
 

است، که ترجمه  این کتاب یکی از بهترین آثار کمدي فکاهی ایرانی
 ارهاي فراوانیتخآن در سطح بین المللی نیز میتواند براي ایران عزیز اف

 .آوردرا به ارمغان 

مجلس شوراي  آیت اهللا دستغیب امام جمعه استان فارس، نماینده
مردم استان فارس، رئیس حوزه علمیه اسالمی دوره اول از طرف 

سازمان "بودند که توسط گروه اسالمگراي ... و استان فارس
جمعه ترور شدند، به نماز   در حال رفتن براي امامت"مجاهدین خلق

 .همین دلیل به ایشان شهید سوم محراب نیز میگویند

مدرسه دستغیب  به یاد دارم که در تهران نام مدرسه تیزهوشان را
دند، و این باعث میشد که من فکر کنم ایشان هم نابغه بوده گذاشته بو

بیچاره . ولی با خواندن کتاب فکاهی ایشون نظرم کامال عوض شد اند
باید مدرسه شان به نام چنین آدم بیخردي  تیزهوشان این مملکت که

 .باشد

 

 مطالب قرآن و  ازردآوريتنها یک گ کنند، کتاب ایشان البته ایشان بیگناه هستند، ایشون فقط روایت می
  .احادیث شیعی و سنی است

 خوانیم،  می121در صفحه 

 حوض کوثر

 )1سوره کوثر آیه )) (انا اعطیناك الکوثر((

روایات عامه و خاصه هم بر طبق آن  از اموري که مسلم است و در قرآن مجید به آن تصریح شده است و
محمد صلی اهللا علیه و اله مرحمت فرموده  هخیر کثیري که خداي تعالی ب((داریم حوض کوثر است 

از صنعاء تا بصر است و بعدد ستارگان آسمان جام در  طول این حوض چنانچه قبال هم اشاره شد)) است
شود جامها مختلف است، بعضی از نقره  شود و به مومن داده می پر می اطرافش میباشد که بدست حورالعین

و انهار من (ضی روایات این است که این حوض سه قسمت است ظاهر بع. بلور است بهشتی و برخی از
علیه و آله  سوره محمد صلی اهللا(للشار بین و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من عسل مصفی  خمر هذه

مسلم آن است که حوض   از شراب بهشتی و شیر و عسل میباشد، بعضی هم فرموده اند که قدر)15آیه 

دستغيب شهيد آخوند، معاد



به از چنین حوضی که شرابش گوارا   و آله از عسل شیرینتر، از برف خنکتر است بهمحمد صلی اهللا علیه
صلی اهللا علیه و آله بکاسه و بیده ریا رویا  و اسقامن حوض جده(است هرگز پس از آن تشنگی نمی آید 

 .)آخر دعاي ندبه(الراحمین  هنیئا سائغا الظما بعده یا ارحم

حوض کوثر ثقایش با محمد  ر کتابهاي خود ذکر کرده اند کهشیخ شوشتري در خصائص و دیگران هم د
 .خواهد چشید صلی اهللا علیه و آله و علی علیه سالم است و هر مومنی از آن

و ان ((علیه سالم میفرماید  اما حسینی ها یک خصوصیت دیگري به حوض کوثر دارند که حضرت صادق
شودند اما  که به حوض کوثر میرسند شاد می  وقتیدیگران) الکوثر الشد فرحا لباك الحسین علیه السالم
شود، براي دانستن  حوض کوثر می آید حوض کوثر شاد می میفرماید گریه کننده بر حسین وقتی که به

 .کتاب محرم وقایع االیام خیابانی مراجعه شود تفصیل بیشتري از حوض کوثر باول

هزار هزار درخت خلق فرموده  طراف این حوضرسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود که خداي تعالی ا
نغمه اي بر میخیزد که از دیگري شنیده  که هر درختی سیصد و شصت شاخه و برگ دارد و از هر برگی

کوض کوثر بشرطی که گوشیکه باید چنین صداهاي  خواهید سر شود آواوز خوش و طرب انگیز می نمی
 .اینجا آشنا نکنیدموسیقی  خوب و روحانی را بشنود به لهو و لعب و

 :خوانیم  این کتاب علمی و ارزشمند می144در صفحه 

 .حوریان و زنان بهشتی

زیاد ذکر آنها شده و علت اینکه  چون اعظم نعمتهاي جسمانی در بهشت حوریان هستند لذا در قرآن مجید
ه چشم هردو در ایشان سفید اندام و عین به معناي گشاد به این نام خوانده میشوند این است که حور به معنی

چشم آنها در نهایت سفیدي و سیاهی آن در غایت سیاهی و صفا و طراوت  موجود میباشد یا اینکه سفیده
 و(وجه تسمیه آنها به این نام این باشد که چشمها از دیدن جمال ایشان حیران و مبهوت  است و ممکن است

 شود، می) باصطالح سفید

یعنی حوریان ماند مروارید ) المکنون و حورعین کامثال الوالو(ماید  میفر23-22در سوره واقعه آیه 
 .دست غیر باو نرسیده است پوشیده شده در صدفند که غباري بر آن ننشسته و

شود بهشتیان گویند چه نوري  و از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مرویست که در بهشت نوري پدیدار
 .خندیده است  که بر روي شوهرشاست گویند این روشنائی دندان حوري اس

و بی سبب (ما حوریان را ابتداء ) 36واقعه آیه  سوره) (انا انشانا هن انشاء فجعلناهن ابکاراً(و نیز میفرمایند 
 .دوشیزه قرار دادیم آفریدیم و ایشان را) پدر و مادر



 سخنی و همگی همسن که و شیرینی دوستان و عاشقان شوهران خود هستند و با ناز و کرشمه) عربا اترابا(
 56سالگی هستند و در سوره الرحمن آیه  33 سالگی باشند چنانکه مردان بهشتی به سن 16در سن 

بوستانهاي بهشت حوریانی هستند که چشم فروهشتن اند از  یعنی در...)) فیهن قاصرات الطرف((میفرماین 
 گویا -ل از بهشتیان کسی از انس و جنایشان دست درازي نکرده باشد قب نگاه به غیر شوهران خود و به

سوره الرحمن ) کانهن الیاقوت و المرجان(و در سرخی و مرجانند در روشنائی و سفیدي  ایشان از یاقوتند
شود مانند  می و مرویست حوري که هفتاد حله پوشیده باشد مغز ساق او در پس آن حله ها دیده .58 آیه

 رشته سفید از وراي یاقوت،

یعنی براي صاحبان ایمان و ) فیها خالدون والهم فیها ازواج مطهره و هم( میفرماید 25بقره آیه و در سوره 
پاك و پاکیزه اند، از آن جمله حائض نمیشوند بلکه از  عمل صالح در بهشت زنهائی است که از هر حیث

ورزند و مرویست کنند و بر یکدیگر غیرت نمی  تکبر و خودستائی نمی هر کثافتی و نجاستی دورند و نیز
 الحمد اهللا الذي(و بر بازوي چپ ) الحمد هللا الذي صدقناه وعده(حور از نور نوشته شده  که بر بازوي راست

 .)اذهب عنا احزن

فرمود خداوند حوري را خلق  و از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مرو یست ضمن حدیث مفصلی که
و بر پیشانی او ) علی ولی اهللا(برگونه چپ  و) سول اهللامحمد ر(فرمود که بر گونه راست او نوشته شده 

 .)بسم اهللا الرحمن الرحیم(او  و بر دو لب) الحسین(و بر ذقن اون ) الحسن(

بسم اهللا (حرمت و تعظیم بگوید  ابن مسعود پرسید این کرامت براي کیست فرمود براي کسی که از روي
 .)الرحمن الرحیم

باشند جمالشان از حور بیشتر است و آیه شریفه  ناگفته نماند که زنان مومنه که با ایمان از دنیا رفته و بهشتی
بهشت زنانی باشند که به حسن خلق پیراسته و به حسن خلقت  یعنی در بوستانهاي) فیهن خیرات حسان(

حضرت صادق علیه السالم روایت و مجلسی از . بهشتی اند تفسیر شده است آراسته اند به زنان دنیوي که
 زنهاي مومنه عارفه شیعه اند که در داخل بهشت میشوند و ایشان را مومن تزویج) حسان کند که خیرات

 .کنند

اینکه شوهرانشان در بهشت نباشند بهر  و مروي است که زنانی که بهشتی باشند در دنیا شوهر نکرده باشند یا
اگر شوهرانشان در بهشتند به میل خود با او ازدواج  کنند و اج مییک از اهل بهشت که مایل باشند ازدو
متعدد کرده با آخري آنها یا هریک که خلقش نیکوتر و نیکی اش  خواهند کرد و اگر در دنیا شوهران

 .کنند می بیشتر است ازدواج

 .کردند صادر(!) حضرت امام، پیغام زیر را در رابطه با این دانشمند بزرگ 



 رحمن الرحیمبسم اهللا ال
 اناهللا و انا الیه راجعون 

شهادت براي فرزندان اسالم و پیامبر عظیم الشان صلی اهللا علیه و اله و اوالد فاطمه 
علیها السالم و یادگاران حسین سالم اهللا علیه در راه هدف و اسالم عزیز و قرآن کریم 

اب مسجد کوفه تا ملت بزرگ اسالم از محر.  چیزي غیرعادي و پدیده غیرمعهود نیست
صحراي افتخارآمیز کربال و در طول تاریخ پرارزش سرخ تشیع قربانیانی ارزشمند به اسالم 
عزیز تقدیم نموده و ایران شهادت طلب هم این پدیده سعادتمند مستثنی نیست و انقالب 

  .اسالمی گوش و چشمش پر ار این شهیدان حسین گونه است
   

 سرافرازي در پیشگاه مقدس خداي بزرگ و پیامبران و ملت عزیز ما در روز رستاخیز با
اولیاي عظیم الشان؛ صف هاي طوالنی از شهیدان در راه دفاع از حق عرضه می دارد؛ از 
علماي اعالم و ائمه جمعه و جماعت تا فداکاران و سربازان در جبهه هاي دفاع از حریم 

 دیگر به سبب   می کند بر امممطمئن هستیم که پیامبر بزرگ اسالم مباهات. مقدس اسالم
فداکاري این عزیزان در جبهه و پشت جبهه و این عزیزان محراب و منبر و در صف 
جماعات و در داخل مسجدها و بیمارستانها مباهات می فرماید و چه بهتر و گواراتر که با 
ال شهادت این فرزندان اسالم و ذریه طاهره بر افتخارات آن بزرگوار در روز عرضه اعم

  .هر چه بیشتر بیفزاییم
   

عزیزان و نورچشمان ما در جبهه هاي جنوب و غرب هر روز با سرکوبی اشرار امریکایی 
و عقب سازي و به جهنم فرستادن جنود شیطان سربلندي و عظمت براي اسالم خلق می 
نمایند؛ به طوري که تاب تحمل این پیروزي ها را ازامریکاییان خارج و داخل، منافق و 

شما فرضا شهید . نحرف سلب نموده و بر جنون و و حشی گریهاي آنان افزوده استم
بهشتی را گناه کار بدانید شهداي دیگر مثل شهید مدنی و شهید دستغیب که جز تربیت 
محرومان و هدایت مردم گناهی نداشته اند را با چه انگیزه شهید می کنید شما در زعم 

 به اسالم و طرفداري از محرومان و مظلومان مستحقق خود اگر اینان را به جرم وفاداري
قتل می دانید، اطفال معصومی که در گهواره جاي دارند و زبان باز نکرده اند چه گناهی 
  .دارند، جز آنکه اطفال مسلمانی هستند که مخالف سلطه امریکا به جان و مالشان می باشند

   
ار امریکاییان، یک شخصیت ارزشمند امروز روز جمعه و نماز و عبادت، با دست جنایتک

که مربیی بسزا و عالمی عامل که گناهش فقط تعهد به اسالم بود، از دست ملت ایران و 



حضرت . اهالی محترم فارس گرفت و حوزه هاي علمیه و اهالی ایران را به سوگ نشاند
 مهذب حجه االسالم و المسلمین شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب را که معلم اخالق و

نفوس و متعهد به اسالم و جمهوري اسالمی بود با جمعی از همراهانشان به شهادت 
رساندند و خدمت خود را به ابرقدرت و ابر جنایتکار زمان ایفا کردند، به گمان آنکه به 

  .ملت رزمنده ایران آسیب رسانند و آنان را در راه اهداف به سستی بکشند
   

 هر شهادتی و در هر جنایتی ملت متعهد به اسالم و این کوردالن نمی بینند که در
اینان پس از بمباران شهر دزفول و آن . م تر و حاضرتر در صحنه می شوندمکشور مص

نمی بینند که ملت وفادار  جنگ تا پیروزي را؛ اینان  قتلهاي فجیع ندیدند فریاد جنگ
را و   د شکستهاي لشکر کفرخواهن شهادت را در راه خداوند با آغوش باز پذیرا هستند یا می

آتشی که به جان دوستان و اربابانشان از پیروزي رزمندگان ایران افتاده با خون این 
  .مردان خدا فرو نشانند

   
ارباب تحلیل در این شرارتها و جنایتها فکر کنند که  اینک سزاوار است اصحاب نظر و 

امریکایی یک جنایت بزرگ  انگیزه آنکه در هر پیروزي و دنبال هر شکست به حزب بعث
 می شود، چه است؟ از باب اتفاق نمی شود باشد که در از این منافقان و منحرفان واقع 

 باز جنایتی و امروز به دنبال فتح  دنبال پیروزي آبادان جنایتی واقع و دنبال فتح بستان
  .مفتضحانه دشمنان اسالم این جنایت بزرگ واقع شد عظیم در غرب و شکست

   
اینها همه من باب اتفاق است یا حساب شده و دیکته شده عمل می شود؟ آیا ما این آیا 

بزرگان علما و معلمان ارزشمند را براي جبران شکست امریکا در منطقه و صدام امریکایی 
در جبهه ها از دست می دهیم؟ رحمت خداوند براین مجاهدان عظیم الشان که 

د و ننگ و نفرت بر امریکاي جنایتکار و دست شهادتشان پیروزي اسالم را بیمه می کن
  .نشاندگان و هواداران آن

   
و ملت شجاع ) عج( را بر حضرت مهدي كاینجانب این ضایعه بزرگ و فاجعه اسفنا

ایران و اهالی معظم استان فارس تسلیت می دهم و به پیشگاه مقدس پیامبر اسالم این 
 ایران را تبریک عرض می کنم و فداکایهاي ملت اسالم و مجاهدات قشرهاي مختلف

براي خاندان این شهید پر افتخار از خداوند تعالی توفیق صبر و بردباري و سالمت طلب 
سالم بر مجاهدان بزرگوار اسالم؛ درود بر رزمندگان جنوب و غرب و تهنیت بر . می نمایم



زي نهایی نیروهاي نظامی و مردمی پیروزي آفرین در جبهه غرب؛ از خداوند تعالی پیرو
  .لشگر اسالم را بر قدرتهاي شیطانی مسئلت می نمایم

   
  والسالم علی عباداهللا الصالحین
            روح اهللا الموسوي الخمینی

   
  . کنیم خواندن این کتاب را به عالقه مندان کتابهاي فکاهی به شدت توصیه می
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