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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۶/۰۴/۲۰۱۸          حامد فارانی

 « ادب » سخنان بزرگان درباره
 

 میکنم تقدیم شما برای  ادب مورد در بزرگان از  آموزنده نکته چند
 

 را گفتند: ادب از که آموختی؟حکیم   لقمان 
 نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم درگفت : از بی ادبان که هر چه از فعل ایشان 

 یسعد
 .دارد همراه را برای پیروان وعالم بشریت به چون سالمتی وسربلندی وعزت  نامیده شد اسالم به این دلیل اسالم

 است یک مسلمان  ادب  مخلوقات و بخصوص احترام به بشریت  احترام به 
 حضرت عمر )رض(          

 در جستجوی ادب بودن باالتر از این است که در جستجوی طال باشید
 )رضعلی )حضرت                                                                                               

 دگرددهرچه آب بیشتر خورد تلختر ،  ادب کردن احمق چون آب است در بیخ حنظل
 شیخ ابو سعید                                                                                                      

 ادب چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست
 ولتر،فرانسوی                                                                    

نمیتوان خود را از ادب بی نیاز دانست زیرا ادب و بی ادبی دو دری هستند که درون خاطر به اتکای صفات خوب 
 ما را نشان می دهند یکی به باغی خرم باز می شود و دیگری به جهنمی سوزان

 محمد حجازی                                                                                           
 

 را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان ملحق شوی حکمتادب و 
 سقراط،یونانی                                                                                                   

بهترین آداب در محافل این است که اگر عالم باشد دهان گشاید تا مایه ی علمش مجهول ننماید و اگر جاهل باشد 
 .زبان ببندد تا پایه ی جهلش معلوم نگردد

 جالینوس،یونانی                                          
 دب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوریعقل و ا

 سعدی  
 حضرت عمر ) رض(  .ادب استاز کمال  ءدر برابر ضعفاازخود گذری 
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