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  الشيخ عمريف وداع 

رثاء) (الشيخ عمر أمحد سيف رمحه ا 

  م٢٧/١١/٢٠٠٥ -هـ ٢٥/١٠/١٤٢٦

ــ األش مظــن ــى ت ســاذَا عــم والش اعاررع  
   

ــد شــيف فَ ــمالْ خِيقْ ــنِاع ي شيــر منا عاخ  
     

ــالً يف فَ ا رجنــد ــالِ فَال كالر قْ ــىج ت  
   

ــاً يف فَ ــدنا علَم ١ق ــالن ــتمِ مجك هِشار  
     

ـ  ولُ مالذه من الْعب لْـو  ـتظُمى وقـد ع  
   

  اريِ وانحســربِعــالت نِعــ ٢اولُ أعيــقَــوالْ
     

  عِ ومــاومــجات الْعِ وآهــومري الــدغَــ
   

ـ ب الض لُنيـ و ـ ى الْدعِ لَ فْجم رتـتساوعِ م  
     

ــلَ كــ ن ــالً يف الْل ــي أم ــالًلِ متوقَ ص  
   

ــوقَالْفَــ    مضِفَكــالْ رٍلُ يف ع٣ر ــر ضاإنْ ح  
     

ــبالً   ج ــه ــم بِ ظاًأعبــح صتســداً م   جلَ
   

ــرا   ــنزِلُ الظَفَ ســالً ي ــه بطَ ــم ب ظ٤أع  
     

ــه أَ  ــرِم بِ ــدا أكْ اً سبــع صتسامــد أب  
   

ب ــه ــرِم ب ــراأكْ ش ــر شــي ب شتخاال ي  
     

  ٥بِــالَ فَــرقٍ طْغــى،لمــن ي الُ حــقٍّوقَــ
  
  
  

ـ يف جِسمه واسـمه الْ    اظَهـر  قـد  ٦اروقفَ
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ــر ــم أنكَ ــرالْ كَ ــالْ منكَ حميفر قٍ وسر١د  

  
ـ ى تحتــ   اق باإلنكَــارِ وانــدثَر  زمـ

     
ــعفوأ الْ س نــيم ــيمال ــي ونَ م قٍفــر   غَ
   

ــ ىحت ــلت ــ ماثَ باإلسافع اوعــت بار  
     

ــذُّ إنَّ ــغوب لَتنال ــالُ  الش ــعت   موب وكَ
   

ـ م ـ  ن أُم حت لَكـته ة  ـربخ ت٢اى غَـد  
     

تبــكيجام ــكةُ اِإلعــيإنَّم ــلَ اناه  
   

ــنِ هكُيف ذ الن تــتلْف سا يــر ــرام نظَ   ظَ
     

ــمالْ إنَّ ــى دد ال تعاهـ ــاعكُنسـ   ومفـ
   

  ٣اا عمــردتخــاذَلَ عنهــا مــا عــ لٌّكُــ
     

تــب ي الْكــم ــناص لَم ــا كُب نت لُهــاتعج  
   

ــد ــة ال ــدينِ الَ يف خيف خدم امــر اُألم ة  
     

تــب ي الْكقــاب ــالَّ ٤ب ــات نمها زتــد ي جاه  
   

ــلَ الت ــت ــى لَأثُّي ــا أبقَ ــر م اا  أَهــر   ثَ
     

تــب كــاس ملَّ ٥ي حــد م ــكَناوق ــا س   كْته
   

ـ واس الش رتأجب ـ يخ عالْ د  جِرتـؤم لْْـكام  
     

يــب ي الْكــب ــتاُء كَ ــا كُن إِذَا م ــلُه سرت  
   

  ٦اتسـخو بِـه سـحر    كْرِ أويف خلْوة الـذِِّ 
     

ــان الْ ــجِك م ــاد ــفْاَأل عه غــز ن كُمانهت  
  

ــم ــتحار ثُ ــناقِلْ شإىل الب ٧ت  ــر   امعتجِ
  

ـ نِصف يـد ولْوا ـ ن الْي م فردـكُ  ٨سِوسلجمم  
  

ــ ــى كَأَحت بالْن ىكــر ي ــاد ــتاقِ ك شم  
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ـ والص بالش عدـ ر ـ عِ لَم   ١يجِـد وزرا  ما لَ

   
ــين الْ ب رزو ــثْلَكُم ــى م ــات ألْفَ اعماج  

     
  فُكُممــوق ٢يعِرِشــتلا يف قحلَــا موقــفوالْ

   
ــن ت ال مــد باَألش ــق عــذَر تاذارِ واع  

     
ــوالْ ــوة التقَ ولُ يف نِسنِجــد ــقَ ٣ي وولُكُم  

   
  يرِ واســـتترارِبق بـــالتلَّـــال مـــن تع

     
ــ والصــد ي وتعو لالســت شــ ٤هاد صكُمووت  

   
ــكأَ نرــد ــ ه قَ يف الن رــد ــد ه   ااسِ ق
     

ــحوالْ ــكْ يف الس مب ــب ــاِهللا  س كُمكْموح  
   

م كَمِ الـدحينِ ال الْن م   رـدالـذي ص ٥احكْـم  
     

ــوالز جيف الن ــر صــلْحِ ل ــامِ زحكَّ كُمروج  
   

ــوالْ ــلُ الْعاق ــ ذُّفَ ــم ــاك فَ ن لَبرجزاان  
     

الت فْتـ ع حزل ـ َألب حـ  ز ت ـتىابِ لَسر  
   

  ٦اة إصـــالحا ومـــؤتمرخـــودرب اُأل
     

ــاجِم أَ  ــم ذَا ته ــرِمكَ ــيعتهيكَ ٧اا وش  
   

ــ وال حــت م رــن إِاذ هابِها الْرــر   اخطَ
     

ـ  يا صاحطَـبِ الْ الْ بخا عـمسـقةً  ٨صنم  
   

ــلَ الْ ــمثْ حقِ أَدائــر ثَم ــت ــاقًا زكَ سان  
     

ـ  شـيخ  شـيخ ها الييا أَ   يـا ثقَـةً   وعظالْ
   

ـ ب خيرك الْوعظيف  عـرِ ا ديلْخ   ـرخ٩اقـد ز  
  

  اهللا تنطقُـــه تـــابِكظًـــا لا حافيـــ
   

ا الْحتى غَد ـدش١٠ح بالترت   ـرايـلِ قـد أُس  
  

                                                
  َوَزَرًا : ملجأ . ١
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٤ 

     
ــ وصــالَّ احب ــلفْ كالص ظارــه   وخِ تطلقُ

   
ــ ى حتــزِلَت ــك يف زلْ الْ إِطْالقــر جاح  

     
ــيف  صالر كــوت ــع ــد يزجِ كُلَّي الن ــواس مه  

   
ــ مرــانَ م ــر ن ك ــانَ منبهِ ــدا أو ك عات  

     
ــن ــالْ صوال ــفْقِ يف تربك ــهِ يمِ سهعام  

   
ـ ال يومض الْ بـ ر حت قـ ى ي جب النذ ١اظَـر  

     
ـ هذا كَ ـ الم   نـت أحسـبه  ى مـا كُ ي علَ

   
ــو ــال أزكِّ ــ ى ربي علَ ــرالْ شى باور  
     

  شِ مـا حملَـت  يـك إلَـه العـر   ى علَصلَّ
   

 ـــآيـــاتبريف طَي ـــكهاتـــرباا ع  
     

  فًــاى خلَهــديخِ الْن شــخلَــف اُهللا مــوأَ
  

حتب جعالـ ى ي عالْ د  ـرِ مـا انكَس ـر٢اكَس  
     

قاَهذا مـ ل ـ  ي علَ ـ ى مـا كَ لَـلٍ انَ من خ  
   

واُهللا يــ غ فَى ومخــت ــا اس ــر م فــر اا ظَه  
     
 *            *           *  

  

  
  
  
  

                                                
 كالبرق ، وقد كان آیة في الَخطابة والوعظ . في استداللھ بالنصوص المقصود ألفاظھ قویَّة كالصاروخ وصوتھ كالرَّْعد وُسرَعُتھ ١
  د وفاة الشیخ ِلَجْبر الكْسر الذي حدث في األمة بوفاتھ .الدعاء بأن یرزقنا اهللا َخَلَفًا بع ٢


