
 

 

روت
 

  داستان. آردند ی م  حكومت  بر اسرائيل  داوران آهی  دوران شود به ی م خوانيد مربوط ی م  آتاب  در اين آنچه
  آنند، مانند دوران یمی  دور از خدا زندگ اآثر مردم  آهی  در روزگار  آه  است  واقعيت  بيانگر اين روت
 .باشند یاو می خوشنودی پرستند و در پ ی خداوند را م آهی ، هستند آسان  اسرائيل داوران
  با شوهر خود رهسپار ديار موآبی  نعوم  نام بهی  بود، زن پديد آمدهی  قحط  در اسرائيل آهی در زمان

  در اين.  خود بازگردد  سرزمين گيرد به ی م تصميمی ميرد و نعوم یمی در آنجا شوهر نعوم. شود یم
. ميرد ی نيز م همسر روتی  از چند پس. آيد یدرمی  عقد پسر نعوم  بود، به موآبی  از اهال  آه  روت هنگام
  وت بازگردد ر  اسرائيل  به گيرد آه ی م تصميمی نعومی وقت.   روت ماند و عروسش یمی  نعوم  ترتيب بدين

 .شود ی م نيز با او همراه
   آار مشغول  بوعز به  نام بهی  شخص  در مزرعه روت. رسند ی م لحم  بيت  حصاد به ، هنگام  دو بيوه اين
   نام بهی  فرزند  صاحب روت. آورد ی عقد خود در م گردد و او را به یمند م  عالقه  روت بوعز به. شود یم

، در  مسيحی  عيس ءنامه در نسب. آيند ی بدنيا م مسيحی  و نيز عيس اود پادشاه عوبيد، د از نسل. شود یعوبيد م
 .  است  نيز ذآر شده  روت نام 5 :1ی مت

  و روتی نعوم
   اسرائيل بر قومی  هنوز پادشاه آهی در زمان
 دچار   اسرائيل آرد، سرزمين ی نم حكومت

ک  اليمل  نام  به افراتهی از اهالی مرد. شدی خشكسال
ی  خشكسال آرد، در اثر اين یمی  زندگ لحم  در بيت آه

 او  زن.  آرد  آوچ  موآب  سرزمين  خود به از وطن
 او   نيز همراه  و ِآليون  َمحلون سرشو دو پی نعوم
ک ، اليمل  در موآب اقامتشانی در ط3. بودند

 . تنها ماند با دو پسرشی  و نعوم درگذشت
 و   نامهای عرفه  نعومی با دو دختر موآبی به پسران5و4

 نيز   و آليون  بعد محلون  سال ده.  آردند  ازدواج روت
   پسرانش ر و هم شوه  نعومی، هم  ترتيب بدين. مردند

 با دو   گرفت او تصميم7و6.  داد و تنها ماند را از دست
   بود آه  خود باز گردد، زيرا شنيده  زادگاه  به عروسش
   زمين  و محصول  داده  خود برآت  قوم خداوند به

 .  است  شده  فراوان دوباره
و 8 شد  عوضی  نعوم  افتادند، تصميم  راه بهی اما وقت

 ء  خانه به.  نياييد  من شما همراه«:   گفت ايش عروسه به
 بدهد   شما برآت خداوند به. خود بازگرديدی پدر

. آرديدی  خوب  و پسرانم  من  شما به  آه همانگونه

 خداوند بتوانيد بار ديگر شوهر   لطف  به اميدوارم9
 ». شويد آنيد و خوشبخت

 نعومی  و به10 نعومی آنها را بوسيد و آنها گريستند  سپس
 ».  تو بياييم  تو نزد قوم  همراه خواهيم ما می«: گفتند

  دخترانمی ا«:   آنها گفت در جوابی نعومی ول11
 بياييد؟   من خواهيد همراه یچرا م.  برگرديد بهتر است
   آه شومی  ديگر  پسران  صاحب توانم ی م مگرمن

، نزد  دخترانمی ، ا نه13و12* ؟شما شوهرباشندی برا
 بار   آه  است  گذشته  خود بازگرديد، زيرا از من قوم

 و   شوهر آنم  امشب اگر همينی حت.  ديگر شوهر آنم
 آنها صبر   شدن ، آيا تا بزرگ شومی  پسران صاحب

 نخواهيد نمود؟  ازدواجی  ديگر خواهيد آرد و با آس
خداوند .   متأسفم  آمده شما پيشی  برا آهی از وضع

شما نيز ی  آزردگ  موجب  آه ده نمو مرا تنبيهی طور
 ». ام شده

 مادر  عرفه. آنها بار ديگر با صدای بلند گريستند14
   خانه  را بوسيد و از او خداحافظی آرد و به شوهرش

                                                 
مرد برادر  طبق رسم آن روزگار هرگاه شوهر زنی می  *

 آورد بايست او را به عقد خود در می شوهر آن زن می
 .)10-5: 25تثنيه (
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 2   روت
 

 

   روت نعومی به15.  از او جدا نشد اما روت.  بازگشت
 و   نزد قوم  برادر شوهرت ، زن  دخترم ببين«:  گفت

 ».  آار را بكن  همين  تو هم.  خود بازگشت خدايان
 تو را   آه مرا مجبور نكن«:   او گفت  به اما روت16
 آمد و هر  با تو خواهمی  هر جا برو ، چون آنمک تر

ی  و خدا  من  تو، قوم قوم.  ماند با تو خواهمی جا بمان
 تو  آهی  جاي خواهم یم17.  خواهد بود منی تو، خدا

خداوند .   شوم فن و در آنار تو د بميرمی مير یم
ی  چيز  بياورد، اگر بگذارم  بال را بر سر من بدترين

 ». مرا از تو جدا آند جز مرگ
   و به استی  قطع  روت  ديد تصميم چونی نعوم18

 آرد، ديگر اصرار  شود او را منصرف ی نم وجه هيچ
ی وقت.  شدند لحم  بيت ء هر دو روانه پس19. ننمود

 آمدند و زنها از   هيجان بهی ل اها بدانجا رسيدند تمام
» ؟ استی  خود نعوم آيا اين«: پرسيدند یهمديگر م

يعنی (ی مرا نعوم«:   گفت  ايشان بهی نعوم20
صدا ) » تلخ«يعنی  ( مرا ماره. نخوانيد) » خوشحال«

.   است  آرده  زندگی مرا تلخ آنيد؛ زيرا خدای قادر مطلق
 مرا  برای چه. انيد و خداوند مرا خالی بازگرد ُپر رفتم21

 روی   خداوند قادر مطلق  آنكه خوانيد، حال نعومی می
 را بر   بزرگ  مصيبت  و اين  برگردانيده خود را از من

 »؟  است  وارد آورده من
  لحم  بيت  به  از موآب و روتی نعومی وقت(22

 .) درو جو بود رسيدند، هنگام
 

  و بوعز روت
  بوعز زندگی  نام ه مرد ثروتمندی ب لحم در بيت

 . شوهر نعومی بود  از بستگان آرد آه می
   به  بده اجازه«:  گفتی  نعوم  به روتی روز2

 ء  اجازه  من  به آهی  آس  و در زمين آشتزارها بروم
ی  بعد از درو باق را آهی هاي بدهد خوشهی  چين خوشه

 * ».  آنم ماند، جمع یم
 ».رو، ب  دخترم بسيار خوب«:  گفتی نعوم

. شدی چين  خوشه ، مشغول  آشتزار رفته  به  روت پس3
  چيد از آن ی م  خوشه  او در آن آهی اتفاقًا آشتزار

                                                 
 .19: 24؛ تثنيه 10و 9: 19نگاه کنيد به الويان   *

،   وقت در اين4. بودی بوعز، خويشاوند شوهر نعوم
   سالم  دروگران او به.  آشتزار آمد بوعز از شهر به

 ».خداوند با شما باشد«:  ، گفت آرده
 ». دهد خداوند تو را برآت«: ند گفت آنها نيز در جواب

  آهی  زن اين«:  پرسيد  بوعز از سرآارگرش سپس5
 »؟ چيند آيست ی م خوشه

   همراه  آه استی  موآب  زن  همان اين«:  داد او جواب6
 اينجا   به او امروز صبح7.   است  آمده از موآبی نعوم

   خوشه  دروگران  تا بدنبال  گرفت  اجازه آمد و از من
 و  استی چين  خوشه  تا حاال مشغول از صبح. يندبچ
 ».  است  آرده  استراحت زير سايبانی  آم فقط

   آن گوش«:   او گفت  و به  رفت  روت بوعز پيش9و8
  نرو، همينجا با آنيزانی  آشتزار ديگر ، به دخترم
   دروگران  بدنبال  و در آشتراز من  باش من

   مزاحم  آه ام ستور داده د  آارگرانم به.  آنی چين خوشه
ی ها برو و از آوزهی  شد  تشنه هر وقت. تو نشوند

 ». آِب آنها بنوش
:   نهاد و از او تشكر آرد و گفت  رو بر زمين روت10
، مرا مورد  ام بيگانهک  ي دانيد من ی م چرا با اينكه«

 »دهيد؟ ی خود قرار م لطف
  رت شوه  از مرگ  پس دانم یم«:  داد بوعز جواب11

  و چگونهی ا  آرده  محبت  مادر شوهرت چقدر به
 و  آردهک  خود را تر بخاطر او پدر و مادر و زادگاه

ی آنی زندگی  قوم تا در ميانی ا  اينجا آمده بهی با و
   آه اسرائيلی خداوند، خدا12. یشناخت ی آنها را نم آه
 ».تو را بدهدی  فداآار  اين پاداشی ا  آورده  او پناه به
  ، شما نسبت سرور من«:  گفتی  و  در پاسخ روت13
  از آنيزانی يكی  حت من.  داريد لطفی  خيل  من به

 وجود با  با اينی  ول آيم ی نم  حساب شما نيز به
 »!دهيد یمی  مرا دلدار حرفهايتان

بيا غذا «:  ، گفت  نهار، بوعز او را صدا زده موقع14
 و بوعز  ست دروگرها نش  و پيش  رفت روت» .بخور
 خورد و سير شد و   و روت  او گذاشت پيشی خوراآ
  یوقت16و15. ماندی نيز باقی مقداری  خوراآ از آن
:   گفت  دروگرانش ، بوعز به  رفت  سرآارش  به روت

ی  آند حت  جمع خواهد خوشه یبگذاريد او هر جا م«
 عمدًا  در ضمن.  او نشويد ها، و مزاحم  بافه در ميان
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 روت 3
 

 

 بريزيد  ، بر زمين  آشيده ها بيرون از بافهی هاي خوشه
 ». آند تا او آنها را جمع

. چينی آرد  آشتزار خوشه  روز در آن  تمام روت17
   بود آوبيد و حدود ده  آرده  جمع  را آه ، آنچه غروب

 خوراک ء  را با باقيمانده او آن18.  آمد آيلو جو بدست
 . برد  مادر شوهرش  شهر پيش  به ظهر برداشته

ی  چين ، امروز در آجا خوشه دخترم«:  گفتی نعوم19
   است  نموده  تو توجه  به آهی  آس  آن  خدا بهی؟آرد

 ». دهد برآت
   تعريف مادر شوهرشی  ماجرا را براء  همه روت

 .  آشتزار بوعز است  صاحب  نام  آه آرد و گفت
  خداوند او را برآت«:   خود گفت  عروس نعومی به20
   و لطف  نموده  تو احسان  شوهر مرحوم  خداوند به!دهد

   از بستگان  شخص آن.   است  نداشته خود را از ما دريغ
 ».تواند ولی ما باشد  می  آه نزديک ماست

   آه  گفت  من او به«:   گفت  مادر شوهرش  به روت21
   بدنبال  در آشتزارش توانم ی درو م  فصل تا پايان

 ». آنمی نچي  خوشه دروگرانش
   با آنيزان ، بهتر است  دخترم بله«:  گفتی نعوم22

تو آشتزار بوعز از ی  برا.یآنی چين بوعز خوشه
 ». تر است امنی ديگری هر جا

 نزد   درو جو و گندم  فصل  تا پايان  روت پس23
  او همچنان.  شد مشغولی چين  خوشه  بوعز به آنيزان

 .آرد یمی  زندگ با مادر شوهرش
 

   االن دخترم«:   گفت  روت وزی نعومی بهر
   شوهری برای تو پيدا آنم  آه  رسيده آن  وقت
دانی   می همينطور آه2.  گيرد  سروسامان ات تا زندگی
آردی، از  چينی می  خوشه  تو در آشتزارش بوعز، آه
،   در خرمنگاه او امشب. باشد  نزديک ما می بستگان

،   و عطر بزن  آن مام برو ح پس3. آند  می جو غربال
اما نگذار .  برو  خرمنگاه  و به  را بپوش  لباست بهترين

.  را بخورد و بخوابد  شامش بوعز تو را ببيند، تا اينكه
بعد برو و .   او آجاست  جای خوابيدن  و ببين  آن دقت4

  و در همانجا  آنار بزن  او را از روی پاهايش پوشش
   آه  تو خواهد گفت  او به آنوقت.  بآنار پاهای او بخوا

 ». بايد آرد چه

 ». آرد  آار را خواهم ، همين بسيار خوب«:   گفت روت5
ی  دستورات  و طبق  رفت  خرمنگاه  به  شب  آن روت7و6
بوعز .  آرد  بود، عمل  او داده  به  مادر شوهرش آه
جو ی ها  خورد و سير شد، آنار بافه  از آنكه پس

  ، پوشش  آمده  آهسته  روت آنگاه. و خوابيددراز آشيد 
.  آنار زد و همانجا دراز آشيد پاهايشی او را از رو

 پريد و ديد   از خواب ، بوعز سراسيمه شبی ها نيمه8
تو «:  گفت9.   است  خوابيده آنار پاهايشی زن

 »ی؟آيست
  خواهش.   هستم ، روت  آنيزت من«:  داد  جواب روت

 زيرا تو خويشاوند ی،بگيری ن ز  مرا به آنم یم
 ».ی هست منک نزدي

  اين!  دهد ، خداوند تو را برآت دخترم«:  بوعز گفت10
 مادر   در حق  خوبی آه آنی از آن  حاال می محبتی آه
توانستی با مرد  تو می.   آردی، بزرگتر است شوهرت

   آنی؛ اما اين  ثروتمند، ازدواج  فقير چه جوانی، چه
ای   خواسته آنچه.   نباش  نگران حال11 .آار را نكردی

 تو  دانند آه  شهر می  مردم ءهمه.  داد  خواهم  انجام برايت
 خويشاوند   من  آه  است درست12.  خوبی هستی  زن چه

  ، اما خويشاوند نزديكتر از من  هستم نزديک شوهرت
   فردا صبح  و من  در اينجا بمان تو امشب13.  داری هم

  اگر او خواست.  گذارم  می ا او در ميان را ب موضوع
   اين  آند، بگذار بكند؛ اما اگر راضی به با تو ازدواج
 تو را ادا   حق  خودم  آه  قسم  خداوند زنده آار نبود، به

 ».  جا بخواب  همين فعًال تا صبح.  آرد خواهم
 خيلی   آنار پاهای او خوابيد و صبح  تا صبح  روت پس14

  ، زيرا بوعز به  هوا برخاست  شدن  روشن از زود، قبل
 در   تو امشب نگذار آسی بفهمد آه«:  بود او گفته
   روت  به او همچنين15» .ای  بوده  من ، پيش خرمنگاه

   را پهن  ردايش روت» .  آن ردای خود را پهن«:  گفت
 و روی   ريخت  آيلو جو در آن آرد و بوعز حدود بيست

 . ببرد  خانه به تا   گذاشت  روت دوش
 ، دخترم«: از او پرسيدی  رسيد نعوم  خانه بهی وقت16

 »چطور شد؟
.  آرد او تعريفی  ماجرا را برا  تمام  روت آنگاه

ی  خال  دست اينكهی برا«:  آرد  اضافه در ضمن17
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 4   روت
 

 

 داد   من  مقدار جو را به ، بوعز اين  تو برنگردم پيش
 ».  تو بدهم تا به

   پيش  چه  تا ببينيم ، صبر آن رمدخت«:  گفتی نعوم18
   آار را امروز تمام زيرا بوعز تا اين. خواهد آمد
 ».  نخواهد گرفت نكند، آرام

 
   بوعز با روت ازدواج

   مردم  اجتماع  محل  شهر آهء  دروازه بوعز به
   آن آنگاه.   و در آنجا نشست بود رفت شهر

  بود به ی خويشاوند شوهر نعوم  نزديكترين مرد آه
! بيا اينجا«:   گفت بوعز او را صدا زده. آنجا آمد

او آمد و » .  آنم با تو صحبتی ا  چند آلمه خواهم یم
   نفر از ريش  بوعز ده آنگاه2.  نزد بوعز نشست

 . آرد تا شاهد باشند  شهر را دعوت سفيدان
  آهی دان یتو م«:   خويشاوند خود گفت بوعز به3

او در نظر .   است  برگشته آب مو از سرزمينی نعوم
  فكر آردم4. را بفروشدک  اليمل برادرمانک دارد مل

   تا اگر مايل  آنم  با تو صحبت  باره  در اين بهتر است
 .ینمايی  را خريدار  آن  جمع  در حضور اينی،باش

در غير .  حاال بگو همينی  هست اگر خريدار آن
   مقدم  بر مناما تو.  خرم ی را م  آن  خودم اينصورت

را ک  مل  آن  آه  است  من و بعد از تو حقی هست
 ». نمايمی خريدار

 را   آن ، من بسيار خوب«:  داد  مرد جواب آن
 ». خرم یم
  مؤظفی خر ی را م  زمين تو آه«:   او گفت بوعز به5

دار شود و  تا بچهی  آن  نيز ازدواج با روتی هست
   نام  وسيله  اين و به گردند   زمين  آن  وارث فرزندانش
 ». بماند  زنده شوهرش

 خريد   از حق  من در اينصورت«:   مرد گفت آن6
  منک  مل  وارث ، زيرا فرزند روت گذرم ی م زمين

 ». آنی  را خريدار تو آن. نيز خواهد بود
   هرگاه  بود آه  مرسوم  روزگار در اسرائيل در آن(7

واگذار    ديگری ه خريد ملكی را ب  حق خواست شخصی می
،   عمل اين. داد  او می آورد و به  را از پا در می آند، آفشش

 .) ساخت  معتبر می  را در نظر مردم معامله

 را   زمين تو آن«:   بوعز گفت بهی  مرد وقت  آن پس8
 . او داد  را از پا درآورد و به ، آفشش» خريداری آن

 در  آهی دم و مر  محل  سفيدان  ريش  بوعز به آنگاه9
 امروز  شما شاهد باشيد آه«:   بودند گفت آنجا ايستاده

 را از   و محلون ، آليون کاليملک  امال  تمام من
  ء بيوه  زنی، موآب  با روت در ضمن10.  خريدمی نعوم

  بياورد آهی  آرد تا او پسر  خواهم  ازدواج محلون
و  ا  نام  وسيله  اين  گردد و به  شوهر مرحومش وارث

 ». بماند  زنده  و در زادگاهش در خاندان
 در آنجا بودند  آهی  و مردم  سفيدان  ريشء همه11

  خداوند اين.   هستيم  معامله ما شاهد بر اين«: گفتند
   و ليه  تو خواهد آمد، مانند راحيلء  خانه  به را آهی زن

 تو  باشد آه.  آوردند يعقوبی برای  فرزندان بسازد آه
با 12. ی شو  و آامياب  معروف لحم  و بيت در افراته
بخشد،  ی تو م  به  زن  اينء  خداوند بوسيله آهی فرزندان
 پسر تامار و يهودا   فاَرص  تو مانند خاندان خاندان
 ».باشد

 
   داود پادشاهء  نامه نسب

 آنها   آرد و خداوند به  ازدواج  بوعز با روت پس13
:  نعومی گفتند  به ملح  شهر بيت زنان14. پسری بخشيد

 و   نگذاشت سرپرست  تو را بی  بر خداوند آه سپاس«
   معروف  او در اسرائيل باشد آه.  تو بخشيد ای به نوه
دارد و برای تو   می  تو را دوست  آه عروست15. شود

  اين.   است ، پسری بدنيا آورده  پسر بهتر بوده از هفت
 پيری از   هنگامآرد و در خواهد   تو را تازه پسر جان
 ». خواهد نمود تو مراقبت

.  او شدء  و دايه  گرفت نوزاد را در آغوشی نعوم16
:  گفتند  نوزاد را عوبيد ناميده  آن  همسايه زنان17
و ی عوبيد پدر يس(» !متولد شدی نعومی برای پسر«

 .)  است  داود پادشاه پدر بزرگ
   شروع  از فارص  بوعز آهء  نامه  نسب  است اين18-22
،  ، رام ، حصرون فارص: شود  می  داود ختم ، به شده

بوعز، عوبيد، يسی و  ، سلمون ، نحشون ، عميناداب
 .داود
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