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وداعا ً أبونا ميخائيل ابراھيم الى مساكن النور
Our Beloved Hegomen

Fr. Mikhail Ibrahim

المتنيح القمص
ميخائيل ابراھيم
القمص ميخائيل ابراھيم يصلي القداس

قداسة البابا يصلي للقمص ميخائيل ابراھيم

يعز علينا انتقال اب كاھن فاضل الى الفردوس بعد عناء طويل مع المرض ھو القمص ميخائيل ابراھيم سالمة
كاھن كنيسة السيدة العذراء والمالك ميخائيل بجولدرز جرين ،الذي انتقل بعد منتصف ليلة الحادي عشر من
شھر يوليو الجاري .وشيعت جنازته يوم الجمعة  18يوليو .2008
واالب الفاضل القمص ميخائيل كانت تربطنا به عالقة محبة قوية منذ ان كان شماسا ً قبل نواله نعمة الكھنوت،
حيث كان يعمل طبيبا ً  ،وكان ماھراً وامينا في عمله لدرجة كبيرة  ،ولما نال نعمة الكھنوت بذل كل وقته
وجھده في خدمة النفوس وربحھا للمسيح.
ومھما قلنا وكتبنا عن شخصية ابينا الحبيب المتنيح القمص ميخائيل ابراھيم فلن نوفيه ذرة من حقه ،فما قام به
من اعمال خيرية واعمال محبة يفوق تصور الكثيرين ،حيث كان يتمتع بالكرم والسخاء والتضحية من أجل
االخرين ،بل كان ينكر ذاته ليظھر المسيح الساكن فيه من خالل اعماله الصالحة الطيبة .لذلك كانت فترة
المرض االخيرة التي طالت الى عام تقريبا ً بمثابة فترة تنقية حتى تصعد روحه الطاھرة ليشارك االربعة
وعشرين قسيسا ً في التسبيح للجالس على العرش ويطلب عنا ليرحمنا ويعيننا كما أعانه.
ومنذ ان ولد نبيل فخري سالمة )اسمه قبل الرسامة( في  19اغسطس عام  1939بسوھاج اعتبرته االسرة
بركة للعائلة كلھا ،فكان طفال مباركا ً حرص والديه على تعليمه االلحان الكنسية منذ نعومة اظفاره ،فتولى معلم
الكنيسة تحفظيه االلحان ،كما كان مداوما ً على حضور القداسات وكافة المناسبات الكنسية ،وبعد حصوله على
شھادة االبتدائية واالعدادية انتقلت االسرة الى القاھرة فالتحق بمدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا ،وكان يدرسه
اللغة االنجليزية في ھذه المرحلة مثلث الرحمات نيافة االنبا اثناسيوس مطران بني سويف السابق .وحصل من
مدرسة التوفيقية على شھادة البكالوريا ثم التحق بكلية الطب بجامعة االسكندرية وامضى فيھا عاما ً تحول بعدھا
لمواصلة دراسته في كلية الطب بجامعة عين شمس الى ان تخرج منھا حامال بكالوريوس الطب عام  1963ثم
حصل على دبلوم جراحة ودبلوم نساء ووالدة  ،وسافر للعمل في نيجيريا الربع سنوات )، (1974 - 1970
كما عمل طبيبا في ليبيا لسنتين ) . (1982 - 1980وخالل سنوات الدراسة بكلية الطب وايضا عمله كطبيب
في نيجيريا وليبيا كان خادما ً روحيا ً متميزاً ولم تشغله مھام وظيفته عن خدمة المسيح سواء في االجتماعات
الروحية او حضور القداسات وخدمات مدارس االحد واجتماعات الشباب.
حضر الى انجلترا وعمل طبيبا في مستشفياتھا ،في وقت لم يكن لالقباط سوى كنيسة واحدة ھي كنيسة مار
مرقس بلندن  ،فكان يحضر مع اسرته الصغيرة المكونة من زوجته المتنيحة الدكتورة مارسيل وابنته الدكتورة
ماري وابنه جوزيف من اي مكان متواجد فيه لحضور قداسات االعياد واسبوع االالم ،حتى عندما عمل طبيبا
في البحرية البريطانية بجبل طارق كان يحرص على حضور قداسات االعياد في كنيسة مار مرقس  ،التي
شاءت الظروف ان يسام عليھا كاھنا ً في نوفمبر  ،1995ثم انتقل بعد خدمة طالت الى حوالي العام الى كنيسة
السيدة العذراء والمالك بجولدرز جرين ،واحب شعب الكنيسة واحبوه كثيرا وكان مرتبطا بكل فرد وعائلة
فيھا ،وبسبب ھذه العالقة الوثيقة بينه وبين مذبح كنيسة العذراء رغب ان يدفن خلف الكنيسة وتحقق له ذلك ألن
ً
ﷲ يعلم محبته وخدمته لھذه الكنيسة وابناؤھا كباراً
وصغارا ،حيث كان حتى وھو في مرضه الشديد يصلي من
اجل الجميع ويطلب لھم البركة .وداعا ً ياأبانا الحبيب الى احضان القديسين في الفردوس اذكرنا امام العرش
االلھي ،لينعم ﷲ علينا بغفران خطايانا ويعيننا الى ان نلقاك ونلتقي معك في الفردوس.

‘Love suffers long and is kind; love does
not envy; love does not parade itself, is
not puffed up; does not behave rudely,
does not seek its own, is not provoked,
thinks no evil; does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth; bears all
things, believes all things, hopes all
things, endures all things. Love never
)fails.’ (1 Corinthians 13:4-7
He was born on 19th August 1939 in Sohag, Upper Egypt as Nabil Fakhry
Salama.
He had two sisters, Nadia and Salwa.
He became a deacon at the age of 11.
He graduated from the faculty of medicine, Ain Shams University in 1963 and
obtained his postgraduate qualification in
Obstetrics and Gynaecology in 1970.
He was married to Dr Marcelle Mossad
Al Sanabawy on 21st July 1974 in St
Marks Cathedral in Cairo. It was the first
wedding in the cathedral which had not
even been completed.
He immigrated to Nigeria and then the
)UK where he got his MRCOG (1980
)and FRSC Ed (1986
He was ordained a priest on 14th November 1995 by His Holiness Pope Shenouda
III.
He was the first priest to be sent to the
newly consecrated church of St Mary and
Archangel Michael Church, Golders
Green, London in 1996
He was given the title Hegomen by His
Holiness Pope Shenouda III
on 14th November 2007.

اعتذار
نظرا لضيق المساحة نعتذر عن نشر التعUازي
الخاصة بنياحة االب القمص ميخائيل ابراھيUم
الى العدد المقبل ،مع نشر بقية المقاالت عنه.
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القمص ميخائيل ابراھيم سالمة
مثال االيمان الحي
القس لوقا كميل  :كاھن كنيسة العذراء والمالك بجولدرز جرين
 -1ايمان قوي با:
سلم أبونا ميخائيل ابراھيم قيادة حياته من اولھا «  ،وكـانـت فـى
حياته نقاط تنقل من مكان الى آخر ومن بلد الى آخر فـكـانـت نـقـاط
انطالق من قوة الى قوة مع ايمان يزداد وبركات تفيض وتـتـجـمـع.
جمع لنفسه ذكريات منھا القاسى ومنـھـا الـمـفـرح وفـى الـكـل كـان
شاكرا وقلبه عامرا بمحبة الرب يسوع المسيح ،.لم تمـنـعـه ضـيـقـة
أو مرض من أن يحب أويتبع من يحب بل ويـلـبـى وصـايـاه بـعـيـن
تترجاه فى كل حين.
 -2ايمان وثيق بالمذبح :
قبل الكھنوت عرفوه شماسا خادمـا الـى جـوارالـمـذبـح ومـن أحـب
خدمتھم خاصة قداسة البابا كـيـرلـس السـادس وأيضـا مـعـلـم ھـذا
الجيل وراعى رعاته وحامى اآليمان قداسة الـبـابـا شـنـودة الـثـالـث
الذى تبارك بارشاده فى كل دقائق حياته الروحية والشخصيـة كـمـا
كان يحلو له أن يقص علينا كيفية تـتـلـمـذه عـلـيـه  .بـعـد الـكـھـنـوت
الـتــصـق بـالــمـذح وتـقــوى بــه وجــذب الــيـه كـثــيـريــن بــروحـانــيـتــه
وايمانه .وكان اليألو جھدا فى ذلك بل كان يقيم قداسا ً من الـخـامسـة
الى السابعة فجرا مرة كل اسبوع ألجل شخص واحد فقط لـم تـكـن
ظروفه تسمحح بحضور القداسات خالل االوقات العادية وال حتـى
أيام االحاد ،فكان ابونا ألجل ھذه النفس حتى ال تحرم من الـتـنـاول
يقيم ھذا القداس الـمـبـكـر  .ومـن ھـنـا صـارت كـل أيـام األسـبـوع
قداسات مرفوعة يوميا.
 -3ايمان عميق بخدمته ورسالته :
بايمانه وصلواته رجع الـكـثـيـرون مـمـتـلـئـيـن والـيـائسـون فـرحـيـن
ممجدين ﷲ .محبته لمن كان يخدمھم فى كل ھمومھم وطـلـبـاتـھـم
وصلواتھم كانت تجعله ينـطـق بـثـقـة وايـمـان أن الـرب يسـتـجـيـب
ويعطينا أكثر مما نسأل أو نطلب .فكان يحتـضـن الـيـائـس ويـقـويـه
وكان الرب يستجيب فتبدأ رحلـة فـرح لشـخـص كـان يـائسـا ونـال
وكان بعيدا فاقترب من شخص الرب يسوع المسيح وصار عـامـال
فاعال يخدم تحت ارشاد أبونا ميخائيل فى الكنيسة.
 -4ايمان قوي باالبوة الحانية:
كانت االبوة الحانية ابرز ما يميز شخص ابونا وعالقته باآلخريـن.
واسرة أبونا أيقونة جميلة تتجانس مع وصف معلمنا داود النبى فـى
المزمور" امراتك مثل كرمة مخصبة فى جوانب بيتك وبنوك مثـل
غروس الزيتون الجدد فى جوانب بيتك " .كانت زوجته الـدكـتـورة
مارسيل معينا نظيرا فى حياته وخدمته وابـنـاؤه يـحـمـلـون جـذورا
قبطية ارثوذكسية فى شـخـصـيـات جـمـيـلـة نـاجـحـة فـى الـمـجـتـمـع
االنجليزى في ھذا البلد الذى يعيشون فيه وھم قدوة لكل أترابھم.
لم يختلف ابناء أبونا ميخائيل الروحيين عن أبنائه بالجسد وھـو لـم
يكن يميز بين احد .يعتنى يحب يحنو يـربـت يـتـواصـل شـفـاھـة او
بالتليفون يشـجـع يسـاعـد بـالـفـعـل والـتـعـب والـزيـارات واالفـتـقـاد
والنصيحة والصالة .الكل شب على رعايته واألوفر نصيبا من بـدأ
بوالدتھم الروحية بدءا من بطن المعمودية حيث كانت فرحته بـمـن
يولد على يديه اكثر ممن أتـم والدتـھـم مـن امـھـاتـھـم أثـنـاء عـمـلـه
كطبيب .واألكثر حبا له أيضا من احتضنھم فى مسـتـھـل مـجـيـئـھـم
لھذا البلد عرفھم الكثير وساعدھم بالعمـل والـتـعـب قـبـل الـكـلـمـات
المشجعة والمساعدة المعنوية التى يحـتـاجـونـھـا  .كـان مـاھـرا فـى
استخدامه لكل ادواته ومواھبه التى أعطاھا له القدير وأفضـلـھـا مـا
يعمله اآلن بأدوات األربعة وعشرون قسيسا أمام عرش النعمة من
صلوات وتمجيد.
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أخبار  ..أخبار  ..أخبار ..أخبار ..
بطلب من نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا وبموافقـة
صاحب القداسة البابا شنودة الثالث ،حضر للخدمة في كنيسة مار جـرجـس والـقـديـس اثـنـاسـيـوس
بنيوكاسل االب الراھب القمص سيرافيم السرياني ليخدم مع االب الـراھـب الـقـس كـاراس االنـبـا
بيشوي كاھن الكنيسة وسكرتير االيبارشية.
الراھب القمص ارسانيوس االبنوبي تم تعيينه امينا لدير االنبـا اثـنـاسـيـوس الـرسـولـي الـتـابـع
اليبارشية ايرلندا واسكتلندا والواقع في منطقة سكاربرا .
بلغ عدد االباء الكھنة والرھبان في ايبارشية ايرلندا واسكتلندا  19كاھنا وراھبا ً يخـدمـون 16
كنيسة بااليبارشية ،تمنياتنا لنيافة االنبا انتوني بالصحة والشفاء والتوسع اكثر واكثر في الخدمة.
بمناسبة االحتفال بعيد االباء الرسل قام نيافة االنبا انـتـونـي بـاقـامـة الـقـداس االلـھـي بـكـنـيـسـة
القديسين بطرس وبولس في بورنموث ،وكان يوما ً روحيا ً رائعـا ً حضـره عـدد كـبـيـر مـن شـعـب
الكنيسة ھناك باالضافة الى مجموعة من ابناء كنيسة مار مرقس بلندن ومعھم االب القس تـومـاس
فايز كاھن الكنيسة ،ومن المركز القبطي باستيفنج ومن برايتون .والتف الجميع حول مائدة مـحـبـة
مع نيافة االنبا انتوني واالباء الكھنة ،وتناولوا جميعا ً الغداء وتوجھوا فيمـا بـعـد لـمـعـايـنـة كـنـيـسـة
جديدة سيتم شراؤھا لخدمة شعب المنطقة والمناطق المحيطة بھا .وسنوافيكم بـتـفـاصـيـل وبـيـانـات
شراء ھذه الكنيسة الحقا لمن يرغب في نوال بركة المساھمة في بناء بيت للرب.
تھنئة قلبية بزواج الخادمة ماريا رمسيس ابنة االستاذ رمسيس بطرس بكـنـيـسـة مـار مـرقـس
بلندن على المھندس جون القمص لوقا .الف مبروك للعروسين.

تعــــــــازي
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

مراد عزمي بانوب
خال الشماس اشـرف مـيـخـائـيـل زوج السـيـدة
منى يعقوب بكنيسة العذراء وابو سيفين بويلـز
 ،نـــيـــاحـــا لـــروحـــه الـــطـــاھـــرة وعـــزاء
السرته Tel: 07879044373 ...........
أنتقل بسيدني باستراليا المتنيح

أمير نبيه عازر
ابن عم السيد مدحت فھيم وابن عـمـة السـيـدة
أيفيلين سمعان )بطة( ،بكنيسة الشھيد العـظـيـم
مارجرجس والبابا أثناسيوس بنوكاسل ،نـيـاحـا
لــروحــه الــطــاھــرة وتــعــزيــات الــروح الــقــدس
لالسرةTel: 01912895106 .......... .

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيحة

راوية اندراوس
شقـيـقـة رؤوف ورمسـيـس وريـمـونـدا زوجـة
الدكتور نـادر فـانـوس ،تـقـيـم االسـرة الـقـداس
االلھي بكنيسة مار مـرقـس بـلـنـدن يـوم االحـد
 21يوليو .تعزيات الروح القدس لالسرة.
God speaks to those who take
time to listen .. and He listens to
those who take time to pray

احمل صليبك بشكر
شعـرت احـدى السـيـدات أنـھـا تـحـمـل أثـقـل
صليب ورغبت في تبديله بآخـر اخـف مـنـه،
فرأت في حلم انھا تقف أمام صـلـبـان كـثـيـرة
تختلف حجما ً وشكالً ونوعا ً .وطلب منھـا ان
تختار لـنـفـسـھـا صـلـيـب فـاخـتـارت صـلـيـب
صغير مرصع بالجواھر والحجارة الكـريـمـة
فأخذته وسارت ،فالھبـت ظـھـرھـا الـجـواھـر
والحجارة الكريمة فـتـركـتـه واخـتـارت آخـر
مضفوراً بالزھور والـورود ،فـحـمـلـتـه لـكـن
شوك الورد مزق جسدھا وأسال دمھا فألـقـتـه
جــانــبــا .واخــتــارت صــلــيــب اخــر وحــمــلــتــه
وسارت به بـدون تـعـب ولـمـا نـظـرت الـيـه
وجدته صليبھا الذي كانت تحمله في البداية.
ونحن لو تسنى لنا أن نجرب حمل الصـلـبـان
التى نظنھا أصغر وأخف من صليبنا لوجـدنـا
فى النھاية ما وجدت تلك المرأة فى حـمـلـھـا.
إن ما ُأعطينا ھو خير ما يناسبنا.

اذكر يارب مرضى شعبك
االستاذ الدكتور فؤاد مجلي بكـنـيـسـة مـار
مرقس بلـنـدن ،يـحـتـاج لـلـصـالة مـن اجـل ان
يمنحه ﷲ الصحة والشفاء.
Tel: 020 78349728
السيدة ايفون والدة عدلي وعـايـدة عـبـدﷲ
بكنيسة العـذراء وابـو سـيـفـيـن بـويـلـز تـحـتـاج
لصلوات حارة لينعم عليھا ﷲ بالشفاء .
Tel: 01633665650
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