 ‐ 8976آﯾﺎ اﺑﻠﯿﺲ از ﺟﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻣﻼﺋﻪ؟
ﺳﻮال
اﺑﻠﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻦ؟ اﮔﺮ از ﻣﻼﺋﻪ اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﺟﻨ ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ وی اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ را داﺷﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﺑﻠﯿﺲ ـ ﻟﻌﻨﻪ اﻟﻪ ـ از ﺟﻨﯿﺎن ﺑﻮد و ﻫﯿﭽﺎه ـ ﺣﺘ ﺑﺮای ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ـ از ﻣﻼﺋﻪ ﻧﺒﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻼﺋﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧ ﮔﺮاﻣ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ .ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧ ﺻﺮﯾﺤ در اﯾﻦ ﺑﺎره
وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﺑﻠﯿﺲ از ﺟﻨﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻧﻪ از ﻣﻼﺋﻪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واذْ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻟﻠْﻤﻼﺋﺔ اﺳﺠﺪُوا ﻵدم ﻓَﺴﺠﺪُوا اﻻ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﺎنَ ﻣﻦ اﻟْﺠِﻦ ﻓَﻔَﺴﻖ ﻋﻦ اﻣﺮِ رﺑِﻪ اﻓَﺘَﺘﱠﺨﺬُوﻧَﻪ وذُرِﻳﺘَﻪ
اوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دوﻧ وﻫﻢ ﻟَﻢ ﻋﺪُو ﺑِﯩﺲ ﻟﻠﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺪَﻻ] ﮐﻬﻒ) [۵۰ /و ]ﯾﺎد ﮐﻦ[ ﻫﻨﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ :آدم را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ،
ﭘﺲ ]ﻫﻤﻪ[ ﺟﺰ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﯿﺎن ﺑﻮد و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﻮد] .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل[ او و ﻧﺴﻠﺶ را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﻪ آنﻫﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺳﺘﻤﺮاﻧﻨﺪ(.
 ‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺟﻦ را از آﺗﺶ آﻓﺮﯾﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟْﺠﺎنﱠ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎه ﻣﻦ ﻗَﺒﻞ ﻣﻦ ﻧَﺎرِ اﻟﺴﻤﻮم] ﺣﺠﺮ/
) [۲۷و ﭘﯿﺶ از آن ﺟﻦ را از آﺗﺸ ﺳﻮزان و ﺑدود ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ( ،و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﺧَﻠَﻖ اﻟْﺠﺎنﱠ ﻣﻦ ﻣﺎرِج ﻣﻦ ﻧﱠﺎرٍ ]اﻟﺮﺣﻤﻦ[۱۵ /
)و ﺟﻦ را از ﺗﺸﻌﺸﻌ از آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻼﺋﻪ از ﻧﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﯿﺎن از ﺗﺸﻌﺸﻌ از آﺗﺶ ،و آدم از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۹۹۶و اﺣﻤﺪ
) (۲۴۶۶۸و ﺑﯿﻬﻘ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ) (۱۸۲۰۷و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۶۱۵۵
ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﻼﺋﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻨﯿﺎن از آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .در آﯾﺎت وارد ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ـ
ﻟﻌﻨﻪ اﻟﻪ ـ از آﺗﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و اﯾﻦ از زﺑﺎن اﺑﻠﯿﺲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺘ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ از وی ﺳﺒﺐ ﺳﺠﺪه ﻧﺒﺮدن ﺑﻪ آدم را
ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ وی ـ ﻟﻌﻨﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻔﺖ :اﻧَﺎ ﺧَﻴﺮ ﻣﻨْﻪ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨ ﻣﻦ ﻧَﺎرٍ وﺧَﻠَﻘْﺘَﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ] اﻋﺮاف) [۱۲ /ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم؛ ﻣﺮا آﺗﺶ آﻓﺮﯾﺪی و
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او را از ﺧﺎک ﺧﻠﻖ ﮐﺮدی( .و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ او از ﺟﻨﯿﺎن ﺑﻮد.
 ‐۳اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮد ،ﻣﻼﺋﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا ﻗُﻮا اﻧْﻔُﺴﻢ واﻫﻠﻴﻢ ﻧَﺎرا وﻗُﻮدﻫﺎ
اﻟﻨﱠﺎس واﻟْﺤﺠﺎرةُ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻣﻼﺋﺔٌ ﻏَظٌ ﺷﺪَاد ﻻ ﻳﻌﺼﻮنَ اﻟﻪ ﻣﺎ اﻣﺮﻫﻢ وﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺮونَ ]ﺗﺤﺮﯾﻢ) [۶ /ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آورﯾﺪهاﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﮐﺴﺎنﺗﺎن را از آﺗﺸ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم آن ﻣﺮدم و ﺳﻨﻫﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ آن ]آﺗﺶ[ ﻣﻼﺋﻪای ﺧﺸﻦ ]و[
ﺳﺨﺘﯿﺮ ]ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه[ اﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ اﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ( و
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻞ ﻋﺒﺎد ﻣﺮﻣﻮنَ ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ وﻫﻢ ﺑِﺎﻣﺮِه ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ]اﻧﺒﯿﺎء) [۲۷-۲۶ /ﺑﻠﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧ ارﺟﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﺑﺮ
او ﭘﯿﺸ ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ( ،و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﻪ ﻳﺴﺠﺪُ ﻣﺎ ﻓ اﻟﺴﻤﺎواتِ وﻣﺎ ﻓ اﻻرضِ ﻣﻦ داﺑﺔ
واﻟﻤﻼﺋﺔُ وﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘَﺒِﺮونَ * ﻳﺨَﺎﻓُﻮنَ رﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻓَﻮﻗﻬِﻢ وﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺮونَ ]ﻧﺤﻞ) [۵۰‐۴۹ /و آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و آﻧﭽﻪ در
زﻣﯿﻦ از ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻼﺋﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺮ ﻧﻤورزﻧﺪ .از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن اﺳﺖ
ﻣﺗﺮﺳﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻼﺋﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا
آﻧﺎن از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۴اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ از ﻣﻼﺋﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨ وی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارای اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إﻧﺎّ ﻫﺪﻳﻨﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮاً وإﻣﺎ ﻛﻔﻮراً )ﻣﺎ راه ]درﺳﺖ[ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ]ﺣﺎل[ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎس(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻨﯿﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎﻓﺮ؛ در آﯾﺎت ﺳﻮرهی ﺟﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗُﻞ اوﺣ اﻟَ اﻧﱠﻪ اﺳﺘَﻤﻊ ﻧَﻔَﺮ ﻣﻦ اﻟْﺠِﻦ
ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا اﻧﱠﺎ ﺳﻤﻌﻨَﺎ ﻗُﺮآﻧًﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﻳﻬﺪِي اﻟَ اﻟﺮﺷْﺪِ ﻓَﺂﻣﻨﱠﺎ ﺑِﻪ وﻟَﻦ ﻧﱡﺸْﺮِكَ ﺑِﺮﺑِﻨَﺎ اﺣﺪًا ]ﺟﻦ) [۲‐۱ /ﺑﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨ
ﭼﻨﺪ از ﺟﻨﯿﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ راﺳﺘ ﻣﺎ ﻗﺮآﻧ ﺷﻔﺖآور ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ؛ ]ﮐﻪ[ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
آوردﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴ را ﺷﺮﯾ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد( ،و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره از زﺑﺎن ﺟﻨﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :واﻧﱠﺎ ﻟَﻤﺎ
ﺳﻤﻌﻨَﺎ اﻟْﻬﺪَى آﻣﻨﱠﺎ ﺑِﻪ ﻓَﻤﻦ ﻳﻮﻣﻦ ﺑِﺮﺑِﻪ ﻓَ َﻳﺨَﺎف ﺑﺨْﺴﺎ و رﻫﻘًﺎ واﻧﱠﺎ ﻣﻨﱠﺎ اﻟْﻤﺴﻠﻤﻮنَ وﻣﻨﱠﺎ اﻟْﻘَﺎﺳﻄُﻮنَ )و ﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺪاﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ
ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ،ﭘﺲ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آورد از ﮐﻤ] ﭘﺎداش[ و ﺳﺨﺘ ،ﺑﯿﻢ ﻧﺪارد .و از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﻧﺪ و ﺑﺮﺧ از ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﻨﺪ.(...
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻠﯿﺲ ﺣﺘ ﺑﺮای ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻼﺋﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻪ
او اﺻﻞ ﺟﻨﯿﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ آدم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺻﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﻃﺒﺮی اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« ).(۸۹ /۳
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﯾ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﻮد و او ﻃﺎووس ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش را در
ﻋﺒﺎدت داﺷﺖ و دﯾﺮ رواﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آن از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
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اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎره آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آن از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﻧﻈﺮ در آن رواﯾﺖ ﻣﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رواﯾﺎت آﮔﺎه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺗﻮان
ﺗﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و در ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺒﺎری وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻤﻪی اﺧﺒﺎر
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻧﯿﺎز ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا رواﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎﻟ از ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن
اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎن دﻗﯿﻘ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻫﻞ ﻏﻠﻮ و ادﻋﺎﻫﺎی اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ را از آن دور ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در
اﯾﻦ اﻣﺖ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﺮوران و ﻣﺘﻘﯿﺎن و ﻧﯿﺎن و ﻧﺠﯿﺒﺎﻧ از ﻧﺎﻗﺪان و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻨﺮ و ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺘﺮوک و ﻣﺬوبِ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان و دروغ ﭘﺮدازان و ﻣﺠﻬﻮﻻن و دﯾﺮ اﺻﻨﺎف رﺟﺎل را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت
و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺤﻤﺪیِ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﺮور ﺑﺸﺮ ،ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ دروﻏ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﺸﻮد و آﻧﭽﻪ را ﻧﻔﺘﻪ از
وی ﻧﻘﻞ ﻧﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن راﺿ ﺑﺎد و آﻧﺎن را ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮدوس را ﺟﺎﯾﺎه آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻌﻈﯿﻢ ).(۹۰ /۳
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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