّ يََد ِألَنَّ َ أَْجلُِك ِمْن ِجدا َمْغُموَمٌة ِّ فَِإ . ِبْنتَيَّ يَا َال لِرَُجٍل؟ تَُكونَا أَْن َعْن أَْجلِِهْم ِمْن تَْنَحِجزَاِن َهْل
فََقالَْت 16 ِسلَْفِتِك». َوَراَء أَنِْت اِرِْجِعي وَآلَِهِتَها. َشْعِبَها إَِىل ِسلَْفتُِك رََجَعْت قَْد «ُهَوَذا فََقالَْت: 15 ِبَها. فَلَِصَقْت َراُعوُث ا َوأَمَّ تََها، َ َح ُعرْفَُة فََقبَّلَْت أَيًْضا.
َوُهَناَك أَُموُت ُمتِّ َ َحيْثُ 17 إِلَِهي. َوإِلَُهِك َشْعِبي َشْعبُِك أَِبيُت. ِبتِّ َ َوَحيْثُ أَْذَهُب َذَهبِْت َ َحيْثُ ِألَنَُّه َعْنِك، َوأَرِْجَع أَتْرُكَِك أَْن َعَيلَّ ي تُلِحِّ «َال َراُعوُث:
إِلَيَْها. ٱلَْكَالِم َعِن ْت كَفَّ َمَعَها، َهاِب ٱلذَّ َعَىل َدٌة ُمَشدِّ أَنََّها رَأَْت َّ فَلَ 18 َوبَيَْنِك». بَيِْني يَْفِصُل ٱلَْمْوُت َا َّ إِ يَِزيُد. َوَهَكَذا ِ ٱلرَّبُّ يَْفَعُل َهَكَذا أَنَْدِفُن.

«َال لَُهْم: فََقالَْت 20 نُْعِمي؟» «أََهِذِه َوقَالُوا: ، َ ِبَسبَِبِه تََحرَّكَْت كُلََّها ٱلَْمِديَنَة أَنَّ لَْحٍم بَيَْت َ ُدُخولِِه ِعْنَد وَكَاَن لَْحٍم. بَيَْت َدَخلَتَا َحتَّى َ كِلْتَاُه فََذَهبَتَا 19
َوٱلَْقِديُر أََذلَِّني قَْد وَٱلرَّبُّ نُْعِمي، تَْدُعونَِني َذا َ لِ فَارَِغًة. ٱلرَّبُّ َوأَرَْجَعِنَي ُمْمتَلِئًَة َذَهبُْت ِّ إِ 21 ِجدا. ِ أََمرَّ قَْد ٱلَْقِديَر ِألَنَّ ُمرََّة، ِ ٱْدُعو بَِل نُْعِمَي ِ تَْدُعو

.ِ ِع ٱلشَّ َحَصاِد ٱبِْتَداِء ِيف لَْحٍم بَيَْت َوَدَخلَتَا ُموآَب، ِبَالِد ِمْن رََجَعْت ٱلَِّتي َمَعَها، كَنَّتَُها ٱلُْموآِبيَُّة َوَراُعوُث نُْعِمَي فَرََجَعْت 22 ؟» ِ َ كَرسَّ قَْد

ببوعز تلتقي راعوث

ٱلَْحْقِل إَِىل أَْذَهْب «َدِعيِني لُِنْعِمي: ٱلُْموآِبيَُّة َراُعوُث فََقالَْت 2 بُوَعُز. ٱْسُمُه لَِك، َ أَلِي َِة َعِش ِمْن بَأٍْس َجبَّاُر لِرَُجلَِها، قَرَابٍَة ُذو لُِنْعِمي وَكَاَن فَٱتََّفَق12 اِديَن. ٱلَْحصَّ َوَراَء ٱلَْحْقِل ِيف َوٱلْتََقطَْت َوَجاَءْت فََذَهبَْت 3 يَاِبْنِتي». «ٱْذَهِبي لََها: فََقالَْت َعيَْنيِْه». ِيف نِْعَمًة أَِجُد َمْن َوَراَء َسَناِبَل َوأَلْتَِقْط
«يُبَارِكَُك لَُه: فََقالُوا َمَعُكْم». «ٱلرَّبُّ اِديَن: لِلَْحصَّ َوقَاَل لَْحٍم بَيِْت ِمْن َجاَء قَْد ِببُوَعَز َوإَِذا 4 لَِك. َ أَلِي َِة َعِش ِمْن ٱلَِّذي لِبُوَعَز َحْقٍل ِقطَْعِة ِيف نَِصيبَُها

رََجَعْت قَْد ُموآِبيٌَّة فَتَاٌة «ِهَي َوقَاَل: اِديَن ٱلَحصَّ َعَىل اُملوَكَُّل ألُْغَالُم فَأََجاَب 6 ٱلَْفتَاُة؟» َهِذِه «لَِمْن اِديَن: ٱلَْحصَّ َعَىل ٱلُْموَكَِّل لُِغَالِمِه بُوَعُز فََقاَل 5 .« ٱلرَّبُّ
ٱلْبَيِْت». ِيف لَِبثَْت ا مَّ قَلِيًال ٱْآلَن. إَِىل بَاِح ٱلصَّ ِمَن َوَمَكثَْت فََجاَءْت اِديَن. ٱلَْحصَّ َوَراَء ٱلُْحزَِم َ ْ بَ َوأَْجَمْع أَلْتَِقْط ِ َدُعو َوقَالَْت: 7 ُموآَب، ِبَالِد ِمْن نُْعِمي َمَع
ٱلَْحْقِل َعَىل َعيَْناِك 9 . ِ فَتَيَا َالزِِمي ُهَنا بَْل َهُهَنا، ِمْن تَْربَِحي َال َوأَيًْضا آَخَر، َحْقِل ِيف لِتَلْتَِقِطي تَْذَهِبي َال يَاِبْنِتي؟ َ تَْسَمِع «أََال لِرَاُعوَث: بُوَعُز فََقاَل 8
َعَىل فََسَقطَْت 10 ُن». َ ٱلِْغلْ ٱْستََقاُه َّ ِم ِ وَٱْرشَ ٱْآلنِيَِة إَِىل فَٱْذَهِبي َعِطْشِت َوإَِذا وِك؟ َسُّ َ َال أَْن َن َ ٱلِْغلْ أُوِص أَلَْم َوَراَءُهْم. َوٱْذَهِبي يَْحُصُدوَن ٱلَِّذي

َما ِبُكلِّ أُْخِربُْت قَْد «إِنَِّني لََها: َوقَاَل بُوَعُز فَأََجاَب 11 َغِريبٌَة؟» َوأَنَا إَِيلَّ تَْنظَُر َحتَّى َعيَْنيَْك ِيف نِْعَمًة َوَجْدُت «كَيَْف لَُه: َوقَالَْت ٱْألَرِْض إَِىل َوَسَجَدْت َوْجِهَها
أَْجرُِك َولْيَُكْن َعَملَِك، ٱلرَّبُّ لِيَُكاِفِئ 12 قَبُْل. ِمْن تَْعرِِفيِه لَْم َشْعٍب إَِىل َوِرسِْت َمْولِِدِك َوأَرَْض ِك َوأُمَّ أَبَاِك تَرَكِْت َحتَّى رَُجلِِك، َمْوِت بَْعَد تِِك َ ِبَح فََعلِْت
َوطَيَّبَْت يْتَِني َعزَّ قَْد ِألَنََّك َسيِِّدي يَا َعيَْنيَْك ِيف نِْعَمًة أَِجُد «لَيْتَِني فََقالَْت: 13 َجَناَحيِْه». تَْحَت تَْحتَِمَي ْ َ لِ ِجئِْت ٱلَِّذي إِْرسَائِيَل إِلَِه ٱلرَّبِّ ِعْنِد ِمْن كَاِمًال
.« ٱلَْخلِّ ِيف لُْقَمتَِك وَٱْغِمِيس ٱلُْخبِْز، ِمَن وَكُِيل َهُهَنا إَِىل ِمي تََقدَّ ٱْألَكِْل َوقِْت «ِعْنَد بُوَعُز: لََها فََقاَل 14 َجَواِريَك». ِمْن كََواِحَدٍة لَْسُت َوأَنَا َجاِريَِتَك، قَلَْب

أَيًْضا ٱلُْحزَِم َ ْ بَ تَلْتَِقْط «َدُعوَها قَائًِال: نَُه َ ِغلْ بُوَعُز فَأََمَر لِتَلْتَِقَط. قَاَمْت ثُمَّ 15 َعْنَها. َوفََضَل َوَشِبَعْت فَأَكَلَْت فَِريًكا، فََناَولََها اِديَن ٱلَْحصَّ ِبَجانِِب فََجلََسْت
تَْنتَِهُروَها». َوَال تَلْتَِقْط َوَدُعوَها ئِِل َ ٱلشَّ ِمَن لََها أَيًْضا َوأَنِْسلُوا 16 تُْؤُذوَها. َوَال

َوأَْخرََجْت ٱلْتََقطَتُْه. َما تَُها َ َح فََرأَْت ٱلَْمِديَنَة. َوَدَخلَِت فََحَملَتُْه 18 .ٍ َشِع إِيَفِة نَْحَو فََكاَن ٱلْتََقطَتُْه َما َوَخبَطَْت ٱلَْمَساِء، إَِىل ٱلَْحْقِل ِيف فَٱلْتََقطَْت 17
ِبٱلَِّذي تََها َ َح فَأَْخَربَْت ُمبَاَركًا». إِلَيِْك ٱلنَّاِظُر لِيَُكِن ٱْشتََغلِْت؟ َوأَيَْن ٱلْيَْوَم؟ ٱلْتََقطِْت «أَيَْن تَُها: َ َح لََها فََقالَْت 19 ِشبَِعَها. بَْعَد َعْنَها فََضَل َما َوأَْعطَتَْها

ٱْألَْحيَاِء َمَع ٱلَْمْعُروَف يَْرتُِك لَْم ِألَنَُّه ٱلرَّبِّ ِمَن ُهَو «ُمبَارٌَك لَِكنَِّتَها: نُْعِمي فََقالَْت 20 بُوَعُز». ٱلْيَْوَم َمَعُه ٱْشتََغلُْت ٱلَِّذي ٱلرَُّجِل «ٱْسُم َوقَالَِت: َمَعُه ٱْشتََغلَْت
َجِميَع لُوا يَُكمِّ َحتَّى ِ ِفتْيَا َالزِِمي أَيًْضا: ِيل قَاَل «إِنَُّه ٱلُْموآِبيَُّة: َراُعوُث فََقالَْت 21 َولِيَِّنا». ِ ثَا ُهَو لََنا. قَرَابٍَة ُذو «ٱلرَُّجُل نُْعِمي: لََها قَالَْت ثُمَّ .« َ َوٱلَْمْو
ِيف بُوَعَز فَتَيَاِت فََالزََمْت 23 آَخَر». َحْقِل ِيف ِبِك يََقُعوا َال َحتَّى فَتَيَاتِِه َمَع تَْخرُِجي أَْن يَاِبْنِتي َحَسٌن «إِنَُّه كَنَِّتَها: لِرَاُعوَث نُْعِمي فََقالَْت 22 َحَصاِدي».

تَِها. َ َح َمَع َوَسَكَنْت ٱلِْحْنطَِة. َوَحَصاُد ِ ِع ٱلشَّ َحَصاُد ٱنْتََهى َحتَّى لِْتَقاِط ِ ٱ
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يَُذرِّي ُهَو َها فَتَيَاتِِه؟ َمَع كُْنِت ٱلَِّذي لََنا، قَرَابٍَة َذا بُوَعُز أَلَيَْس فَٱْآلَن 2 ٌ؟ ْ َخ لَِك لِيَُكوَن َراَحًة لَِك أَلْتَِمُس أََال «يَاِبْنِتي تَُها: َ َح نُْعِمي لََها َوقَالَْت َوَمتَى13 4 ِْب. وَٱلرشُّ ٱْألَكِْل ِمَن يَْفَرَغ َحتَّى ٱلرَُّجِل ِعْنَد تُْعَرِيف َال َولَِكْن ٱلْبَيَْدِر، إَِىل َوٱنِْزِيل ثِيَابَِك َوٱلْبَِيس ِني َوتََدهَّ فَٱْغتَِسِيل 3 ٱللَّيْلََة. ِ ِع ٱلشَّ بَيَْدَر
أَْصَنُع». قُلِْت َما «كُلَّ لََها: فََقالَْت 5 .« َ تَْعَملِ َا ِ يُْخِربُِك َوُهَو وَٱْضطَِجِعي، رِْجلَيِْه نَاِحيََة َوٱكِْشِفي َوٱْدُخِيل ِفيِه، يَْضطَِجُع ٱلَِّذي ٱلَْمَكاَن فَٱْعلَِمي ٱْضطََجَع
ِرسا فََدَخلَْت ٱلَْعرََمِة. طَرَِف ِيف لِيَْضطَِجَع َوَدَخَل قَلْبُُه َوطَاَب َوَرشَِب بُوَعُز فَأَكََل 7 تَُها. َ َح ِبِه أََمرَتَْها َما كُلِّ َحَسَب َوَعِملَْت ٱلْبَيَْدِر إَِىل فََنزَلَْت 6
أَنِْت؟» «َمْن فََقاَل: 9 رِْجلَيِْه. ِعْنَد ُمْضطَِجَعٍة ِبٱْمَرأٍَة َوإَِذا َوٱلْتََفَت ٱْضطَرََب، ٱلرَُّجَل أَنَّ ٱللَّيِْل ٱنِْتَصاِف ِعْنَد وَكَاَن 8 وَٱْضطََجَعْت. رِْجلَيِْه نَاِحيََة وَكََشَفْت
َ َ أَكْ ِ ٱْألَِخ ِيف َمْعُروفَِك أَْحَسْنِت قَْد ِألَنَِّك يَاِبْنِتي ٱلرَّبِّ ِمَن ُمبَاَركٌَة «إِنَِّك فََقاَل: 10 َوِيلٌّ». ِألَنََّك أََمِتَك َعَىل ثَْوِبَك َذيَْل فَٱبُْسْط أََمتَُك. َراُعوُث «أَنَا فََقالَْت:
ٱْمَرأٌَة أَنَِّك تَْعلَُم َشْعِبي أَبَْواِب َجِميَع ِألَنَّ لَِك، أَفَْعُل َ تَُقولِ َما كُلُّ تََخاِيف. َال يَاِبْنِتي وَٱْآلَن 11 أَْغِنيَاَء. أَْو كَانُوا فَُقرَاَء بَّاِن، ٱلشُّ َوَراَء تَْسَعْي لَْم إِْذ ٱْألَوَِّل، ِمَن
يََشأْ لَْم َوإِْن لِيَْقِض. فََحَسًنا. ٱلَْوِيلِّ َحقَّ لَِك قََىض إِْن أَنَُّه بَاِح ٱلصَّ ِيف َويَُكوُن ٱللَّيْلََة، ِبيِتي 13 ِمنِّي. أَقْرَُب َوِيلٌّ يُوَجُد َولَِكْن َوِيلٌّ، ِّ أَ َصِحيٌح وَٱْآلَن 12 فَاِضلٌَة.

بَاِح». ٱلصَّ إَِىل اِْضطَِجِعي . ٱلرَّبُّ ُهَو َحيٌّ لَِك. أَقِْيض فَأَنَا ٱلَْوِيلِّ، َحقَّ لَِك يَْقِيضَ أَْن
ثُمَّ 15 ٱلْبَيَْدِر». إَِىل َجاَءْت ٱلَْمْرأََة أَنَّ يُْعلَْم «َال َوقَاَل: َصاِحِبِه. َمْعرِفَِة َعَىل ٱلَْواِحُد يَْقِدَر أَْن قَبَْل قَاَمْت ثُمَّ بَاِح. ٱلصَّ إَِىل رِْجلَيِْه ِعْنَد فَٱْضطََجَعْت 14
«َمْن فََقالَْت: تَِها َ َح إَِىل فََجاَءْت 16 ٱلَْمِديَنَة. َدَخلََت ثُمَّ َعلَيَْها، َوَوَضَعَها ِ ِع ٱلشَّ ِمَن ِستًَّة فَٱكْتَاَل فَأَْمَسَكتُْه، َوأَْمِسِكيِه». َعلَيِْك ٱلَِّذي ٱلرَِّداَء ِ «َها قَاَل:

فََقالَِت: 18 تِِك». َ َح إَِىل فَارَِغًة تَِجيِئي َال قَاَل: ِألَنَُّه ، ِ أَْعطَا ِ ِع ٱلشَّ ِمَن تََّة ٱلسِّ «َهِذِه َوقَالَْت: 17 ٱلرَُّجُل. لََها فََعَل َما ِبُكلِّ فَأَْخَربَتَْها يَاِبْنِتي؟». أَنِْت
ٱلْيَْوَم». ٱْألَْمَر َم يُتَمِّ َحتَّى يَْهَدأُ َال ٱلرَُّجَل ِألَنَّ ٱْألَْمُر، يََقُع كَيَْف تَْعلَِمي َحتَّى يَاِبْنِتي «ٱْجلِِيس
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ثُمَّ 2 َوَجلََس. َل َ فَ .«ُّ ِ ٱلُْفَال فَُالُن يَا أَنَْت ُهَنا وَٱْجلِْس «ِمْل فََقاَل: َعاِبٌر. بُوَعُز َعْنُه تََكلََّم ٱلَِّذي ِبٱلَْوِيلِّ َوإَِذا ُهَناَك. َوَجلََس ٱلْبَاِب إَِىل بُوَعُز فََصِعَد ِقطَْعَة14 تَِبيُع ُموآَب ِبَالِد ِمْن رََجَعْت ٱلَِّتي نُْعِمَي «إِنَّ لِلَْوِيلِّ: قَاَل ثُمَّ 3 فََجلَُسوا. ُهَنا». «ٱْجلُِسوا لَُهُم: َوقَاَل ٱلَْمِديَنِة ُشيُوِخ ِمْن رَِجاٍل َعَرشََة أََخَذ
ِألَْعلََم. ِ فَأَْخِربْ تَُفكُّ َال كُْنَت َوإِْن . فَُفكَّ تَُفكُّ كُْنَت فَِإْن َشْعِبي. ُشيُوِخ اَم َوقُدَّ َ ٱلَْجالِِس اَم قُدَّ ٱْشَرتِ قَائًِال: أُْخِربَُك ِّ إِ فَُقلُْت 4 لَِك. َ أَلِي ِألَِخيَنا ٱلَِّتي ٱلَْحْقِل
ٱلَْميِِّت ٱْمَرأَِة ٱلُْموآِبيَِّة َراُعوَث يَِد ِمْن أَيًْضا تَْشَرتِي نُْعِمي يَِد ِمْن ٱلَْحْقَل تَْشَرتِي «يَْوَم بُوَعُز: فََقاَل 5 .« أَفُكُّ ِّ «إِ فََقاَل: بَْعَدَك». َوأَنَا يَُفكُّ َُك ْ َغ لَيَْس ِألَنَُّه
ِهَي َوَهِذِه 7 .« أَفُكَّ أَْن أَقِْدُر َال ِّ ِألَ ِ ِفَكا لَِنْفِسَك أَنَْت فَُفكَّ . ِ َا ِم أُفِْسَد لِئََّال لَِنْفِيس أَفُكَّ أَْن أَقِْدُر «َال ٱلَْوِيلُّ: فََقاَل 6 َاثِِه». ِم َعَىل ٱلَْميِِّت ٱْسَم لِتُِقيَم
فََقاَل 8 إِْرسَائِيَل. ِيف ٱلَْعاَدُة ِهَي فََهِذِه لَِصاِحِبِه. َويُْعِطيِه نَْعلَُه ٱلرَُّجُل يَْخلَُع أَْمٍر. كُلِّ إِثْبَاِت ِألَْجِل َوٱلُْمبَاَدلَِة، ٱلِْفَكاِك أَْمِر ِيف إِْرسَائِيَل ِيف َساِبًقا ٱلَْعاَدُة

نَْعلَُه. َوَخلََع لَِنْفِسَك». «ٱْشَرتِ لِبُوَعَز: ٱلَْوِيلُّ
َراُعوُث وَكََذا 10 نُْعِمي. يَِد ِمْن َوَمْحلُوَن لِِكلْيُوَن َما وَكُلَّ لَِك َ ِألَلِي َما كُلَّ ٱْشَرتَيُْت قَِد ِّ أَ ٱلْيَْوَم ُشُهوٌد «أَنْتُْم ْعِب: ٱلشَّ َولَِجِميعِ يُوِخ لِلشُّ بُوَعُز فََقاَل 9
ٱلْيَْوَم». ُشُهوٌد أَنْتُْم َمَكانِِه. بَاِب َوِمْن إِْخَوتِِه ِ ْ بَ ِمْن ٱلَْميِِّت ٱْسُم يَْنَقرُِض َوَال َاثِِه ِم َعَىل ٱلَْميِِّت ٱْسَم ِألُِقيَم ٱْمَرأًَة، ِيلَ ٱْشَرتَيْتَُها قَِد َمْحلُوَن ٱْمَرأَُة ٱلُْموآِبيَُّة
فَٱْصَنْع إِْرسَائِيَل. بَيَْت بََنتَا ِ ْ ٱللَّتَ وَكَلَيْئََة كَرَاِحيَل بَيِْتَك إَِىل اِخلََة ٱلدَّ ٱلَْمْرأََة ٱلرَّبُّ فَلْيَْجَعِل ُشُهوٌد. «نَْحُن يُوُخ: وَٱلشُّ ٱلْبَاِب ِيف ٱلَِّذيَن ْعِب ٱلشَّ َجِميُع فََقاَل 11

ٱلَْفتَاِة». َهِذِه ِمْن ٱلرَّبُّ يُْعِطيَك ٱلَِّذي ٱلنَّْسِل ِمَن لِيَُهوَذا، ثَاَماُر َولََدتُْه ٱلَِّذي فَارََص كَبَيِْت بَيْتَُك َولْيَُكْن 12 لَْحٍم. بَيِْت ِيف ٱْسٍم َذا وَكُْن أَفْرَاتََة ِيف ِببَأٍْس

داود نسب

ْ َ لِ ٱلْيَْوَم َولِيا يُْعِدْمِك لَْم ٱلَِّذي ٱلرَّبُّ «ُمبَارٌَك لُِنْعِمي: ٱلنَِّساُء فََقالَِت 14 ٱبًْنا. فََولََدِت َحبًَال ٱلرَّبُّ فَأَْعطَاَها َعلَيَْها، َوَدَخَل ٱْمَرأًَة َراُعوَث بُوَعُز فَأََخَذ 13
نُْعِمي فَأََخَذْت 16 .« َ بَِن َسبَْعِة ِمْن لَِك ٌ ْ َخ َوِهَي َولََدتُْه، قَْد أََحبَّتِْك ٱلَِّتي كَنَّتَِك ِألَنَّ َشيْبَِتِك. َوإَِعالَِة نَْفٍس ِإلِرَْجاِع لَِك َويَُكوُن 15 إِْرسَائِيَل. ِيف ٱْسُمُه يُْدَعى

َداُوَد. ِ أَ يَىسَّ أَبُو ُهَو ُعوِبيَد. ٱْسَمُه َوَدَعْوَن لُِنْعِمي» ٱبٌْن ُولَِد «قَْد قَائَِالٍت: ً ٱْس ٱلَْجاَراُت تُْه َوَسمَّ 17 ُمَربِّيًَة. لَُه َوَصارَْت ِحْضِنَها ِيف َوَوَضَعتُْه ٱلَْولََد
َوَسلُْموُن 21 َسلُْموَن، َولََد َونَْحُشوُن نَْحُشوَن، َولََد يَناَداُب َوَعمِّ 20 يَناَداَب، َعمِّ َولََد َوَراُم َراَم، َولََد وُن َوَحْرصُ 19 وَن، َحْرصُ َولََد فَارَُص فَارََص: َمَوالِيُد َوَهِذِه 18

َداُوَد. َولََد َويَىسَّ ، يَىسَّ َولََد َوُعوِبيُد 22 ُعوِبيَد، َولََد َوبُوَعُز بُوَعَز، َولََد
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