
 

 



 الصالة فى مزامیر داود النبى للقدیس یوحنا ذھبى الفم
 

حینما خاطب القدیس یوحنا ذھبي الفم شعبھ سواء مباشرة من على المنبر أو بالمقاالت المكتوبة، 
وقد كان اھتمامھ األول أن یسمو . كان یستعرض فھمھ للطبیعة البشریة ولتقلُّبات الحیاة الیومیة

كان یحاول باستمرار، لیس .  فأكثر من شخص الرب یسوع المسیحبشعبھ ویجذبھم لیقتربوا أكثر
. فقط أن ُیعلِّمھم كیف یحیون حیاتھم متشبِّھین بالمسیح، بل وأیضًا كیف ُینمون حیاتھم الروحیة

وفي شروحاتھ على المزامیر . وكانت الصالة من بین الموضوعات التي كان ُیكثر الحدیث عنھا
 .بتوسُّع، وإن كان لیس على سبیل الحصر“ لصالةا”: یتناول ھذا الجانب الھام

 
صالة التمجید، صالة (وال یتحدث القدیس ذھبي الفم عن الصالة من جھة أنواعھا المتعددة 

ویدور تناولھ لھذا . ، بقدر ما یتكلَّم عن ھدف أن یستجیب اهللا صالتك بأي نوع كانت)إلخ... التوسُّل
 .رنِّم، وكیف كان یسعى إلرضاء اهللا حتى یستجیب لھالجانب من الصالة حول داود النبي والم

 
وفي شرحھ للمزمور السابع الذي یصفھ بأنھ ترنیمة شكر هللا بعد انتصار داود على ابنھ 

 :، ُیعدِّد القدیس ذھبي الفم ستة شروط الستجابة اهللا لصلواتنا([])أبشالوم
 

 :شروط استجابة الصالة
 

 ،أن تكون جدیرة بالقبول من اهللا: أوًال
 

 أن ُیصلِّي اإلنسان بما یتوافق مع شرائع اهللا،: ثانیًا
 

 أن ُیصلِّي اإلنسان على الدوام وباستمرار،: ثالثًا
 

 أن ال نطلب متاع األرض في صلواتنا،: رابعًا
 

 أن نطلب ما ھو نافع حقا لنا،: خامسًا
 

 ([]).أن نفعل كل ما في مقدورنا فعلھ من صالح: سادسًا
 

 :وحنا ذھبي الفمعظات القدیس ی
 

إن العالقة بین الصالة والحیاة عمومًا ھي موضوع رئیسي في شروحات المزامیر للقدیس یوحنا 
فالحیاة التي یعیشھا . ذھبي الفم وال یعسر علینا العثور علیھا كثیرًا في سائر عظاتھ األخرى
داخل أعماق نفسھ، كل ھذه اإلنسان، والطریقة التي ُیعاِمل بھا رفقاءه مــن بني البشر، ومـا یكمن 
كما أنھ لیس ھناك أسلوب . أمور ضروریة للصالة الناجحة، تمامًا مثل أھمیة كلمات الصالة نفسھا

 .محدَّد للكلمات التي ُنرضي بھا اهللا، فمعاني الكلمات واإلحساسات التي تقف وراءھا ھي التي تھم
 

لس كثیرًا ما تكلَّم عن سلوك الحیاة فالقدیس بو. وھنا یتضح تأثیر رسائل القدیس بولس الرسول
وفي .  یصف مثل ھذه الحیاة بأنھا اإلثمار في كل عمل صالح١٠:١كما یحق للرب، وفي كولوسي 

وھو في ھذا یكرر الوصیة في .  یحث المسیحیین على الصالة الدائمة١٧:٥تسالونیكي األولى 
ُمصلِّین بكل صالة  «:١٨:٦، وتصریحھ في أفسس »مواظبین على الصالة«: ١٢:١٢رومیة 

أما عن الحیاة بحسب مشیئة اهللا فیوصي الرسول المسیحیین في . »وطلبة كل وقت في الروح
، ویوبِّخ بولس الرسول )أي ال تعیشوا بحسب ھذا العالم(» وال تشاكلوا ھذا الدھر«: ٢:١٢رومیة 
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ي الفم بین الشرط ویربط القدیس ذھب). ١٩:٣في (» یفتكرون في األرضیات«مسیحیي فیلبي الذین 
الخامس الستجابة الصالة وبین القدیس بولس حینما صلَّى إلى اهللا أن یرفع عنھ الشوكة التي في 

 .جسده فلم یستجْب، بأنھا َمَثل للصالة من أجل ما لیس نافعًا لإلنسان
 

دًا ھي وكثیرة ج. ومما ال شكَّ فیھ أنھ كان للقدیس بولس تأثیر عمیق في تعالیم القدیس ذھبي الفم
وإن لم یكن في شروحاتھ (إشارات القدیس ذھبي الفم في كل كتاباتھ وفي بعض من باقي أعمالھ 

ویرجع ذھبي الفم إلى القدیس بولس . حیث ُیسجِّل إعجابھ بال حدود بالقدیس بولس) على المزامیر
مھ لیس بمجرد تردید نصوص من رسائلھ؛ بل ھو یستغرق في كتاباتھ فیرجع إلى مضمون مفاھی

. وكمثال لھذا، مـا نـراه في الشروط الستة الستجابـة الصالة. الالھوتیة حینما یتناول موضوعًا مـا
، فإن باقي األمثلة المستقاة من رسائل بولس )١٢:٥تس ١(“ الصالة بـال انقطاع”فباستثناء 

. لة بالمسیحالرسول ال تختص بالصالة بالذات، بل بوصایا بولس الرسول للسلوك في الحیاة المتمثِّ
مما یلفت نظرنا إلى أن الصلة بین الحیاة المتمثِّلة بالمسیح وبین الصالة الناجحة ھي لفتة یتمیز 

 .بھا القدیس یوحنا ذھبي الفم
 

وھذه الدراسة قائمة على شروط ذھبي الفم الستة كما یشرحھا لیس فقط في تفسیره للمزمور 
في ھذه الدراسة قسَّمُت ھذه الشروط إلى قسمین و. السابع، بل وفي كل شروحاتھ على المزامیر

الشرطان األول والسادس مختصَّان بالحیاة والصالة كشرطین الستجابة الصالة، والشروط : اثنین
 .من الثاني إلى الخامس مختصَّة بمضمون الصالة

 
. سوى داود، وھو لیس إنسانًا آخر “النبي”والقدیس ذھبي الفم یتكلَّم عن كاتب المزامیر باعتباره 

وتشمل الشروط الستة الحیاة بأكملھا، وبكلمات القدیس یوحنا فإنھ لكي تتحقَّق ھذه الحیاة، فإنھ 
وحینما ُیقدِّم . البد من أن یصحب المزمور القارئ في كل مستوى من مستویات حیاتھ الشخصیة

ح ھذه المزامیر، فإنَّ داود باعتباره مؤلِّف المزامیر ویرجع إلى األحداث التي تمَّت في سیرتھ لیشر
وھو بھذا یوفِّر لنا تعمُّقًا في . ذھبي الفم ُیقدِّم داود للقارئ باعتباره شخصًا حقیقیًا یتحدث عنھ

 .نصوص المزامیر أكثر مما تعوَّدنا علیھ من تفاسیر المزامیر
 

 الحیاة والصالة معًا
 لضمان استجابة الصالة

وھذا . ا یتطلب بالضرورة أن نعمل كل ما في وسعنالكي نستحق أن ننال استجابة لصلواتنا، فھذ
ویعتبر القدیس ذھبي الفم داود . طریقة الحیاة، ووضع الصالة، ما یجعل اهللا منصتًا لصلواتنا: یعني

فھو لیس فقط مستحقًا الستماع اهللا لھ، بل ھو أیضًا جدیٌر . أنھ بالدرجة األولى المعلِّم لھذه األمور
 .بأن یكون قدوة لآلخرین

 
 :االستحقاق في الصالة

 
، عن تعقُّب أبشالوم لداود، یضع تأكیدًا على رد “٧شرحھ لمزمور ”حینما یتحدَّث ذھبي الفم في 

وحتى بعد أن قتل أبشالوم أخاه، یقول . فعل داود لھذه الضیقة، حیث تظھر شخصیة الرجل بوضوح
الوم انقلب حینئذ على أبیھ واضطره ، ثم بـالرغم من أن أبش([)ذھبي الفم إن داود عاَمـل ابنھ برفق

صم ٢(» ترفَّقوا لي بالفتى أبشالوم«: إلى الھرب خوفًا على حیاتـھ، فإن داود یظل یقول لجنوده
یا ابني یا ابني أبشالوم، یا «: وحینما بلغ داود خبر مقتل أبشالوم صرخ باكیًا منزعجًا). ٥:١٨

 عانى داود عداًء شدیدًا على یدي ابنھ، وُیعلِّق لقد)(). ٣٣:١٨صم ٢(» ...لیتني ُمتُّ ِعَوضًا عنك
القدیس ذھبي الفم بأن داود تألَّق كالذھب في بوتقة االنصھار، إذ صار أكثر نقاًء بسبب ھذه المحنة 

 (القاسیة
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ویرى القدیس ذھبي الفم في عزلة داود وضعفھ الواضح نموذجًا النتصار الفضیلة على الرذیلة، 
ویحثُّنا أن نقتدي بھذا المثال . ،ول ذھبي الفم ــ یقف اهللا لھا حامیًا ومعضدا ألن الفضیلة ــ كما یق

 ــ ١:٧مز () (“...یا رب إلھي، فیك وثقُت، فخلِّصني”: الذي ُیقدِّمھ داود بكلماتھ في المزمور
وھذه النصیحة التي ُیسدیھا لنا ذھبي الفم تربط بین الحیاة ). بحسب النص في شروحات ذھبي الفم

 .صالةوال
 

 ُیعلن الرب أنھ ١٦ــ١٤:٧صم ٢ففي . وتتضح فضیلة حیاة داود العالیة من بدایات ُمْلك داود
سُیثبِّت مملكة داود إلى األبد، وسوف یؤدِّبھ إن أخطأ، ولكنھ لن ینزع رحمتھ منھ كما نزعھا من 

 .شاول الملك
 

حیاة الصالة الناجحة، فماذا ولكن إن كان ذھبي الفم قد أوضح أن حیاة الفضیلة العالیة ضروریة ل
یا ُترى قال عن خطیة داود العظیمة مع بثشبع؟ ال شكَّ أن كالمھ ذو أھمیة وحاسم لنفھم تعلیمھ عن 

 .عالقة الخاطئ باهللا وفرصتھ في الصالة الناجحة
 

. وفي الشروحات كما ھي متاحة لنا الیوم، یرجع القدیس ذھبي الفم إلى مرجعین في ھذا الموضوع
“ محبة اهللا للبشر” یقول إن داود ارتكب خطیة القتل، إالَّ أنھ اختبر ٦حھ على مزمور ففي شر

Philanthropia .([]) یتكلَّم عن المعاناة القاسیة التي أصابت داود ٤وفي شرحھ على مزمور 
 بسبب شھوتھ اآلثمة

 
إنجیل متى ــ العظة عظاتھ على ”وُیقدِّم القدیس ذھبي الفم تعلیقًا مطوًَّال على ھذه المسألة في 

، تفاقم ُسوُءه بسبب حقیقة أنھ لم یكن “مرض”، حیث یصف ارتكاب داود للزنا والقتل بأنھ “٣٦
من “ سرعة تماثـُل داود للشفاء”لكن ذھبي الفم یعود فیؤكِّد على . فقط رجًال فاضًال؛ بل أیضًا نبیا

في موضع آخر یصف طریقة ([رىمرضھ، ألنھ لم یستغرق في الیأس بل تاب، وعاد طاھرًا مرة أخ
 :داود في التوبة بأنھا

 
باالتضاع، وندم القلب، وبتأنیب الضمیر، وبعدم الرجوع لھذا السقوط مرة أخرى بتذكُّرھا دائمًا، [

وباحتمال كل ما یأتي علیھ بالشكر، وبالرفق بمن یحزنونھ، وباالمتناع عن الُحْكم على الذین 
 .](])لذین كانوا یریدون أن یفعلوا ھذایتآمرون ضده، إلى حدِّ َمْنعھ ا

 
فكما رأینا، فإن سلوك داود . ونجد في المزامیر التي شرحھا القدیس ذھبي الفم برھانًا على كل ذلك

أما عن احتمالھ بشكر ما یأتي علیھ، فإننا . تجاه أبشالوم برھان على االمتناع عن مجازاة خصومھ
مز (“ الرب حسب برِّه، وسُأرنم السم الرب العليِّسأشكر ”:  حینما یقول٧نجد ذلك في مزمور 

یشیر ) “سُأرنم”، “سأشكر”(ویقول ذھبي الفم إن داود باستخدامھ ھنا صیغة المستقبل ). ١٧:٧
إلى أنھ لم ینَس أعمال اهللا الصالحة التي نالھا وال ھو صار كسوًال؛ بل كان صاحي العقل یقظًا 

 (إلحسانات اهللا معھ
 
 

 الصالة الدائمة
 

یحثنا القدیس یوحنا ذھبي الفم على الصالة الدائمة، ألنھ ما من شيء یؤدِّي إلى الفضیلة مثل أن 
 ]). ١([نتكلَّم دائمًا مع اهللا، وأن نقدِّم لھ الشكر دومًا ونسبِّح اهللا

 
]). ٢([وكان ذھبي الفم على مدى حیاتھ كلھا یشیر إلى أن داود النبي مجَّد اهللا بكلماتھ كما بأعمالھ

وینصح القدیس ذھبي الفم قرَّاءه، أنھ في أوقات التجارب والمحن واالضطھادات فلنفعل كما فعل 
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وسواء ُكنَّا شیوخًا أو شبابًا، فیجب أن ُنقدِّم ]). ٣([داود وُنقدِّم المجد هللا وال نكّف عن أن نباركھ
 لنا أنھ البد أن ُنسبِّح  أنھ ُیبیِّن١٤٨وكما یقول ذھبي الفم، فإن ھذا ھو غرض المزمور . الشكر هللا

كما یجب أیضًا أن نثابر في صلواتنا ]). ٤([الرب على كل شيء، بصرف النظر عمَّن نكون نحن
 ]). ٥([وتوسُّالتنا وال نیأس إذا لم ُتسَتَجْب في الحال

 
 : صالة التوبـة

 
فحینما یشرح . اأما صالة التوبة فھي نوع آخر من الصالة التي تتطلَّب الدوام فیھا والمثابرة علیھ

، یقول ذھبي الفم إن المرنِّم ھنا “أغسل كل لیلة سریري، وبدموعي أبلُّ فراشي ”٦: ٦المزمور 
: وھذا َمَثل لنا في كیف یجب أن نتصرف حینما نخطئ]). ٦([كان یقضي كل حیاتھ في دموع التوبة

إن ]). ٧([ریر نومناأن نفصل أنفسنا عن كل َمن ُیخطئ، ونصلِّي إلى اهللا بدموع كل لیلة فوق س
ففي كل ظرف من ظروف . القدیس ذھبي الفم یرى في المزامیر نموذجًا لنا في الصالة الدائمة

وحینما نثابر في الصالة فسوف ننال ما نسأل من أجلھ، إن . الحیاة یلتفت المرنِّم إلى اهللا بالصالة
 ]). ٨([كان نافعًا لنا

 
 : رضیةنسأل ما ھو نافع حقا، ولیس األمور األ

 
أن نطلب ما ھو نافع معناه أن ال نطلب األمور األرضیة بل نطلب ما ھو حقا نافع لنا، ھكذا یعلن 

ھي ھذه الصالة بعینھا، ویشیر ) الترجمة السبعینیة (١٤٠وصالة المزمور . القدیس ذھبي الفم
وال ازدیادًا وال قوًة ذھبي الفم أن داود في ھذا المزمور ال یسأل شیئًا ضد أعدائھ، وال یسأل ِغنًى 

 ]). ٩([وال مجدًا وال سائر األشیاء الزائلة، بل فقط الباقیات والخالدات
 

فقد سأل . ویأخذ ذھبي الفم سلیمان الملك كنموذج آخر لمن اسُتجیبت صالتھ، ألنھ سأل الروحیات
في  ٣ ملوك ١ في السبعینیة، وھي تساوي ٣ ملوك ٣(سلیمان الذھن الفھیم لیحكم بھ شعبھ 

فقد ]). ١٠([، وقد كافأه اهللا على صالتھ الروحیة ھذه فأعطاه حتى ما لم یسألھ)الطبعة المتداولة
 . نال لیس فقط الحكمة العالیة، بل وأیضًا ِغَنًى وكرامة عظیمتین

 
، فإن ھذا )٩: ٥مز (“ اْھِدني یا رب ببرِّك”: وكما یشرح ذھبي الفم، فإن المرنِّم حینما ُیصلِّي

ألننا ونحن . س من أجل أشیاء فانیة وعابرة في ھذه الحیاة، بل من أجل التعضید من الُعالالسؤال لی
]). ١١([في ھذه الحیاة، التي ھي كمثل طریق، نحتاج إلى اهللا ھادیًا لنا لیمسكنا بیده وُیرینا الطریق

]). ١٢([ادناویؤكِّد ذھبي الفم على أنھ من الضروري أن نطلب معونة اهللا إن كنا نرید أن ینجح جھ
، فكل صلواتھ “علِّمني أن أصنع مشیئتك، ألنك أنت إلھي”: ١٠: ١٤٢یقول المرنِّم في مزمور 

 ]). ١٣([كانت روحیة؛ إذ لم یسأل ماًال وال قوة وال مجدًا، بل أن یصنع مشیئة اهللا
 

وبى ط”: ، یشرح ذھبي الفم، أن المرنِّم یزدري بكل متاع الدنیا وُیعلن١٤٣وأیضًا في مزمور 
أما الشھوات الخاطئة، والجنوح نحو أمور ]). ١٤)([١٥: ١٤٣مز (“ للشعب الذي اهللا ھو إلھھ

الفضیلة ھي الشيء الوحید الجدیر ]). ١٥([ھذه الحیاة والتعلُّق باألرض، فإنھا ُتضعف القلب
ح ھذه ھي األشیاء التي علینا أن نسألھا في الصالة، حسب شر]). ١٦([باقتنائھا في ھذه الحیاة

 . ذھبي الفم
 

: ، حیث یقول النبي١١: ٧وُیقدِّم ذھبي الفم توسُّعًا في شرح ھذه النقطة، وھو یشرح مزمور 
ألني ) عادلة(فلیتعامْل اهللا معي بطریقة بارة ”ھذا یعني : ویشرح ذھبي الفم ذلك. “ُمعیني ھو بار”

فلنسأل فقط ما ھو متوافق مع فإن كنا نرید أن نتمتع بالتعضید من فوق، . “لم أسأل شیئًا غیر عادل
الذي ُینجِّي المستقیمي ”العدل، وذلك حتى من طبیعة ھذا التوسُّل نتأكَّد من المعونة اآلتیة ِمن 
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لكن صالتك لن تكون بارة إن سألَت ِغَنى أو جماًال أو أي نعمة أخرى ]). ١٧)([١٠: ٧مز (“ القلب
 ]). ١٨([عابرة تتصل بھذه الحیاة الحاضرة

 
ھكذا یقول .  كان المصلِّي بارا، فقد ال تكون صالتھ مستجابة إذا لم تكن من أجل شيء نافعوحتى إذا

 : ٧ذھبي الفم في شرحھ مزمور 
 
حیث . ألنھ َمن كان أكثر برا من القدیس بولس؟ ولكن ألنھ سأل شیئًا لیس نافعًا، فلم ُیسَتَجْب لھ[

تكفیك : فقال لي. ب ثالث مرات أن ُیفارقنيمن جھة ھذا تضرَّعُت إلى الر«: یقول القدیس بولس
وأیضًا َمن كان أكثر برا من موسى النبي؟ ). ٩و٨: ١٢كو ٢(» نعمتي، ألن قوتي في الضعف ُتْكَمُل

). ٢٦: ٣تث (» كفاك، ال َتُعْد ُتكلِّمني أیضًا في ھذا األمر«: وھذا أیضًا لم ُیسَمع لھ، حیث قال اهللا لھ
خل إلى أرض الموعد، وكان ھذا الطلب غیر نافع لھ، فلم یسمح اهللا ألنھ كان یسأل اهللا أن ید

 ]) ١٩.]([بذلك
 
 

 مالحظات ختامیة 
 

وإن الشروط . إن ذھبي الفم في كتابھ شرح المزامیر، یتفوَّق في عظاتھ الرعویة المشھور بھا جدًا
.  الحیاة الیومیةتحیط بكل نواحي“ ٧شرح مزمور ”الستة الستجابة اهللا للصالة كما ُیعدِّدھا في 

. فالشخص المصلِّي قد یكون مستحقًا لنوال إجابة صالتھ فقط حینما یعیش الحیاة الصالحة والَتَقویَّة
ویحث ذھبي الفم متواترًا قارئھ لسلوك ھذه الحیاة، بحیث إن كل شيء یقولھ ذھبي الفم یھدف من 

 . دًا عن الخطیةورائھ أن یجذب اإلنسان لیكون أكثر التصاقًا باهللا وأكثر ُبْع
 

وألن نوعیة حیاة اإلنسان تؤثـِّر مباشرة في فاعلیة صالتھ، فإن كل عظات ذھبي الفم تتصل 
خریطة ”الحیاة والصالة ُتعتبر بمثابة : لكن ھذه المالحظات التي تعقد رباطًا بین االثنین. بالصالة
 . ة التي ُنقدِّمھالإلنسان الُمصلِّي، وھذا ھو ما ُتلقي علیھ الضوء ھذه الدراس“ طریق

 
وبنفس الطریقة، فإن الصالة في توافقھا مع شرائع اهللا، والصالة الدائمة، وعدم سؤال األشیاء 
األرضیة؛ بل سؤال األشیاء التي ھي حقا نافعة لنا، ھي توجیھات یحاول بھا ذھبي الفم أن یدفع 

لشروط، فإننا حینئذ فقط نكون وحینما نوفي كل ھذه ا. القارئ إلى سلوك الطریق الصحیح نحو اهللا
 . قد اشتركنا بكل ما في مقدورنا عملھ

 
یقول ذھبي الفم إن غایة كل مجھوداتنا الدائمة، یجب أن تكون لیس فقط أن نصلي، بل أن نصلي 

ثم یواصل ذھبي الفم توضیحھ، أن الصالة وحدھا . ونحن في الحالة التي فیھا ُتستجاب صلواتنا
سأل من أجلھ، إن لم نضع في اعتبارنا ھذه الشروط التي تجعل صالتنا لیست كافیة لننال ما ن

والیھود كانوا یصلُّون، لكن اهللا . فالفرِّیسي صلَّى، لكن صالتھ لم تنفعھ شیئًا. مقبولة لدى اهللا
لھذا یوصینا اهللا أن ُنقدِّم لھ صالتنا في . انصرف عن صلواتھم ألنھم لم یصلُّوا بالشروط المطلوبة

 لیس وحده ٦ومزمور . ٦وھذا ھو ما علَّمنا إیَّاه داود في مزمور . لذي یجعلھا مسموعةالوضع ا
 كما یقول ذھبي الفم -ففي كل المزامیر . الموضع حیث ُیعلِّمنا داود عن الصالة لكي تكون ُمستجابة

 كما یتولَّى إنھ یتولَّى دور المعلِّم]). ٢٠([ كان داود یحثنا على معرفة اهللا وسلوك الحیاة المقدسة-
 ]). ٢٢([، وأحیانًا یمزج التشجیع بھا])٢١([دور النبي كذلك، حیث یمزج المشورة بالصالة أحیانًا

 
 ُیظِھر لنا داود أنھ ال یكفي أن نرتل بالتسبیح هللا بأنفسنا فقط، بل وبكل الخلیقة ١٤٨وفي مزمور 

سبحیھ یا كل النجوم . قمرسبحیھ أیتھا الشمس وال”: التي یجب أن تشترك في تسبحات األتقیاء
 ]) ٢٣)([٣: ١٤٣مز (“ .والنور
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وفي شروحات ذھبي الفم على المزامیر التي ھي حقا صالة داود، فإن ھذه الشروحات ُتقدِّم لیس 
فقط حثـا وإرشادًا على الصالة، بل ھي أیضًا عمل جوھري على ربط الصالة بشخص النبي داود 

ن ھذه الدراسة بما فیھا من معلومات لیتھا تكون نافعة لطالبي إ. وبتعالیم القدیس بولس الرسول
 . الصالة والحیاة الروحیة، وكذلك لطالبي دراسة التعلیم اآلبائي الكنسي، وعلم التفسیر

 
ھناك أسفار قلیلة في العھد القدیم ُقرئت أكثر من ”: وفي دراسة عن العھد القدیم یقول الكاتب

للیتورجیة، وإما من خالل الدراسة الشخصیة، وقد َبَدت أنھا ُمحببة المزامیر، إما ألنھا جزء من ا
وإني أعتقد أن ھذا ھو المستوى الذي بلغ إلیھ نبوغ ذھبي الفم بأكثر ]). ٢٤([“إلى قلوب المؤمنین

القلب البشري، ودوافعھ، وضعفھ، أو بشـَّرت بنعمة ”وفرة، إذ حیث لمست شروحات ذھبي الفم 
 ]) ٢٥([“".معلِّمًا في إسرائیل"ھنا یرتفع ذھبي الفم ویدوم لیصیر بحق ومحبة یسوع المسیح، ف

 
 .وكما تلمس المزامیر نفسھا قلب اإلنسان، ھكذا أیضًا فعلت شروحات ذھبي الفم على المزامیر
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