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سورةُ النّحل

ن فَ  م م ِّ ْم َو يَخافُوَن َربهُّ ْوقِّهِّ
(50)وَن يَْفعَلُوَن َما يُْؤَمرُ 
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سورةُ النّحل

ُ ََل تَتهخِّ *  إِّنهَما ينْ اثْنَ ذُواْ إََِّلَهينْ َو قَاَل َّللاه
ٌد  فَإِّيهاىَ  (51) فَاْرَهبُونِّ ُهَو إََِّلهٌ َواحِّ

هُ  اْْلَْرضِّ َو لَ َو لَهُ َما فىِّ السهَماَواتِّ وَ 
بًا  أَ فَغَيرَ  يُن َواصِّ ُوالد ِّ ُه ِّ تَت (52)نَ  َّللاه
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
 تعبدوا مع اي ال« ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ»يقول اللَّه تعالى ناهياً لعباده •

.اللَّه غيره، فتشركوا بينهما في العبادة
اإللده تفيدد ثبدو ( إنما)ثم اخبر انه إله واحد ال اكثر منه، الن لفظة •

.الواحد، و نفي ما زاد عليه على ما بينَّاه فيما مضى
خدذوا معناه ارهبوا عقابي و سخطي فد  تت« فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ»و قوله •

.معي إلهاً آخر و معبوداً سواي

389: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
:قوالن« إلهين»بعد قوله « اثنين»و في قوله •
.تأكيداً« إله واحد»أنه قال ذلك تأكيداً، كما قال -أحدهما•
ر و ان يكون المعنى ال تتخذوا إثندين إلهدين، فقددو  و أخَّد-و الثاني•

.ك هما جائزان

390: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
معناه انده يبدع عليندا ان « وَ لَهُ ما فِي السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ»و قوله •

نتقي عقاب من يملك جميع ما في السموا  و األرض، ألنده مالدك
.الضرَّ و النفع

« واصِباًوَ لَهُ الدِّينُ »و معنى قوله •
ل اي طاعته واجبة على الددووا ، و بده قدادائماًيعني : قال ابن عباس•

وَ لَهُدمْ »الحسن و مباهد و الضَّحاك و قتادة و ابن زيد، و منه قولده 
وباً، و وصدب: يقال منه« 1« »عَذابٌ واصِعٌ اً، وصعَ الدين يصعُ وصدُ

:قال أبو األسود الدؤليو
«2»اً ال أبتغي الحمدَ القليل بقاؤه           يوماً بذ  الدهر أجمع واصب•

390: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
:و قال حسَّان•
«3»غيَّرته الريح تسفي به             و هزيمٌ رعده واصع •
ع وصَ: ، يقالالوصع األلم الذي يكون عن االعياء بدوا  العمل مدةو •

:الرجل يوصَعُ وصباً، فهو وصع قال الشاعر
و ال يعضو علدى ردر سدوفه وَصعال يغمز الساق من اين وال•

«4»الصفر 
و الشددة، و هدو الوصدعالمعنى و له الطاعة، و ان كان فيهدا : و قيل•

.التعع

389: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
دٌ وَ قالَ اللَّهُ ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَديْنِ إِنَّمدا هُدوَ إِلدهٌ واحِد»: قوله تعالى•

قابدل الرهبة الخوف و تقابل الرغبة كما أن الخوف ي« فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ
.به الرجاء

: ولهمعطوف على ق: و قيل« وَ لِلَّهِ يَسْبُدُ»: و الك   معطوف على قوله•
ريقدة على ط« ما خَلَقَ اللَّهُ»: على قوله: و قيل« وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ»

دير فدي أي و سقيتها ماء باردا، و التقد( علفتها تبنا و ماء باردا: )قوله
ال ء و أ لم يسمعوا إلى ما قداآلية أ و لم يروا إلى ما خلق اهلل من ري

.إلخ؟ و األول هو الوجه« ال تَتَّخِذُوا»اهلل 

269: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



10

اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
عدن النهدي-و اهلل أعلدم-أريد بده« ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ»: قولهو •

وقه من التعدي عن اإلله الواحد باتخاذ غيره معه فيشمل االثنين و ما ف
ة صدف« اثْنَديْنِ»و « إِنَّما هُدوَ إِلدهٌ واحِددٌ»: العدد و يؤيده تأكيده بقوله

.ينء بهما لإليضاح و التبيجي« إِلهٌ»صفة « واحِدٌ»كما أن « إِلهَيْنِ»
اء كدان و بعبارة أخرى العناية متعلقة بالنهي عن اتخاذ غيره معده سدو•

ق واحدا أو أكثر من واحد لكن لما كان كل عدد اختاروه في اإلله فدو
و فدوق االثنين يبع أن يسلكوا إليه من االثنين إذ ال يتحقق عدد هد

فى بده عدن االثنين إال بعد تحقق االثنين نهى عن اتخاذ االثنين و اكت
.النهي عن كل عدد فوق الواحد

269: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
تهم و يمكن أن يكون اعتبار االثنين نظرا إلى مدا عليده دأبهدم و سدن•

لدق فإنهم يعتقدون من اإلله بإله الصنع و اإليباد و هدو الدذي لده الخ
فحسع و هو إله اآللهة و موجد الكل، و بإله العبادة و هدو الدذي لده 

.الربوبية و التدبير، و هذا المعنى أنسع بما يتلوه من البمل
دبير إله الخلدق و إلده التد: و على هذا فالمعنى ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ•

يعدا الذي له العبادة إنما هو أي اإلله إله واحد له الخلق و التددبير جم
د فأندا ألن كل تدبير ينتهي إلى اإليباد، و إذ كنت أنا الخدالق الموجد

.المدبر الذي تبع عبادته فإياي فارهبون و إياي فاعبدون

269: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
و على مدا تقدمده« فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ»: و من هنا يظهر وجه تفرع قوله•

عدول علدى أنه من لطيف االستدالل، و البملة تفيد الحصر بتقديم المف
ده ك مهم فإن سبيل االرتغال، و القصرقصر قلع ال قصر إفراد كما يفي
هتهم فحسع الوثنيين ال يعبدون اهلل و آلهتهم غير اهلل، و إنما يعبدون آل

 يمكدن معتذرين بأن اهلل سبحانه ال يحيط به علم و ال يناله فهدم فد 
ن خلقده التوجه إليه بالعبادة فمن الواجع أن يعبد الكرا  أو األقوياء م
الم ينال كالم ئكة و الكاملين من البشر و البن فهم المدبرون ألمر الع

بالعبادة خيرهم و يتقدى بهدا ردرهم و هدذا معندى التقدرب إلدى اهلل
.بشفاعتهم

270: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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اثْنَينْوَ قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَاهَينْ
ت و الظاهر أن األمر بالرهبة كناية عن األمدر بالعبدادة و إنمدا اختصد•

ي األصدل الرهبة بالذكر ليوافق ما تقد  في حديث سبدة الكل التي ه
راد في تشريع العبادة من خوف الم ئكة، و على هذا فالظداهر أن المد

بالرهبة ما هي رهبة إج ل و مهابة ال ما هي رهبة مؤاخذة و عدذاب، 
.فافهم ذلك

270: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
غَيْرَ وَ لَهُ ما فِي السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ فَ»: تعالىقوله •

ع فد ن الوصع السقم ال ز  و قد وص: قال في المفردا « اللَّهِ تَتَّقُونَ
وَ لَهُدمْ »: فهو وصع و أوصبه كذا فهو يتوصع نحو يتوجع، قال تعالى

بيه أن فتوعد لمن اتخذ إلهين و تن« وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً« »عَذابٌ واصِعٌ
.جزاء من فعل ذلك عذاب الز  رديد

270: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
ن يكون الدين هاهنا الطاعة، و معنى الواصع الدائم أي حق اإلنسداو •

ال »: الأن يطيعه دائما في جميع أحواله كما وصف به الم ئكة حيث ق
ا وصدع وصدوب: و يقدال« يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ

.انتهى. دا ، و وصع الدين وجع، و مفازة واصبة بعيدة ال غاية لها
معندى و اآلية و ما بعدها تحتج على وحدانيته تعدالى فدي األلوهيدة ب•

ك المعبودية بالحق و أن الدين له وحده ليس ألحد أن يشرع من ذلد
: يل لقولهريئا و ال أن يطاع فيما ررع فاآلية و ما بعدها في مقا  التعل

لدى إلى آخر اآلية، و احتبدا  ع« وَ قالَ اللَّهُ ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ»
ة اللذين مضمونها و عود بعد عود إلى ما تقد  بيانه من التوحيد و النبو

.ينكرهما المشركون

270: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
الى احتبا  على توحده تعد« وَ لَهُ ما فِي السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ»: فقوله•

لده ء فهو مملوكفي الربوبية فإن ما في السماوا  و األرض من ري
له مدن ء فهو بمابحقيقة معنى الملك إذ ما في العالم المشهود من ري

و ظاهر بإظهداره ال الصفا  و األفعال، قائم به تعالى موجود بإيباده
بمالكده يسعه أن ينقطع منه و ال لحظة فاألرياء قائمة به قيا  الملدك

اصدة مملوكة له ملكا حقيقيا ال يقبل تغييدرا و ال انتقداال كمدا هدو خ
.الملك الحقيقي كملك اإلنسان لسمعه و بصره مث 

270: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
ون إذا كان كذلك كان هو تعالى المدبر ألمر العدالم إذ ال معندى لكدو •

لتصرف فيه العالم مملوكا له بهذا الملك ثم يستقل غيره بتدبير أمره و ا
ن و ينعزل هو تعالى عما خلقه و ملكه، و إذا كان هو المدبر ألمره كدا

هو الرب له إذ الرب هو المالك المدبر، و إذا كان هو الرب كدان هدو 
.الذي يبع أن يتقى و يخضع له بالعبادة

271: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
الى أي دائما الزما، و ذلك أنه لما كان تع« وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً»: و قوله•

هو الرب الذي يملك األرياء و يدبر أمرها و من واجدع التددبير أن
يهديده إلدى يستن العالم اإلنساني بسنة يبلغ به البري عليها غايتده و

كدان -و هذه السنة و الطريقة هي التي يسميها القدرآن ديندا-سعادته
ريع من الواجع أن يكون تعالى هو القائم على وضع هذه السنة و تشد

و « باًوَ لَهُ الدِّينُ واصدِ »: هذه الطريقة فهو تعالى المالك للدين كما قال
اللَّهِ قَصْدُ وَ عَلَى»: عليه أن يشرع ما يصلح به التدبير كما قال فيما مر

.اآلية« السَّبِيلِ

271: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
ل البدزاء، و لكد: الملك، و قيدل: المراد بالدين الطاعة، و قيل: قيلو •

منها وجه غير خفي على المتأمل، و األوجه هو ما قدمناه ألنه أوفق و
عدن أنسع بسياق ما يحفها من اآليا  السدابقة و ال حقدة الباحثدة

.توحيد الربوبية و تشريع الدين من طريق الوحي و الرسالة

271: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ النّحل

(53)مَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تجََْْْرُونَوَ •
(54)ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكمُ بِرَبهِِّْ ْ يُشْرِكُونَ•
(55)لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ  فَتَمَتَّعُواْ  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ•
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سورةُ النّحل
(56)يجَْْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ  تَاللَّهِ لَتُسَْْلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْترَُْونَوَ •
(57)وَ يجَْْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَا ِ سُبْحَانَهُ  وَ لَهُم مَّا يَشْتهَُْونَ•
(58)ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌوَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىَ•
اءَ هُونٍ أَ ْ يَدُسُّهُ فىِ الترَُّْابِ  أَلَدامِنَ الْقَوْ ِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  أَ يُمْسِكُهُ عَلىَيَتَوَارَى• سدَ

(59)مَا يحَْْكُمُونَ
(60)وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاالَْْخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ  وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلىَ•
مًّ• ىوَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيهَْْا مِن دَابَّةٍ وَ لَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُّسدَ

(61)فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَْْخِرُونَ سَاعَةً  وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ
لَا جَدرَ َ أَنَّ لدهَُْ ُوَ يجَْْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الحُْْسْنىَ•

(62)النَّارَ وَ أَنهَُّْ  مُّفْرَطُونَ
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سورةُ النّحل
ُ ُ الْيَوْ َ وَ لهَتَاللَّهِ • (63)عَذَابٌ أَلِيمٌُْ ْلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلىَ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لهَُْ ُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيهُّْ
(64)لهَُْ ُ الَّذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ  وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْ ٍ يُؤْمِنُونَوَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَينِ•
(65)ونَمَعُوَ اللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَِْا  إِنَّ فىِ ذَالِكَ الََْيَةً لِّقَوْ ٍ يَسْ•
(66)فَرْثٍ وَ دَ ٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّرِبِينَفىِ الْأَنْعَا ِ لَعِبرَْْةً  نُّسْقِيكمُ مِّمَّا فىِ بُطُونِهِ مِن بَينْوَ إِنَّ لَكمُ•
(67)يَعْقِلُونَ ٍوَ مِن ثَمَرَا ِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا  إِنَّ فىِ ذَالِكَ الََْيَةً لِّقَوْ•
ِذِى مِنَ الجِْْبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّبَرِ وَ مِمَّا يَعْرِرُونَوَ أَوْحَى• (68)رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَّْ
ْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ رِفَاءٌ لِّلنَّكلُِْى مِن كلُثمُ• (69)  إِنَّ فىِ ذَالِكَ الََْيَةً لِّقَوْ ٍ يَتَفَكَّرُونَاسِالثَّمَرَا ِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا  يخَْْرُ ُ مِن بُطُونِهَا رَرَابٌ مخُّْ
(70)لِيمٌ قَدِيرٌعَثُمَّ يَتَوَفَّئكُمْ  وَ مِنكمُ مَّن يُرَدُّ إِلىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ رَيًْْا  إِنَّ اللَّهَوَ اللَّهُ خَلَقَكمُ•
(71)مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُْ ْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ  أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يجَْْحَدُونَبَعْضٍ فىِ الرِّزْقِ  فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلىَعَلىَوَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكمُ•
(72)نَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَوأَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَا ِ  أَ فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكمُ•
(73)وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَا ِ وَ الْأَرْضِ رَيًْْا وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ•
(74)فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ الْأَمْثَالَ  إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ•
(75)كْثرَُْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَءٍ وَ مَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا  هَلْ يَسْتَوُنَ  الحَْْمْدُ لِلَّهِ  بَلْرىَضَرَبَ اللَّهُ مَثَ ً عَبْدًا مَّمْلُوكاً لَّا يَقْدِرُ عَلىَ* •
(76)صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍمَوْلَئهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْ ِ بخَِْيْرٍ  هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ  وَ هُوَ عَلىَءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىَرىَأَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلىَوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَينْ•
(77)ءٍ قَدِيرٌرىَكُلوهَ عَلىَلَّوَ لِلَّهِ غَيْعُ السَّمَاوَا ِ وَ الْأَرْضِ  وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كلََْمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ  إِنَّ ال•
(78)ةَ  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَِْدَوَ اللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ رَيًْْا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَرَ وَ الْأَفْ•
(79)لِّقَوْ ٍ يُؤْمِنُونَا ٍأَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ الطَّيْرِ مُسَخَّرَا ٍ فىِ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ  إِنَّ فىِ ذَالِكَ الََْيَ•
(80)حِينٍنِكُمْ وَ يَوْ َ إِقَامَتِكُمْ  وَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَرْعَارِهَا أَثَاثًا وَ مَتَاعًا إِلىَظَعْوَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكمُ مِّن جُلُودِ الْأَنْعَا ِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْ َ •
(81) الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقِيكمُ بَأْسَكُمْ  كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَكُمُوَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَكمُ مِّنَ الْبِبَالِ أَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِي•
(82)فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ•
(83)يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونهََْا وَ أَكْثرَُْهُمُ الْكَافِرُونَ•
(84)أُمَّةٍ رَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَوَ يَوْ َ نَبْعَثُ مِن كلُ•
(85)وَ إِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يخَُْفَّفُ عَنهُْْ ْ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ•
(86)كَ  فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَونِوَ إِذَا رَءَا الَّذِينَ أَرْرَكُواْ رُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ رُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُ•
(87)وَ أَلْقَوْاْ إِلىَ اللَّهِ يَوْمَئذٍ السَّلَمَ  وَ ضَلَّ عَنْهُم مَّا كاَنُواْ يَفْترَُْونَ•
(88)الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ صَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ•
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