
 أبيب 62؛ عيد نياحته لقديس يوسف النجارا مديح

 السالم ليوسف النجار. 1

 المشهود له إنه إنسان بار

 هو من نسل األبرار. 2

 عينه الرب باقتدار

 عينه الرب وأئتمنه. 3

 عصاته أظهرت عالمة

 فأخذ مريم الصبية. 4

 يةإلى بيته بكل حن

 ظنوها زوجة عادية. 5

 ففاضت نعمة سماوية

 طوباك أيها البار. 6

 فيه أتت البشرى الهنية

 الصبية حفظت فى قلبها. 7

 ويوسف نظر بطنها

 حقيقى هو بار. 8

 لكن األمر جعله يحتار

 األمر يخص الفادى. 9

 يطمئنه بالحبل اإللهى

 ها قد اقتنيت الحقل. 11

 به الجوهرة الثمينة

 تنسى أتعابك السماء لن. 11

 وبذلك فى خدماتك

 لم تكن أباً للمسيح. 12

 ألعلى سبيل المديح

 سمعان حظى لحيظة. 13

 وحملته أنت كم مرة

 نلت كرامة األبوة. 14

 وأرسل مالكه يعلنك

 وأصبحت الشخص المسئول. 15

 خذ الطفل وأم النور

 لم يعين فى مصر مكان.  16

 وتبارك وادينا وجبل قسقام

 يا هناك مصر يا بختك. 17

 راكباً سحابة خفيفة

 يوسف ظل يعمل نجار. 18

 حتى جاء الوحى بالعودة

 هكذا تم المكتوب. 19

 فالوقت فى مصر قد طال

 أطاع يوسف فى الحال. 21

 يا لهذه األتعاب اللطيفة

 خطيب العذراء المختار 

 ذو الشيبة والوقار

 من عشيرة داود المختار

 وخصه بكرامة ووقار

 يكون خطيب ألمه

 طارت شبه حمامة

 البتول الطارهة النقية

 لتتميم المشيئة اإللهية

 وهى مشتهية البتولية

 فى الناصرة واليهودية

 طوبى لبيتك المختار

 يالد فادى البشريةبم

 بشارة ميالد ربها

 تحير ولم يقل لها

 كما شهدت عنه األسفار

 فلم يتركه أب األنوار

 لذا أرسل مالك نورانى

 فصاح ده مش استحقاقى

 الذى يسبى العقل

 يسوع غالى القيمة

 وسهرك وترحالك

 وشهامتك وكمالك

 بل أخذت اللقب صريح

 بل تكريماً لشخصك الخديم

 ليةبحمل الكلمة األز

 يا لهذه النعم السنية

 وعظَّمك الرب بقوة

 مصر تكون ملجأك

 لذا جاك المالك مرسول

 وإلى مصر قم على طول

 فطافوها معك يا مقدام

 بالزيارة الفريدة المنال

 بالطفل يسوع لما جاك

 هى العذراء األم العفيفة

 ويعول الصبية وابنها البار

 وأتاه المالك لثالث مرة

 محبوبمن مصر دعوت ابنى ال

 والخطر مضى وزال

 وأسرج دابته وقال

 أرافق اإلله وأمه القديسة



 أبيب 62؛ عيد نياحته لقديس يوسف النجارا مديح

 ورجع مع العذراء والغالم. 21

 والصبى ينمو فى القامة

 لذا نطوبك باأللحان. 22

 من لدن الرب الديان

 وتطوبك كل العذارى. 23

 يا من صرت منارة

 إلى الناصرة بسالم

 ممتلئ نعمة وحكمة تامة

 ونسأل توبة وغفران

 الذى تجسد وصار إنسان

 السالكات بالبر والطهارة

 تضئ لجميع السهارى

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


