راعوث :بر استراتيجي
راعوث 3
2
ِ
1وَقاَل ْت َلها ُنع ِمي حماتُها« :ياِب ْنِتي أَالَ أَْلتَ ِمس لَ ِك ر ِ
وعُز َذا َق َرَاب ٍة َل َناَّ ،ال ِذي
اح ًة ل َي ُكو َن َلك َخ ْيٌر؟ َف َ
اآلن أََل ْي َس ُب َ
ََ َ َ
َ ْ
َ َ
ُ
َ
3
اغتَ ِسلِي وتَ َدهَِّني واْلب ِسي ِثياب ِك و ْان ِزلِي إلى اْلبي َد ِر ،و ِ
ُك ْن ِت مع َفتََي ِات ِه؟ َها ُهو ُي َذرِي َب ْي َدر َّ
الش ِع ِ
لك ْن
ير اللَّْيَل َةَ .ف ْ
َْ
َ َ
َ
ََ
َ
ََ َ
َ
َ
4
طجع ِف ِ
طجع َفاعَل ِمي اْلم َك َّ ِ
غ ِم َن األَ ْك ِل و ُّ
يه،
الَ تُ ْع َرِفي ِع ْن َد َّ
الر ُج ِل َحتَّى َيْف َر َ
الش ْر ِبَ .و َمتَى ْ
َ َ
اض َ َ َ ْ
ان الذي َي ْض َ ُ
َ
5
ِ
و ْاد ُخلِي وا ْك ِش ِفي نا ِحي َة ِرجلَي ِه واض َ ِ
ِ
ِ
َص َن ُع».
َ َ ْْ َ ْ
ط ِجعيَ ،و ُه َو ُي ْخِبُرك ِب َما تَ ْع َمل َ
ين»َ .فَقاَل ْت َل َهاُ « :ك َّل َما ُقْلت أ ْ
َ
َ
7
6
ِ
ِ
اب َقْلُب ُه
وعُز َو َش ِر َب َو َ
َم َرْت َها ِب ِه َح َماتُ َهاَ .فأ َ
َك َل ُب َ
ط َ
َف َن َزَل ْت إلى اْل َب ْي َد ِر َو َعمَل ْت َح َس َب ُكل َما أ َ
ِ
ِ
طجع ْت8 .و َكان ِع ْند ْانِتص ِ
ِ
ِفي َ ِ
اف
َ َ َ
ط َرف اْل َع َرَمةَ .ف َد َخَل ْت سًّار َو َك َشَف ْت َنا ِح َي َة ِر ْجَل ْيه َو ْ
اض َ َ َ
َ
ِ 9
ِ
طرب ،واْلتََفت وإِ َذا ِبام أرٍَة مض َ ِ ٍ ِ
ط
َمتُ َكَ .ف ْاب ُس ْ
اع ُ
َْ ُ ْ
ْ
الَ « :م ْن أ َْنت؟» َفَقاَل ْت« :أ ََنا َر ُ
طج َعة ع ْن َد ِر ْجلَ ْيهَ .فَق َ
وث أ َ
اض َ َ َ َ َ َ
10
ِ
ِ
َذيل ثَوبِك عَلى أ ِ
ِ
ِ
َح َس ْن ِت َم ْعُروَف ِك ِفي األَ ِخ ِ
ير
َْ ْ َ َ
الِ« :إَّنك ُم َب َارَك ٌة م َن الَّر ِب َياِب ْنتي ألََّنك َق ْد أ ْ
َمت َك ألَنَّ َك َولِي»َ .فَق َ
َ
11
ِ
َّانُ ،فَقراء َكانوا أَو أ ْ ِ
ِ
أَ ْكثَر ِم َن األََّو ِلِ ،إ ْذ َلم تَسعي ور ُّ
ين
اآلن َياِب ْنتي الَ تَ َخافيُ .ك ُّل َما تَُقوِل َ
اءَ .و َ
َ
اء الشب ِ َ َ ُ ْ
َغن َي َ
ْ ْ َ ْ ََ َ
اضَل ٌة12 .واآلن ص ِح ِ
اب َشعِبي تَعَلم أَنَّ ِك ام أرَةٌ َف ِ
أَْفعل َل ِك ،أل َّ ِ
ِ
وج ُد َولِي أَْق َر ُب
َ َ َ ٌ
يع أ َْب َو ِ ْ
يح أَني َولِيَ ،ولك ْن ُي َ
َْ
َن َجم َ
َُ
ْ ُ

جع
َوَد َخ َل لَِي ْض َ
ط َ
َّ
اللْي ِل أ َّ
الر ُج َل
َن َّ

ض .وإِن لم يشأْ أَن يق ِ
ِمِنيِ13 .ب ِيتي َّ
ضى َل ِك َح َّق اْل َولِ ِي َف َح َس ًنا .لِ َيْق ِ
ضي َل ِك
اللْيَل َةَ ،وَي ُكو ُن ِفي َّ
الص َبا ِح أََّن ُه ِإ ْن َق َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ
ح َّق اْلولِ ِيَ ،فأَنا أَْق ِ
الص َبا ِح».
ضي َل ِكَ .حي ُه َو َّ
ط ِج ِعي إلى َّ
الر ُّبِ .ا ْض َ
َ
َ َ

14
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال« :الَ ُي ْعَل ْم أ َّ
َن
ط َج َع ْت ِع ْن َد ِر ْجَل ْي ِه إلى َّ
اض َ
َف ْ
صاحِبهَ .وَق َ
ام ْت َقْب َل أ َْن َيْقد َر اْل َواح ُد َعَلى َم ْع ِرَفة َ
الص َبا ِح .ثُ َّم َق َ
15
الرداء َّال ِذي عَلي ِك وأَم ِس ِك ِ
ِ
يه»َ .فأَمس َك ْت ُهَ ،فا ْكتَال ِستَّ ًة ِم َن َّ
الش ِع ِ
ير
َ
اء ْت إلى اْل َب ْي َد ِر» .ثُ َّم َق َ
َْ َ ْ
َْ
الَ « :هاتي ِ َ َ
اْل َم ْ أرََة َج َ

16
ِ
َخ َب َرْت َها ِب ُك ِل َما َف َع َل َل َها
اء ْت إلى َح َم ِات َها َفَقاَل ْتَ « :م ْن أ َْن ِت َياِب ْنِتي؟» َفأ ْ
َوَو َ
ض َع َها َعَل ْي َها ،ثُ َّم َد َخ َل اْل َمد َين َةَ .ف َج َ
الرجل17 .وَقاَلتِ « :
ير أَع َ ِ
الستَّ َة ِمن َّ ِ
هذ ِه ِ
ال :الَ تَ ِج ِيئي َف ِارَغ ًة إلى َح َم ِات ِك»َ 18 .فَقالَ ِت:
َ ْ
الشع ِ ْ
َ
طاني ،ألََّن ُه َق َ
َّ ُ ُ
ِ
ِ
« ِِ
ف َيَق ُع األَ ْمُر ،أل َّ
الر ُج َل الَ َي ْه َدأُ َحتَّى ُيتَ ِم َم األ َْم َر اْل َي ْوَم».
َن َّ
اجلسي َياِب ْنتي َحتَّى تَ ْعَلمي َك ْي َ
ْ

اإلصحاحات  1و:2
صدمنا إصحاح  1بعناية هللا المرة في حياة نعمي وهي تغادر أرضها ،وتفقد زوجها وأبنائها ،وأحد كنتها.
ولكن كان هناك عناية حلوة أيضا .أنتهت المجاعة في يهوذا وتمكنت نعمي من العودة إلى دارها .ألزمت
1

راعوث نفسها لرعاية نعمي .وطوال الوقت كان وليا اسمه بوعز باقيا كزوج لراعوث كي يقيم وريثا السم العائلة
والممتلكات .ولكن ينتهي اإلصحاح مع نعمي التي طغت عليها خسائرها" :اْلَق ِد ُير َق ْد َك َّس َرِني".
في اإلصحاح  2تتدخل رحمة هللا بإشر ٍ ٍ
َّار َبأ ٍ
ْس،
اق كاف لنعمي لكي تستطيع أن ترها .ونلتقي ببوعز ،وهو َجب ُ
رجل هللا ،وأحد أقرباء زوج نعمي .ثم نرى راعوث تحتمي تحت جناحي هللا في أرض غريبة ،وقادها هللا برحمة
إلى حقل بوعز لتلتقط .ونرى نعمي تتعافي من ليلتها الطويلة من اليأس ألنها وجدت بهجتها في هللا (:2
الر ِب ألََّنه َلم ي ْتر ِك اْلمعروف مع األَحي ِ
اء َواْل َم ْوتَى!" يفيض إصحاح  2بالرجاء .فبوعز
ك ُه َو ِم َن َّ
ُ " :)20م َب َار ٌ
َ ُْ َ َ َ َْ
ُ ْ َُ
هو رجل ممتلء باهلل في عمله وعالقاته الشخصية (آيات  .)13-10 ،4وراعوث هي امرأة معتمدة على هللا
تحت جناحي هللا .واآلن نعمي هي امرأة تمجد هللا تحت سيادة هللا .لقد ذهب كل ظالم إصحاح  .1حول هللا
حزنها إلى رقص" .اْلَق ِدير َق ْد َك َّسرِني" ( )20 :1قد أفسح الطريق لـ "َلم ي ْتر ِك اْلمعروف مع األَحي ِ
اء َواْل َم ْوتَى"
َ ُْ َ َ َ َْ
ْ َُ
َ
ُ
( .)20 :2فالدرس المستفاد من اإلصحاحات  1و 2هو بالتأكيد ما ال يقل عن هذا:
يا أيها القديسين الخائفين تشجعوا بنشاط:

فالغيوم التي ترهبكم كثي ار

هي كبيرة مع الرحمة وستنكسر

بالبركات على رؤوسكم.

أحتمي تحت جناحي هللا حتى عندما يبدو أن الكل ظالل ،وفي الوقت المناسب تماما سوف يتيح لك هللا
النظر من عش النسر الذي له على و ٍاد مذهل.
استراتيجيات األبرار:
اآلن نأتي إلصحاح  .3والعبارة التي أريدك أن تبقيها في ذهنك ونحن نتأمل في إصحاح  3هي "بر
است ارتيجي" .فالسؤال الذي يجيب عليه إصحاح  3هو ،ماذا يفعل رجل ممتلء باهلل ،وامرأة شابة معتمدة على
هللا ،وامرأة مسنة تمجد هللا عندما يمتلؤوا جميعا بالرجاء في سيادة هللا وصالحه؟ والجواب هو أنهم يظهرون
بر استراتيجيا" .وما اقصده بالبر هو الغيرة لعمل ما هو حق وصواب ،غيرة لعمل ما هو مناسب عندما ُيؤخذ
" ا
هللا ذات السيادة والرحمة في الحسبان .وما اقصده باستراتيجي هو أنه هناك نية ،وعزيمة ،وتخطيط .فهناك

بر سلبي وهو الذي ببساطة يتجنب الشر عندما يطرح نفسه .ولكن البر االستراتيجي يأخذ المبادرة ويحلم
بكيفية جعل األمور في نصابها الصحيح.
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أحد الدروس أتعلمها من راعوث اإلصحاح  3هو أن الرجاء يساعدنا على الحلم .الرجاء يساعدنا على التفكير
في طريقة لفعل الخير .الرجاء يساعدنا على متابعة مشاريعنا مع الفضيلة والنزاهة .إنه اليأس الذي يجعل
الناس تعتقد أنه يجب عليهم أن يكذبوا ويسرقوا ويستولوا بشكل غير مشروع على ملذات تدوم للحظة .ولكن
الرجاء ،استنادا إلى الثقة بأن هللا صاحب السيادة هو لنا ،يعطينا دفعة مثيرة وهو ما أسميه البر االستراتيجي.
فنحن نرى ذلك في نعمي في  ،5-1 :3وفي راعوث في  ،9-6 :3وفي بوعز في  .15-10 :3ويختتم هذا
اإلصحاح مرة أخرى مع نعمي وهي في كامل الثقة في قوة وصالح هللا.
استراتيجية نعمي:
يبرز شيئان في استراتيجية نعمي في اآليات  .5-1واحد هو أن لديها استراتيجية ،واآلخر هو ما تكونه هذه
االستراتيجية .ومجرد حقيقة أن نعمي لديها استراتيجية يعلمنا شيئا .إن الناس الذين يشعرون أنهم ضحايا ال

يمكنهم التخطيط .فطالما كانت نعمي مظلومة؛ وطالما يمكنها فقط أن تقول "اْلَق ِد ُير َق ْد َك َّس َرِني" ،ال يوجد
لديها أي استراتيجية للمستقبل.

واحدة من اآلثار الرهيبة لالكتئاب هو عدم القدرة على التحرك بشكل هادف وبرجاء في المستقبل.
استراتيجيات البر تنبع من الرجاء .عندما استيقظت نعمي في  20 :2إلى صالح هللا ،تجدد رجاءها وفاض
البر االستراتيجي .فهي مهتمة بشأن إيجاد مكان آمن لرعاية راعوث ،لذا دبرت الخطة .أحد األسباب التي
يجب علينا أن نساعد بعضنا البعض " ْارتَ ِجي هللاَ" (مزمور  )5 :42هو أنه فقط الكنائس المفعمة بالرجاء هي

التي تدبر الخطط ،وتضع االستراتيجيات .فا لكنائس التي ال تشعر بأي أمل يتطور لديها عقلية تواكلية وهي
مجرد تسير خالل اقتراحات داخل وخارج السنة .ولكن عندما تشعر الكنيسة بصالح هللا السيادي يحلق فوقها
ويتحرك ،عندها يزدهر الرجاء ويتوقف البر عن أن يكون مجرد تجنب الشر ويصبح نشطا واستراتيجيا.
غرابتها:
أخذت نعمي المبادرة في العثور على زوج لراعوث .لكن االستراتيجية التي أتت بها غريبة ،على أقل تقدير.

فتقول في اآلية  2أن بوعز هو ذو َق َرَاب ٍة .ولذلك كان هو المرشح المرجح لكونه زوج راعوث .بهذه الطريقة
سيكون اسم العائلة وميراث األسرة باقي في األسرة ،وفقا للعادات العبرية .ذلك فهدف نعمي واضح :أن تربح
3

لراعوث زوجا تقيا ومستقبال آمنا ،وأن تحافظ على نسل األسرة .لهذا قالت لراعوث أن تغتسل تجعل نفسها
جذابة بقدر اإلمكان ،وأن تذهب إلى بيدر بوعز ،وبعد أن يضطجع في المساء ،أن تتسلل ،وترفع ثوبه،
وتضطجع عند رجليه .يجب أن الجميع ،بما في ذلك راعوث ،أن يستجيب لذلك بالتساؤل" ،فقط إلى أين تظن
ِ
ِ
ين".
أن يؤدي هذا؟" ولهذا التساؤل تجاوب نعمي بشكل رائع في اآلية ُ " 4ه َو ُي ْخِبُرك ِب َما تَ ْع َمل َ
ماذا كان دافع نعمي؟
شيء واحد واضح هنا وشيء غير واضح .من الواضح أن هذا هو طريق نعمي لمحاولة جعل بوعز يتزوج
من راعوث .لكن ليس من الواضح لماذا ينبغي لها أن تفعل هذا .لماذا ال تتحدث مع بوعز بدال من مناورة
منتصف الليل هذه الموحية للغاية والمحفوفة بالمخاطر؟ هل كانت نعمي غير مبالية باحتمالية أن يدفع بوعز
براعوث بعيدا بسخط أخالقي ،أو أنه قد يستسلم لإلغراء بالدخول في عالقات جنسية معها؟ هل أردت نعمي
أن يحدث ذلك؟ أم هل كانت نعمي على يقين من بوعز وراعوث وكانت تدرك أنهم سيتعاملون مع بعضها
البعض بنقاء كمال ،بمعنى أن يتأثر بوعز بعمق بالعرض الصريح راعوث للزواج ويتجنب العالقات الجنسية
حتى يتم االحتفال بكل شيء على النحو الواجب من قبل شيوخ المدينة؟
ال يخبرنا الكاتب لماذا اختارت نعمي هذه االستراتيجية المغرية جنسيا لكسب بوعز لراعوث .سيكون هناك
إجابة في وقت الحق ،لكنه اآلن يبدو أن الكاتب يريد منا أن نشعر بالتشويق والغموض .فقط أين أضطجت
راعوث؟ النص العبري غامض كما في اللغة اإلنجليزية .ماذا سيخبرها بوعز أن تعمل؟ مهما كان دافع
نعمي ،فالوضع قد يؤدي بنا إلى مشهد عاطفي وغير مشروع من العالقة الجنسية أو إلى مشهد مذهل من
النقاء والنزاهة وضبط النفس.
استراتيجية راعوث:
ثم نرى بر راعوث االستراتيجي في اآليات  .9-6في اآلية  5قالت أنها سوف تتبع كل تعليمات نعمي .ولكن
راعوث تفعل أكثر من ذلك .قالت نعمي إن بوعز سيخبر راعوث بما يجب القيام به .ولكن قبل أن يحدث
ذلك ،قالت راعوث لبوعز عن سبب مجيئها .فهي كانت مضطجعة عند رجليه تحت عباءته .ثم استيقظ
ِك َعَلى أَ َمِت َك ألََّن َك َولِي".
اع ُ
َمتُ َكَ .ف ْاب ُس ْط َذْي َل ثَْوب َ
وقال" :من أنت؟" أجابت بكالم لم تلقنه لها نعمي" :أ ََنا َر ُ
وث أ َ
4

راعوث ليست مجرد خادمة لنعمي .لقد ذهب ت عن طيب خاطر ،واآلن تأخذ زمام المبادرة لتوضح لبوعز لماذا
قد جاءت" .ألََّن َك َوِلي" .أو حرفيا" ،أنت المخلص :أي الشخص الذي يمكنه تخليص ميراثنا واسم عائلتنا من
الضياع .وأريد منك أن تقوم بهذا الدور ألجلي .أريد أن أكون زوجتك ".بالطبع هي لم تقل ذلك صراحة .في
َمِت َك" .اآلن ما إذا كان بوعز
الواقع ،هي أقل وضوحا وأكثر إغراء .حيث قالتْ " :اب ُس ْ
ط َذْي َل ثَْوب َ
ِك َعَلى أ َ
سينظر لهذا على كونه عرضا مقدما صريحا لعالقة جنسية أو شيئا أكثر رقة وعمق ،يعتمد على تقديره
لشخصيته راعوث .كان الزنا خطأ في العهد القديم (الويين 29 :19؛ تثنية  )21-13 :21تماما كما في
العهد الجديد (متى .)19 :15
َم ِت َك":
" ْاب ُس ْط َذْي َل َث ْوبِ َك َعَلى أ َ
هناك أمران ،إلى جانب شخصية راعوث ،يوحيان بشيء مهذب وعميق يحدث في الواقع هنا .واحد هو هذا:
المكان الوحيد اآلخر الذي يمكن أن أجده في العهد القديم حيث تأتي عبارة "ابسط الذيل" باإلشارة للعشاق هو
في حزقيال  .8 :16هللا يتحدث وهو يصف إسرائيل بأنها عذراء شبابة وقد أخذها زوجة لهَ " .ف َم َرْر ُت ِب ِك
َوَأرَْيتُ ِكَ ،وإِ َذا َزَمُن ِك َزَم ُن اْل ُح ِبَ .فَب َس ْط ُت َذْيلِي َعَل ْي ِك َو َستَْر ُت َع ْوَرتَ ِكَ ،و َحَلْف ُت َل ِكَ ،وَد َخْل ُت َم َع ِك ِفي َع ْه ٍد،
الر ُّبَ ،ف ِ
ص ْر ِت لِي ".إذا كان هذا هو ما يدل على ما تريده راعوث من بوعز فالطلب ذهب إلى
السِي ُد َّ
ول َّ
َيُق ُ
أبعد من العالقة الجنسية .إنها في الواقع تقول" :أود أن أكون تلك التي تتعهد لها بأمانتك ومعها تقيم عهد

الزواج".
"تحت جناحي هللا":
ط
ولكن أعتقد أن هناك أكثر من ذلك ،وهذه هي اإلشارة الثانية للرقة والعمق هنا .عندما قالت راعوثْ " :اب ُس ْ

َمِت َك" ،الكلمة ذيل هي الكلمة العبرية جناح (كما في حزقيال  .)8 :16اُستخدمت هذه الكلمة
َذْي َل ثَْوب َ
ِك َعَلى أ َ
مرة واحدة فقط في سفر راعوث وهي في اآلية الرئيسية في األسبوع الماضي ،12 :2 ،حيث قال بوعز
امالً ِمن ِعن ِد َّ ِ ِ
ِ
الر ُّب عمَل ِك ،وْلي ُكن أَجر ِك َك ِ
ِ ِ
يل َّال ِذي ِج ْئ ِت لِ َكي تَ ْحتَ ِمي تَ ْح َت
ْ ْ
الرب ِإله إِ ْس َرائ َ
َ َ ْ ُْ
لراعوث" ،لُي َكاف ِئ َّ َ َ
ْ
اح ْي ِه ".ولكن ما رأيناه في األسبوع الماضي هو أن بوعز كان أداة هللا لمكافأة راعوث .فقد سمح لها بالعمل
َج َن َ
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ماء من البئر .وكانت راعوث قد قالت لبوعز،
في حقله مجانا ،وضمن لها الحماية من الغلمان وقدم لها ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اح ْي ِه [هللا]".
" َك ْي َ
ف َو َج ْد ُت ن ْع َم ًة في َع ْي َن ْي َك؟" فأجاب بوعز ،ألنك "ج ْئت ل َك ْي تَ ْحتَمي تَ ْح َت َج َن َ
قصة حب رقيقة ونقية:
فهذا ما أظنه يحدث في إصحاح  .3كانت راعوث قد قالت لنعمي عن كلمات بوعز هذه .وبقدر ما فكروا
فيها بقدر ما اقتنعوا أنها ُمحملة بنوايا محبة ورقيقة .فما يعنيه بوعز حقا هو "ألنك احتميت تحت جناحي هللا،
فأنت االمرأة التي أريد أن أبسط جناحي عليها" .ليس من السهل على رجل كبير السن أن يعبر عن الحب
المرأة أصغر سنا .قام بوعز بذلك عن طريق أعمال اللطف وكلمات رقيقة من اإلعجاب .قال أنه معجب بها
على حضورها تحت جناحي هللا .تصرف كما لو أنها كانت تحت إمرته وانتظر .وبطبيعة الحال ومرور الوقت
استجابت نعمي وراعوث بشكل رقيق ،وعميق تماما .فراعوث ستأتي له في نومه ،في حقل السنابل حيث
أخذها تحت رعايته ،وهي ستقول نعم .لكنها ستقولها بعمل فيه رقة وعميق مثل عمل وكلمات بوعز .فهي
وضعت نفسها تحت جناحيه ،إذا جاز التعبير ،وعندما استيقظ كان كل شيء معلقا على جملة واحدة وعما
إذا كانت راعوث قد فهمت بوعز بشكل صحيح.
وث...
اع ُ
تخيل مدى سرعة النبضات كانت تتسابق عندما استيقظ بوعز .ثم جاءت الكلمات المهمة كلها "أ ََنا َر ُ
َمِت َك ".كان هناك صمت هائل للحظة بينما يحاول بوعز أن يصدق أن هذه المرأة
َف ْاب ُس ْط َذْي َل ثَْوب َ
ِك َعَلى أ َ
الرائعة حقا قد فهمت ،لقد فهمت بشكل عميق وحساس .رجل في منتصف العمر يحب أرملة شابة يدعوها
بتحفظ "ابنتي" ،غير متأكد ما إذا كان قلبها قد يسعي وراء الشبان ،حاول أن ينقل لها بأفضل ما يمكنه أنه
يريد أن يكون جناحي هللا لها .وأرملة شابة تق أر بين السطور تدريجيا وعلى استعداد أخي ار أن تخاطر بفهمها
فتأتي في منتصف الليل لالحتماء تحت جناح ثوبه .إنه لثمة أشياء قوية! أي شخص يعتقد أن امرأة
فضفاضة وحماة ماكرة هم من يعملون هنا ،هم على كوكب آخر .فكل شيء دقيق .وكل شيء بار .وكل
شيء استراتيجي.
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استراتيجية بوعز:
اآلن يأتي البر االستراتيجي لبوعز في اآليات  .15-10لنسمع ما يقوله بطريقة صحيحة ،عليك أن تتذكر
أنه بعد منتصف الليل ،وهم تحت النجوم ،وهو يتطلع إلى أسفل حيث وجه المرأة التي يحبها مغطاة بعباءته
الخاصة.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ير أَ ْكثَر ِم َن األََّو ِلِ ،إ ْذ َلم تَسعي وراء ُّ
الشب ِ
َّان،
ِإَّن ِك ُم َب َارَكةٌ ِم َن َّ
الر ِب َياِب ْنتي ألََّنك َق ْد أ ْ
َح َس ْنت َم ْعُروَفك في األَخ ِ َ
ْ ْ َ ْ ََ َ
َغِنياء .واآلن ياِب ْنِتي الَ تَ َخ ِافيُ .ك ُّل ما تَُقولِين أَْفعل َل ِك ،أل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ام َأرَةٌ
اء َك ُانوا أ َْو أ ْ َ َ َ َ َ
َن َجم َ
َ َُ
يع أ َْب َواب َش ْعبي تَ ْعَل ُم أََّنك ْ
َ
ُفَق َر َ

َف ِ
اضَل ٌة.

ثم تأتي بعد ذلك كلمة البر الرائعة وضبط النفس .حيث يقول" :وفقا للعرف ،يا راعوث ،هناك ولي آخر لديه
أولوية الحق لك وأنا لن أستطيع على المضي قدما حتى تتم تسوية جميع األمور الواجبة معه ".النجوم جميلة
فوقهم ،وفي منتصف الليل ،وهو يحبها ،وهي تحبه ،وهم بمفردهم ،وهي تحت عباءته . . .لكنه توقف عن
ذلك في سبيل البر ،ولم يمسسها .يا له من رجل! يا لها من امرأة!
أستمعوا ،إن مزاج الحياة األميركية اليوم هو ،إن كنت تشعر باالرتياح ،ففعله ،وإلى الجحيم مع مبادئك للعفة
واإلخالص ،المنتجة الشعور بالذنب والمتزمتة .ولكن أقول لكم ،إذا كانت النجوم تسطع في جمالها ودمك
يرتطم مثل المطرقة وأنت آمن في خصوصية مكانك ،توقف . . .من أجل البر .دع صباح يبزع على
نقاءك .ال تكن مثل العالم .كن مثل بوعز .كن مثل راعوث .عميقا في الحب .رقيقا ومتفهما في التواصل.
قويا في ضبط النفس .وملتزما بالبر.
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