
 شهید حاج قاسم سلیمانیسردار سپهبد اشعار سروده شده در سوگ شهادت 

--------------------------------------------------------------- 

 او نداند گفتن اتیکس راز ح

 زبان به کام خود بنهفتن ستیبا

 یخون خود خفت ول انیم هرچند

 که خون او نخواهد خفتن سوگند

 

 _پورنی_امصری#ق

------------------------------------------------------------- 

 دیآسمان خبر رس یپشت مرزها

 دیرس امبریمحضر پ لیجبرئ

 

 اندو خوانده انددهیزنده د شاهدان

 دیانشقاق و والقمر رس یهاهیآ

 

 بود و شعر بود و رنگ بود و اشک بدر

 دیبه شاهپر رس یاپرشکسته ریت

 

 یها که تو سپر شدکوچه اندخوانده

 دیرا که پشت در رس بیمه یآتش

 



 بدون مرگ یزخم، ارث زندگ ارث

 دیپسر رس ۀنیاز پدر به س آخر

 

 مگر گرفت اتییربنا یهاناله

 دیمگر رس اتییجواب کربال ای

 

 خصم تو ستیو رفتن ییتو یماندن

 دیسرخ سررس یهاتوست جمعه رنگ

 

 شتافت شتریشناخت، ب شتریکه ب هر

 دیرس شتریشتافت، ب شتریب هرکه

 

 گذشت و در بهار سبز بودنت ید

 دیتر رس یهانگاه تو شکوفه از

 

 !زیتو! نه حاج قاسم عز انتظار

 دیبه سر رس انیآسمان انتظار

 

 شودیناتمام تو تمام م کار

 ...دی... سحر رسکندیسکوت م یهاتف

 اهور_حامد#



------------------------------------------------------------- 

 نام سرافراز بماند نیرفتند که ا

 باز بماند یها نام علمأذنه بر

 

 شهر نیقفس تنگ، در ا نیکه در ا رفتند

 رو به خدا باز بماند ۀپنجر کی

 

 ردیکه در دل، دِل ما عشق نم رفتند

 راز بماند... نیا ییبایکه ز رفتند

 

 دیایکس به دلش شوق خطر هست ب هر

 کس که ندارد دل پرواز، بماند هر

 

 است شهادت نیکه اعجاز حس گفتند

 راِه ُپر اعجاز بماند نیکه ا رفتند

 یمی_رحوسفی#

------------------------------------------------------------- 

 هاستیرانیا ۀنیکه در س ستیزخم ارث

 هاستیمانیپر شده از داغ سل کشورم

 

 ستدهیها را دحادثه نیترتلخ کشورم



 ستدهیسرو کهن، خون جوان بار نیا یپا

 

 ماست یاجداد ۀالله که در خان چقدر

 ماست یو آزاد رتیغ یاهیهر مرث پشت

 

 هوا تا که ببارند همه ستیابر باز

 همه ارندیغم رفتن  سوگواران

 

 است کیجانان به اثر نزدما سوخته آه

 است کیو جبران چقدر نزد یخونخواه روز

 

 هست هنوز یخطر رفت، ول دانیم مرد

 هست هنوز... یچه غم؟! مالک اگر رفت عل و

 

 میریگیگوشه نگاهش همه جان م کیبه  که

 میریگیزدگان مشب ۀاز هم انتقام

 یغفار_محمد#

------------------------------------------------------------- 

 هایباز شد آلوده به خون، جان دستشان

 هایطانیخنده ش یاست ول دوامیب

 



 کرب و بال نیدر ا میکم علمدار نداد

 هایمانیخاک سل نیکم نبودند در ا

 

 باغ شکفت نیهر قطره خون، صد گل از ا یجا

 ها؟یگونه فراوان نیاز ا دهیجهان د یک

 

 برسد دشیشه ارانیآرزو داشت به 

 هایبه حاج احمد و طهران وستیرفت پ

 

 داغ نیشد خشم فروخورده ما از ا شعله

 هاینادان هیکم مباد از سرشان سا

 

 نشوند مانیبه آنها که پش دیبرسان

 هایمانیدست پش نیدر ا ستین یثمر

 

 بندندیو جوان م ریکه همه پ نیاست ا رتیغ

 هایشانیگره بر چکمه و سربند به پ

 

 تر استسخت یانتقامش به خدا از حجج

 !هایرانیکرده ااز مشت گره یوا

 



 قدس یقدس شده لشکر آزاد یراه

 هایانیبه سف دیخبر را برسان نیا

 یسادات موسو سهینف#

------------------------------------------------------------- 

 ردیجان بگ تواندیدر قاب عکست م

 ردیعشق پابرجاست تا تاوان بگ نیا

 

 اما ستیدلتنگ نییها آاشک نیا

 ...ردیبگ انیروز اگر از زخم تو جر کی

 

 نخواهد داشت داغ رفتنت را امکان

 ردیآسان بگ -انتقام سخت را نیا-

 

 گریصبح د کیکه با  دیآیم دیخورش

 ردیبگ مانیخون تو پ یما برا از

 

 دیما امروز با یاهیحالآشفته

 ردیسامان بگ ادهایفر نیدر ا تنها

 

 کاش یا ستیآسمان ابر یو هوا حال

 ردی... بعد تو... باران بگردیبگ باران



 

 اما زیمن از داغ تو شد لبر صبح

 ردیبگ انیکه غم پا یآن صبح دیآیم

 زاهدمقدم_فاطمه#

------------------------------------------------------------- 

 او نداند گفتن اتیکس راز ح

 زبان به کام خود بنهفتن ستیبا

 یخون خود خفت ول انیم هرچند

 که خون او نخواهد خفتن سوگند

 _پورنی_امصری#ق

------------------------------------------------------------- 

 حق تاختنش یشکوه سو بنگر به

 عشق پرچم افراختنش ۀقل بر

 معرکه سر دادن او نیاست در ا فتح

 جان باختنش انهیم نیاست در ا برد

 ینی_حسدحسنی#س

------------------------------------------------------------- 

 راز سحر است ۀچشمان تو درواز

 آه، جانماز سحر است اتیشانیپ

 خواهد مرد اشیاهیس ۀبا هم شب

 سحر است سازنهیتو زم یجانباز



 ی#رضا_محمدصالح

------------------------------------------------------------- 

 یمردم بود یهمسنگر دردها

 یدر آفتابشان گم بود هیسا چون

 دمیدیشهر تو را م نیگاه در ا هر

 یبارش صبح در تبّسم بود چون

 #خدابخش_صفادل

 

------------------------------------------------------------- 

 سفر کردند سرداران عاشق

 عاشق ارانی ۀشان یبه رو

 و رها کردند در باغ گذشتند

 عاشق دارانیتنها، سپ مرا

 

 ی_نظاربیدحبی#س

------------------------------------------------------------- 

 مرد؟ دیصاف و ساده با نیچرا چو خاک چن

 مرد؟ دیبه خاک اوفتاده با هیمثل سا و

 

 ستیدلتنگ ریاس قیکه شقا یگلشن به

 مرد دیدست، سر خود نهاده، با یرو به

 



 رنگ ۀکه در سراچ دانیبه خون شه قسم

 مرد دیبا داغ زاده، با ۀرنِگ الل به

 

 رفت دیعاشقاِن ز جان دست شسته، با چو

 مرد دیاده، بادل از دست د دالِنیب چو

 

 برد یجاده خواه انیکه راه به پا اگر

 مرد دیدر آغاز جاده با شیز خو هال

 

 عاشق شهادت بود یکس لهیقب نیا در

 مرد دیبا اده،یز ن،یاز ا شتریگفت: ب که

 

 کربال سوگند یسّقا یمردیپا به

 مرد... دی: با دو دست پر و بال داده، باکه

 

 است نیکربال ا دانیسرخ شه امیپ

 مرد! دیبا ستادهی: در مصاف ستم اکه

 ی_مجاهدمحمدعلی# 

------------------------------------------------------------- 

 ستین یمانیسل انیپا ۀخط خون نقط

 اول بسم الله است نیکه ا دیبهراس



 

 ی_برقعدرضایدحمی#س

------------------------------------------------------------- 

 ��دانشهی لشکر��

 

 مردان است اتیکن... که شهادت ح دیشه

 است انیشما مرگ، خط پا یبرا یول

 

 انداز جسم دهیبر دانیکن... که شه دیشه

 از ازل، همه جان است دیکن... که شه دیشه

 

 بال لحظه لحظه بر سر ما ریت ببار

 باران است یهاقطره نیسرو، مسِت هم که

 

 یاز سپاه عل دیمورها برسان به

 است مانیسربازها سل کی کینام  که

 

 تر شد و امشبقاسم ما زنده دیشه

 مهمان است نیکه بر سر خوان حس خوشا

 

 همه جهاد و جنون نیبه او که پس از ا خوشا



 وار غلطان استابوالفضل شیخون خو به

 

 و بر خاک قطعه قطعه شده دهیخون تپ به

 است ارانی یشدن آرزو اری هیشب

 

 کوچ مالک اگر خون نشسته در دل ما ز

 رجزخوان است یکه سپاه عل نیبب یول

 

 ستیو رخوت ن أسیتر ما رنگ  ۀدید به

 است دانیم انیعشق کماکان م سپاه

 

 ها به ما نرسدداغ نیاز ا ی... حزن و سستنه

 از اصول قرآن است« َانُتُم ااَلعَلون» که

 

 به بعد خواب شما نیاز ا شودیم حرام

 سخت و سوزان است عهیش ِیدریم حخش که

 

 فردا نیامر رهبر ما گر رسد هم که

 است رانیکاخ ظلم و «یمدد یاعلی» به

 

 میدانیو خوب م میانتظار ظهور در



 است دانیشهما لشکر  یمهد سپاه

 

 ی_تاج_محمددسعی#

------------------------------------------------------------- 

 !زیغم داشت، عزهرچند که رفتن تو 

 زیتو عشق، حرم داشت عز ۀنیس در

 ؟یمردیاز تو نبود، مثل ما م فیح

 زیکم داشت عز «دیشه»تو فقط  نام

 ای_نی#محمد_کاظم

------------------------------------------------------------- 

 داغ تو اگرچه روز را شام کند

 دشمن را زهر مرگ در کام کند

 همه میز خشم هست یانوسیاق

 را مگر انتقام آرام کند ما

 

 _آذرارجمندنی_العابدنی#ز

------------------------------------------------------------- 

 ��العجل! ارانی��

 

 میشو یطوفان انوسیخوشا در راه اق یا

 میشو یرانیجانان غرق ح یطواف رو در



 

 العجل! ارانی ست،یاز اطاعت ن ریغ کربال

 میشو یجماران دیجمکران با ریمس در

 

 عشق را نیا میدرس فاطمه آموخت یپا

 میشو یمعرفت با شوق قربان ریغد در

 

 را حالشانیشام پر نیاست ا کینزد صبح

 میشو یانیپا کاریاکنون عازم پ دیبا

 

 امدهیفهم نینچنیا دانیز لبخند شه من

 !میشو «یمانیسل» دیمورند... ما با دشمنان

 _مؤدبنیحس# 

------------------------------------------------------------- 

 هرگز نه معطل پر پروازند

 راه فرصت اعجازندنه چشم به

 رفتن بایز یمردان خدا، برا

 سازندیم یاتازه ریمس هربار

 

 یمانی_سلداکبری#س

------------------------------------------------------------- 



 در حال تکمیل شدن....


