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  صلوات سفر طوبيا

  صالة طوبيا
و قال عادل انت ايها الرب و جميع احكامك مستقيمة و طرقك آلها  ٢. حينئذ ان طوبيا و طفق يصلي بدموع ١

النا  ٤ .فاالن اذآرني يا رب و ال تنتقم عن خطاياي و ال تذآر ذنوبي و ال ذنوب ابائي ٣  .رحمة و حق و حكم
ى النهب و الجالء و الموت و اصبحنا احدوثة و عارا في جميع االمم التي لم نطع اوامرك فالجل ذلك اسلمنا ال

و االن يا  ٦ .فاالن يا رب عظيمة احكامك النا لم نعمل بحسب وصاياك و ال سلكنا بخلوص امامك ٥. بددتنا بينها
  . رب بحسب مشيئتك اصنع بي و مر ان تقبض روحي بسالم الن الموت لي خير من الحياة

  )٦ـ  ١: ٣طوبيا(    
  

  صالة سارة بنت رعوئيل
  

قالت تبارك اسمك يا اله ابائنا الذي بعد غضبه يصنع  ١٣. و لما اتمت صالتها في اليوم الثالث و بارآت الرب ١٢
 ١٥. اليك يا رب اقبل بوجهي و اليك اصرف ناظري ١٤. الرحمة و في زمان البؤس يغفر الخطايا للذين يدعونه

انك يا رب عالم باني لم اشته رجال  ١٦ .تحلني من وثاق هذا العار او تاخذني عن االرضاتوسل اليك يا رب ان 
و لم اآن قط امازج ارباب المالهي و ال اعاشر السالكين  ١٧. قط و اني قد صنت نفسي منزهة عن آل شهوة

او لم يكونوا  و لعلي لم اآن مستاهلة لهم ١٩. و انما رضيت بان اتخذ رجال لخوفك ال لشهوتي ١٨. بالطيش
على ان من يعبدك يوقن ان حياته ان  ٢١. الن مشورتك ال يدرآها انسان ٢٠. مستحقين لي فلعلك ابقيتني لبعل اخر

 ٢٢.انقضت بالمحن فستفوز باآليلها و ان حلت به شدة فسينقذ و ان عرض على التاديب فله ان يرجع الى رحمتك
فليكن اسمك يا اله  -٢٣. صفة و بعد البكاء و النحيب تفيض التهللالنك ال تسر بهالآنا فتلقي السكينة بعد العا

  .اسرائيل مبارآا مدى الدهور
  

  صالة طوبيا الشيخ
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 النك ٢  .ملكك الدهور جميع في و االبد الى رب يا انت عظيم قال و ربلل مبارآا فاه الشيخ طوبيا فتح حينئذ ١

 و اسرائيل بني يا للرب اعترفوا ٣  .يدك من يفر من ليس و منه تصعد و الجحيم الى تحدر و تشفي و تجرح
 قادرا اله ال ان تعرفوهم و بمعجزاته تخبروا لكي يجهلونه الذين االمم بين فرقكم فانه ٤  .االمم جميع امام سبحوه
 اعترفوا و لنا صنع ما االن انظروا ٦  .رحمته الجل يخلصنا هو و اثامنا الجل ادبنا هو ٥ .سواه شيء آل على
 في جالله اظهر النه له اعترف جالئي ارض ففي انا اما ٧  .باعمالكم الدهور ملك مجدوا و رعدة و بخوف له
 فنفسي انا اما ٩ .رحمة لكم يصنع بانه واثقين برا اهللا امام اصنعوا و الخطاة ايها االن ارجعوا ٨ .خاطئة امة

 الرب ان اهللا مدينة اورشليم يا ١١ .له اعترفوا و فرح ايام اقيموا مختاريه جميع يا الرب بارآوا ١٠  .به تتهلل
 جميع اليك يرد و فيك همسكن فيشيد يعود حتى الدهور اله بارآي و عليك نعمته هللا اشكري ١٢ .يديك باعمال ادبك
 يزورك ١٤ .يسجدون لك االرض شعوب جميع و بهيج بسنى تتاللئين ١٣ .الدهور دهر الى تبتهجي و الجالء اهل
 االسم يدعون فيك النهم ١٥ .مقدسة ارضا ارضك يعتدون و للرب فيك يسجدون و بقرابينهم االقاصي من االمم
 انت اما ١٧ .يبنونك الذين يبارآك و يدانون عليك جدفوا الذين و بك تهانوااس الذين يكونون ملعونين ١٦ .العظيم

 ١٩ .بالسالم لك يفرحون و يحبونك للذين طوبى ١٨ .يحتشدون الرب الى و آافة يبارآون النهم ببنيك فتفرحين
 ذريتي من بقي ان لي طوبى ٢٠ .شدائدها جميع من مدينته اورشليم خلص الهنا الرب الن الرب نفسي يا بارآي
 جميع و ٢٢ .آريم حجر من اسوارها محيط آل و زمرد و ياقوت من اورشليم ابواب ٢١ .اورشليم بهاء يبصر من

 فيها ملكه ليكن و عظمها الذي الرب مبارك ٢٣ .هللويا ينشد شوارعها في و نقي ابيض بحجر مفروشة اسواقها
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