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قرآن کریم

وَ لَقد کَرّمنا بَنی آدم وَ حَمَلنَاهُم فِیِ البَرِّ وَ البَحر وَ رَزَقناهُم مِنَ الطَّیّباتِ وَ
فَضَّلناهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیالً

ندیم و و آنان را در خشکی و دریا بر نشاگرامی داشتیمو حقیقتاً فرزندان آدم را
را از چیزهای پاك به ایشان روزی دادیم و بر بسیاری از آفریده های خود، آنان

(70سوره مبارکه اسرا آیه )(!به گونه ای برجسته برتری دادیم
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