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ഖുർആൻ ബോധനം 

ടി.കെ ഉബേദ് 

1198 സൂറ - 43

അസ്സുഖ്റസുഫ്

സൂക്ം 46-53
f

ഫറവ�ോന്റെ �ിളംബരത്ില് �ിളങ്ങുന്ന, അയോളുന്െ അധികോര ഡംഭങും ധിക്ോര�ങും 
കോപെ്യ�ങും തന്ന്നയോണ് 'മക്യിലങും ത്ോഇഫിലങും ഞങ്ന്ളവ്ോലങുള്ള മഹോ പങുരങുഷന്ോ
രിരിന്ക് ഈ ഏഴയോയ മങുഹമ്മദിന് വ�ദമിറക്ിയന്തവതേ' എന്ന് വ�ോദിക്ങുന്ന ഖങുററശി
കന്ളയങും ഭരിക്ങുന്നത് എന്ന് സൂ�ി്ിക്ങുകയോണ്. അതോണ് ഈ സന്ദര്ഭത്ില് മൂസോ

-ഫറവ�ോന് സംഭ�ം അനങുസ്മരിക്ങുന്നതിന്റെ ഔ�ിത്യം. 

46
മൂസാ പ്രവാചകനെ ൊം ഫറവവാെിവേക്കം ൊട്്കപ്രമാണിമാരിവേക്കം െമ്്കനെ ദൃഷ്ാന്തങ്ങള്ക

മായി അയച്ിട്്കണ്ായിര്കന്്ക. മൂസാ പ്രസ്ാവിച്്ക: ഞാന് സര്വവോക വിധാതാവിനറെ ദൂതൊക്കന്്ക.
47

െമ്്കനെ ദൃഷ്ാന്തങ്ങള് കാണിച്്കനകാെ്കത്തവ്ാള് 
അവരതാ അതിനെ പരിഹസിച്ച് നപാട്ിച്ിരിക്കന്്ക.

48
ൊം പ്രത്യക്ഷന്െ്കത്തിയ ദൃഷ്ാന്തങ്ങനളാനകയ്കം ഒന്ിനൊന്്ക മികച്തായിര്കന്്ക. 
ൊം അവനര പീഡകളാല് പിെികൂെ്കകയ്കം നചയ്്ക; അവര് സത്യത്തിവേക്ക മെങ്ങാന്.

49
അവര് മൂസാവയാെവപക്ഷിച്്കനകാണ്ിര്കന്്ക: ഓ, മാന്തികവെ, താങ്കള്കനെ കകവശമ്കള്ള വരം 

നകാണ്ച് ഞങ്ങള്കനെ പീഡയകറ്ാന് താങ്കള്കനെ ൊഥവൊെച് പ്രാര്ഥിച്ാേ്കം. 
തീര്ച്യായ്കം ഞങ്ങള് സന്ാര്്ം സ്ീകരിച്്കനകാള്ളാം.

50
ൊം അവര്കനെ പീഡയകറ്ിയവ്ാവ�ാ, അവരതാ വാക്ക മാറ്കന്്ക.

51
ഫറവവാന് സ്ജെത്തില് വിളംബരം നചയ്്ക: എനറെ ജെവമ, മിസ്രയീമിനറെ 
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ആധിപത്യവ്കം അധികാരവ്കം എെികല്ലവയാ? ഈ െദികള് ഒ�്കക്കന്തച് 
എനറെ കീ�ില് തനന്യല്ലവയാ? െിങ്ങള് കാണ്കന്ില്ലവയാ?

52
ഞാവൊ അതല്ല, െീചെ്കം െിസ്ാരെ്കം വാദം വ്യക്തമായി അവതരി്ികാന് വപാേ്കം 

ക�ിയാത്തവെ്കമായ ഇവവൊ വരേഷ്ഠന്?
53

അവന് കെക കങ്കണങ്ങളണിയികന്ൊത്തനതവന്ത? 
അനല്ലങ്കില് അവന്കമ്പെിയായി മേക്കകള് വരാത്തനതവന്ത?

മൂസാ (പ്രവാചക)നെ ൊം അയച്ചിട്ടുണ്ായചിരടുന്ടു ا ُمو�َسٰى
َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق

َ
َول

െമ്ടുനെ ദൃഷ്ാന്തങ്ങളടുമായചിട്ട് ا
َ
ِبآَياِتن

ഫറവവാെചിവേകടും അവനെറ ൊട്ടുപ്രമാണചിമാരചി
വേകടും ِئِه

َ
 َوَمل

َ
ٰى ِفْرَعْون

َ
ِإل

അവെ പറഞ്ടു (മൂസാ പ്രസ്ാവചിച്ടു) اَل
َ
ق

َ
ف

ഞാെ സർവവോക വചിധാതാവചിനെറ ദൂതൊകടുന്ടു َ
ين ِ

َ
َعال

ْ
ي َرُسوُل َرّبِ ال ِ

ّ
ِإن

െമ്ടുനെ ദൃഷ്ാന്തങ്ങ(ൾ അവർകടു കാണചിച്ടുനകാ
െടുത്തവ്ാൾ)ളടുമായചി അവരചിൽ നചന്വ്ാൾ ا

َ
ا َجاَءُهم ِبآَياِتن مَّ

َ
ل
َ
ف

അവർ അതാ ا ُهم
َ
ِإذ

അതചിൊൽ(തചിനെ പരചിഹസചിച്ടു നപാട്ചി)ച്ചിരചികടുന്ടു
َ
ون

ُ
ْنَها َيْضَحك ّمِ

ൊം ഒരടു ദൃഷ്ാന്തവടും അവനര കാണചിച്ചിട്ചില്ല (ൊം 
പ്രത്യക്ഷന്െടുത്തചിയ ദൃഷ്ാന്തങ്ങനളാനകയടും) ْن آَيٍة ِريِهم ّمِ

ُ
َوَما ن

അതട് അതചിനെറ സവഹാദരചിനയകാൾ വേടുതായചിട്
ല്ലാനത (ഒന്ചിനൊന്ടു മചികച്തായചിരടുന്ടു)

ۖ
ِتَها

ْ
خ

ُ
َبُر ِمْن أ

ْ
ك

َ
 ِهَي أ

َّ
ِإل

അവനര പീഡയാ(ഡകളാ)ൽ പചിെചികൂെടുകയടും 
നചയ്ടു اِب

َ
َعذ

ْ
اُهم ِبال

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
َوأ

അവർ (സത്യത്തചിവേകടു) മെങ്ങാെ
َ
ُهْم َيْرِجُعون

َّ
َعل

َ
ل

അവർ പറഞ്ടു (മൂസാവയാെട് അവപക്ഷചിച്ടുനകാണ്ചി
രടുന്ടു) وا

ُ
ال

َ
َوق

ഓ, മാന്തചികവെ اِحُر َه السَّ يُّ
َ
َيا أ

(ഞങ്ങളടുനെ പീഡയകറ്ാെ) ഞങ്ങൾകടുവവണ്ചി 
താങ്കളടുനെ ൊഥവൊെട് പ്രാർഥചിച്ാേടും َك ا َربَّ

َ
ن
َ
اْدُع ل

െചിനെറയെടുകൽ വാഗ്ദത്തം നചയ്ചിട്ടുള്ളതടുനകാണ്ട് 
(താങ്കളടുനെ കകവശമടുള്ള വരം നകാണ്ട്) ِبَما َعِهَد ِعنَدَك

തീർച്യായടും ഞങ്ങൾ സന്ാർഗ (ം സ്ീകരചിച്ടുനകാ
ള്ളാം)സ്ഥരാകടുന്ടു

َ
ُدون

َ
ْهت

ُ َ
ا ل

َ
ن
َّ
ِإن

ൊം അവരചി(രടുനെ)ൽെചിന്ട് ശചിക്ഷ െീകചിയവ്ാൾ 
(പീഡയകറ്ചിയവ്ാവ�ാ) اَب

َ
َعذ

ْ
ا َعْنُهُم ال

َ
ن

ْ
ف

َ
ش

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ف

അവരതാ േംഘചികടുന്ടു (വാകട് മാറടുന്ടു)
َ
ون

ُ
ث

ُ
ا ُهْم َينك

َ
ِإذ

ഫറവവാെ സ്ജെത്തചിൽ വചിളചിച്ടുപറഞ്ടു 
(വചിളംബരം നചയ്ടു) ْوِمِه

َ
 ِفي ق

ُ
اَدٰى ِفْرَعْون

َ
َون

സ്വസമുദാ
യകതെ 
അടിമതെ
തെിൽനിന്് 
ബമാചിപ്ി
ക്ുെയും 
അവകരയും
 അവരുകട 
ഉടമെളായ
 ഖിേ്ത്വിെ
കളയും ഏ
െബദവ
തെികറെ 
അടിമതെ
തെിബേക്് 
പ്രബോധ
നം കചയ്യു
െയുമാ
യിരുന്ു 
മൂസാന
േിയുകട 
ദൗത്ം.
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വിശടുദ്ധ ഖടുർആെ ഏനറ അെടുസ്മരചിച്ചിട്ടു
ള്ള പ്രവാചകൊണട് മൂസാ(അ). അതചിെട് പേ 
കാരണങ്ങളടുണ്ട്: മൂസാ(അ)യടും ഇബട് റാഹീം 
െബചിയടുനെ പചിന്ടുറകാരൊകടുന്ടു എന്താ
ണട് ഒന്ട്. അവറബ്യയടുനെ വചിവചിധ ഭാഗങ്ങളചിൽ 
കടുെചിവയറചിയ യഹൂദരചിേൂനെ അറബചികൾ അവദേ
ഹനത്തകടുറചിച്ടു ധാരാളം വകട്ചിട്ടുണ്ട്. കദവചിക 
ദീെ പ്രവബാധെം നചയ്ാെ െചിയടുക്തൊയ 
പ്രവാചകെ എന്തചിെടു പടുറനമ അെചിമത്ത
ത്തചിേകന്ട് ഒരടു ജെതയടുനെ വചിവമാചകെ 
എന് പരചിവവഷവടും കൂെചിയടുണ്ട് അവദേഹത്തചി
െട് എന്താണട് മനറ്ാരടു കാരണം. അകാേ
നത്ത വോക വെശക്തചിയായചിരടുന് ഫറവവാെ 
ചക്രവർത്തചിനയ വെരചിട്ടുനകാണ്ാണട് അവദേഹം 
ഇസട്ട്ോമചിക പ്രവബാധെത്തചിേൂനെ സ്സമൂഹ
നത്ത അെചിമത്തത്തചിൽെചിന്ട് വമാചചി്ചികടുന്തചി
ൽ വചിജയം വരചിച്തട് എന്തടും അവദേഹനത്ത 
കൂെടുതൽ അെടുസ്മരണീയൊകടുന്ടു. ഇസട് 
ോമചിക പ്രസ്ഥാെവത്താെട് മൂസാ(അ)യടുനെ 
സമടുദായമായ ഇസ്ാഈേ്യരടും അവരടുനെ 
യജമാെരായചിരടുന് ഫറവവാെ ഭരണകൂെവടും 
സ്ീകരചിച് സമീപെവടും, മടുഹമ്ദീയ പ്രവബാ

ധെവത്താെട് അവദേഹത്തചിനറെ സമടുദായമായ 
ഖടുകറശചികളടും അകാേനത്ത വോക ശക്തചി
കളായ വറാമാ-വപർഷ്യെ ഭരണകൂെങ്ങളടും 
സ്ീകരചിച് സമീപെങ്ങളടും തമ്ചിൽ പേ സാ
ദൃശ്യങ്ങളടുമടുണ്ട്. ഇതടും മൂസാ ചരചിത്രനത്ത 
മടുഹമ്ദീയ ചരചിത്രത്തചിൽ കൂെടുതൽ പ്രസക്ത
മാകടുന്ടു. ഇത്തരം ബഹടുമടുഖ മാെങ്ങളചിൽ 
ഓവരാവരാ മാെങ്ങനള മടുെെചിർത്തചിയാണട് 
ഖടുർആെ ഓവരാ സന്ദർഭങ്ങളചിേടും മൂസാ 
ചരചിത്രം അെടുസ്മരചികടുന്തട്.

ഈ സൂറയടുനെ ആരംഭത്തചിൽ 6,7 സൂക്ത
ങ്ങളചിോയചി പൂർവ കാേത്തട് പ്രവാചകന്ാർ െചി
യടുക്തരായചിരടുന്തചിനെകടുറചിച്ടു പറയടുന്ടുണ്ട്. 
മചിക സമടുദായങ്ങളടും അവരചിൽ നചന് പ്രവാച
കന്ാനര തള്ളചി്റയടുകയായചിരടുന്ടു. അതചിനറെ 
വപരചിൽ പേ സമടുദായങ്ങളടും െശചിച്ടുവപായചി. 
അങ്ങനെ െശചി്ചികന്ട് സമടുദായങ്ങൾ ഇന്ട് 
മടുഹമ്ദട് െബചിനയ പരാജയന്െടുത്താെ 
കച്നകട്ചി ഇറങ്ങചിയ സത്യെചിവഷധചികനളകാ
ൾ ശക്തചിയടും ശൗര്യവടുമടുള്ളവരായചിരടുന്ടു
നവന്ടും പ്രസ്ാവചിച്ടു. അെന്തരം ഇബട് റാഹീം 
െബചിനയയടും അവദേഹത്തചിനറെ സമടുദായ

ഖുർആൻ ബോധനം 

ഫറബവാ
കറെ മുന്ി
കേതെിയ
 മൂസാ(അ),
 സർവബോ
െ വിധാതാ
വികറെ ദൂ
തനായിട്ാ
ണ് ഞാൻ 
അങ്ങയുകട 
സന്ിധിയി
കേതെിയി
രിക്ുന്കത
ന്ു ബോധി
പ്ിച്യു. ആ 
്രരിചയ

കപ്ടുതെൽ 
തകന് ഫറ
ബവാകന 
കഞട്ിക്ു
ന്തായി
രുന്ു.

അവെ പറഞ്ടു اَل
َ
ق

എനെറ ജെവമ ْوِم
َ
َيا ق

എെചികല്ലവയാ? ْيَس ِلي
َ
ل
َ
أ

മചിസ്യീമചിനെറ ആധചിപത്യം, അധചികാരം ُك ِمْصَر
ْ
ُمل

ഈ െദചികൾ ഒ�ടുകടുന്ടു(ന്തട് ) ْجِري
َ
ْنَهاُر ت

َ ْ
ِذِه ال

ٰ
َوَه

എനെറ കീ�ചിൽതനന് (അല്ലവയാ?) ْحِتۖي
َ
ِمن ت

െചിങ്ങൾ കാണടുന്ചില്ലവയാ? َ
ْبِصُرون

ُ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
أ

ഞാവൊ, അതല്ല? ا
َ
ن
َ
ْم أ

َ
أ

െല്ലതട്, വരേഷ്ഠെ ْيٌر
َ
خ

ഇവനെകാൾ ا
َ
ذ

ٰ
ْن َه ّمِ

െീചെ(െടും െചിസ്ാരെടും) ِذي ُهَو َمِهيٌن
َّ
ال

അവെ നവളചിവാകാറായചിട്ടുമചില്ല (വാദം വ്യക്തമായചി 
അവതരചി്ചികാെ വപാേടും ക�ചിയാത്തവെടുമായ)

ُ
اُد ُيِبين

َ
 َيك

َ
َول

അവ(െ)നെറ വമൽ ഇൊത്തതട് (അണചിയചികന്ൊ
ത്തതട്) എവന്ത? ْيِه

َ
ِقَي َعل

ْ
ل
ُ
 أ

َ
ْول

َ
ل
َ
ف

കെകത്താേടുള്ള കങ്കണങ്ങൾ َهٍب
َ
ن ذ  ّمِ

ٌ
ْسِوَرة

َ
أ

അനല്ലങ്കചിൽ അവനെറ കൂനെ വരാതചിരടുന്തട് എവന്ത? ْو َجاَء َمَعُه
َ
أ

കൂട്ാളചികളായചി (അകമ്പെചിയായചി) മേകടുകൾ َ
ِرِنين

َ
ت
ْ
 ُمق

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ل

َ ْ
ال
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ഫറബവാ
നിെളയുകട 
അഭ്ർഥന 
മാനിച്് മൂ
സാ(അ) 
പ്രാർഥിച്
ബപ്ാക�ാ
കക് ആ്ര
തെുെളെ
ന്ുബ്രാ
യി. ്രബഷേ, 
ആ്രതെ
െന്ു െ�ി
ഞ്ാൽ 
ജനം മൂസാ
 നേിക്ു 
കൊടുതെ 
വാക്് മാ
റുെയും 
മറക്ുെ
യുമായി
രുന്ു.

നത്തയടും അെടുസ്മരചിച്ടു. തടുെർന്ട് മടുഹമ്ദട് 
െബചികടു വെനര ഖടുകറശചികൾ ഉന്യചികടുന് 
ആവക്ഷപശകാരങ്ങളടും പരചിഹാവസാക്തചികളടും 
ചൂണ്ചികാണചിച്ടുനകാണ്ട് ഇവത സമീപെത്തചി
െടും അതചിനറെ ദടുരന്ത പര്യവസാെത്തചിെടും 
ചരചിത്രത്തചിൽ െചിന്ടുള്ള ഒരടു ഉദാഹരണമായചി 
മൂസാ-ഫറവവാെ കഥ അെടുസ്മരചികടുകയാ
ണചിവചിനെ. നതാട്ടുമടുമ്പനത്ത ا ِمن

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ْل َمْن أ

َ
 َواْسأ

ْبِلَك
َ
 െചിെകടു മടുമ്പട് ൊം അയച് ദൂതന്ാവരാെടു- ق

വചാദചിച്ടു വൊകടുക എന് വചെവത്താെടും ഈ 
അെടുസ്മരണത്തചിെട് വചർച്യടുണ്ട്.

സ്സമടുദായനത്ത അെചിമത്തത്തചിൽെചിന്ട് 
വമാചചി്ചികടുകയടും അവനരയടും അവരടുനെ 
ഉെമകളായ ഖചിബട്ത്ചികനളയടും ഏകകദവ
ത്തചിനറെ അെചിമത്തത്തചിവേകട് പ്രവബാധെം 
നചയ്ടുകയടുമായചിരടുന്ടു ദൗത്യം. ഈ ദൗത്യം 
െചിർവഹചികാെ നവറടും കകവയാനെ അയ
കടുകയായചിരടുന്ചില്ല അല്ലാഹടു അവദേഹനത്ത. 
തനറെ സവന്ദശം ജെങ്ങനള വചിശ്സചി്ചികാ
െടും അവരചിൽ പരചിവർത്തെമടുണ്ാകടുവാെടും 
പര്യാപ്തമായ ഒെപതടു ദൃഷ്ാന്തങ്ങൾ അല്ലാഹടു 
അവദേഹത്തചിെടു െൽകചിയചിരടുന്ടു

 (17:101) ۖ
اٍت

َ
ن ا ُمو�َسٰى ِتْسَع آَياٍت َبّيِ

َ
ْين

َ
ْد آت

َ
ق

َ
َول

സടുപ്രധാെമായ ചചിേ ദൃഷ്ാന്തങ്ങൾ 7:133-
ൽ പ്രസ്ാവചിച്ചിരചികടുന്ടു:  َ

ان
َ
وف

ُّ
ْيِهُم الط

َ
ا َعل

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
أ
َ
 ف

ٍت
َ

ل صَّ
َ
ف َم آَياٍت مُّ اِدَع َوالدَّ

َ
ف َل َوالضَّ مَّ

ُ
ق

ْ
َجَراَد َوال

ْ
َوال

(ൊം അവരചിൽ പ്രളയമയച്ടു. നവട്ടുകചിളചിക
നള വചിട്ടു. വപെ വചിതച്ടു. തവളകനള പരത്തചി, 
രക്തം വർഷചിച്ടു; നവവവേനറ ദൃഷ്ാന്തങ്ങളാ
യചിട്ട് ). മറ്ടു സൂക്തങ്ങൾ പരാമർശചിച്ചിട്ടുള്ള, 
െചിേത്തചിട്ാൽ സർ്മാകടുന് വെചി, കീശയചിൽ 
കെത്തചി പടുറനത്തെടുത്താൽ കകനവളടുത്തടു 
തചിളങ്ങൽ, വരൾച്, കൃഷചിൊശം എന്ചിവയാ
ണട് ബാകചി ദൃഷ്ാന്തങ്ങൾ എന്ടു പറയന്
െടുന്ടു. ഖടുർആെ പേയചിെത്തായചി പ്രസ്ാവചി
ച്ചിച്ചിട്ടുള്ള ദൃഷ്ാന്തങ്ങൾ പതചിൊവറാളമടുണ്ട്. 
അതചിൽ ഫറവവാനറെയടും ഖചിബട്ത്ചികളടുനെയടും 
മടുമ്പചിൽ പ്രത്യക്ഷന്െടുത്തചിയവയടുനെ എണ്ണമാ
ണട് 17:101-ൽ പറഞ് ഒെപതട്. ബാകചിയടുള്ളവ 
മൂസാ െബചിയടും ഇസ്ാഈേ്യരടും ഈജചിപ്തചി
ൽെചിന്ടു പോയെം നചയ് വശഷം പ്രത്യക്ഷ
ന്ട്വയാണട്. ഒെപതടു ദൃഷ്ാന്തങ്ങൾ നകാ
ണ്ടുവദേശ്യം ഒെപതടു പ്രമാണങ്ങളാനണന്ടും 
െചിയമങ്ങളാനണന്ടുനമാനക അഭചിപ്രായങ്ങൾ 
വവനറയടുമടുണ്ട്. ഈ വചിഷയകമായ കൂെടുതൽ 
ചർച് ഖടുർആെ വബാധെം 7:133, 17:101 സൂ

ക്തങ്ങൾകടു താന� കാണടുക.
പ്രകൃത സൂക്തം ا

َ
െമ്ടുനെ ദൃഷ്ാ- ِبآَياِتن

ന്തങ്ങൾ- എന്ടു പറഞ്തചിൽ മൂസാ (അ) 
കദവദൂതൊനണന്ട് വബാധ്യന്െടുത്തടുന് 
ദചിവ്യാത്ടുതങ്ങളടും, അവദേഹം പ്രവബാധെം 
നചയ് കദവചിക സൂക്തങ്ങളടും ഉൾന്െടുന്ടു. 
ഫറവവാനെ മാത്രം മാർഗദർശെം നചയ്ാെല്ല 
മൂസാ(അ) ആഗതൊയതട്; ഖചിബട്ത്ചി സമൂഹ
നത്ത മടു�ടുവെ സംസട് കരചികാൊണട്. ഫറവവാ
നെയടും അവനറെ പ്രമാണചിമാനരയടും - َ

ٰى ِفْرَعْون
َ
 ِإل

ِه
َ

എന് പ്രവയാഗം അതടു സൂചചി്ചികടുന്ടു َوَمل
ണ്ട്. സമൂഹത്തചിൽ സമ്പത്തടും സ്ാധീെവടും 
ഏനറയടുള്ള വവരണ്യ വർഗമാണട്  مل.

ഫറവവാനറെ മടുന്ചിനേത്തചിയ മൂസാ(അ), 
സർവവോക വചിധാതാവചിനറെ ദൂതൊയചി
ട്ാണട് ഞാെ അങ്ങയടുനെ സന്ചിധചിയചിനേ
ത്തചിയചിരചികടുന്നതന്ടു വബാധചി്ചിച്ടു. ആ 
പരചിചയന്െടുത്തൽ തനന് ഫറവവാനെ നഞ
ട്ചികടുന്തായചിരടുന്ടു. താൊണട് ൊെചിനറെയടും 
ൊട്ടുകാരടുനെയടും അത്യടുന്ത വചിധാതാവട് 
എന്ായചിരടുന്ടു അയാളടുനെ െചിേപാെട് (79:24). 
ഒട്ടു പരചിഹാസവത്താനെ ഫറവവാെ രാജസഭ
വയാെട് ഇങ്ങനെയടും പ്രസ്ാവചിച്ടു: ൊട്ടുമടുഖ്യന്ാ
വര, െചിങ്ങൾകട് ഞാെല്ലാനതാരടു കദവമടുള്ള
തായചി ഞാെറചിഞ്ചില്ലവല്ലാ (28:38). ഫറവവാെടു 
മാത്രമല്ല ഫറവവാനറെ പൂർവചികർകടും വചി
ധാതാവായചി ഒരടുവെടുനണ്ന്ടും അവൊണട് 
തനന് െചിവയാഗചിച്നതന്ടും മൂസാ(അ) തറ
്ചിച്ടു പറഞ്വ്ാൾ ശരചി, അങ്ങനെനയാരടു 
വചിധാതാവടുനണ്ന്തചിെടും അവനറെ ദൂതൊണട് 
താനെന്തചിെടും വല്ല നതളചിവടുമടുവണ്ാ? ഉനണ്
ങ്കചിൽ കാണചികൂ (7:106) എന്ായചി ഫറവവാെ. 
തനറെ പ്രവാചകത്ം സ്ഥാപചികാെ പര്യാപ്ത
മായ ദൃഷ്ാന്തനമാന്ടും കാണചികാൊവചില്ല, 
അഥവാ വല്ല ദൃഷ്ാന്തവടും കാണചിച്ാൽ തനന് 
താെതംഗീകരചികാെടും വപാകടുന്ചില്ല എന്ായചി
രടുന്ടു ഈ നവല്ലടുവചിളചിയടുനെ ധ്െചി. ആ സന്ദ
ർഭത്തചിൽ മൂസാ(അ) ചചിേ ദചിവ്യാത്ടുതങ്ങൾ 
കാണചിച്ടുനകാെടുത്തടു. ആ ദചിവ്യാത്ടുതങ്ങളടു
നെ യാഥാർഥ്യനത്തകടുറചിച്ട് അൽപം വപാേടും 
ആവോചചികാെ ഫറവവാെ കൂട്ാകചിയചില്ല. 
ഫറവവാനറെ സഭാ പ്രമാണചികളടും ആ ദൃഷ്ാ
ന്തങ്ങൾ പരചിഗണചികാെ തയാറായചില്ല. ഹ...ഹ... 
ഇനതാനകയാവണാ ദചിവ്യ ദൃഷ്ാന്തങ്ങൾ? ഇതടു 
നവറടും മാന്തചിക വചിദ്യകളാണട്. ഈ മൂസാനയ 
തനന് ഏവതാ മന്തവാദം ബാധചിച്ചിരചികടുന്ടു
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എന്ാനണെചികടു വതാന്ടുന്തട് (17:101) എന്ട് 
ചചിരചിച്ടു തള്ളടുകയാണവർ നചയ്തട്. അനതകടു
റചിച്ാണട് َ

ون
ُ
ْنَها َيْضَحك ا ُهم ّمِ

َ
 .എന്ടു പറഞ്തട് ِإذ

മൂസാ(അ) അതചിെടുവശഷവടും പേവ്ാ�ായചി 
7:33-ൽ പറഞ്തടുവപാനേ പേ പേ ദൃഷ്ാ
ന്തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷന്െടുത്തചിനകാണ്ചിരടുന്ടു. 
ഓവരാ ദചിവ്യാത്ടുതവടും അതചിെടു മടുമ്പട് പ്രത്യക്ഷ
ന്െടുത്തചിയതചിനെകാൾ ഗടുരടുതരവടും താെ 
കദവത്താൽ െചിയടുക്തൊനണന്ടു കൂെടുതൽ 
ശക്തമായചി സ്ഥാപചികടുന്തടുമായചിരടുന്ടു. 
ഖചിബട്ത്ചികനള പീഡചി്ചികടുന്തായചിരടുന്ടു 
പ്രളയം, നവട്ടുകചിളചി, വപെ നപരടു്ം വപാേടുള്ള 
പേ ദൃഷ്ാന്തങ്ങളടും. ഇനതാന്ടും മാന്തചിക വചിദ്യ
യാൽ സംഭവചിച്തനല്ലന്ടും മൂസാ(അ) പ്രത്യക്ഷ
ന്െടുത്തടുന് ദചിവ്യാത്ടുതം തനന്യാനണന്ടും 
അവർകടു വബാധ്യമാകാനതയല്ല. എന്ചിട്ടും 
നകാെചിയ അഹന്തയടും സത്യ-ധർമങ്ങവളാെടുള്ള 
ധചികാരവടും മൂേം അവരനതല്ലാം മെഃപൂർവം 
െചിവഷധചികടുകയായചിരടുന്ടു. ْتَها نَ َ

ْيق
َ
ۚ َوَجَحُدوا ِبَها َواْست

ا وًّ
ُ
ًما َوُعل

ْ
ل
ُ
ُسُهْم ظ

ُ
نف

َ
അവരടുനെ മെസ്ചിെട് ആ ദൃ''  أ

ഷ്ാന്തങ്ങൾ വബാധ്യന്ട്ചിട്ടും തചികഞ് അഹ
ന്തയാേടും കദവധചികാരത്താേടും അവരവനയ 
െചിവഷധചിച്ടു''(27:14). ദചിവ്യാത്ടുതങ്ങൾ വബാ
ധ്യന്ട്തടു നകാണ്ാണട് അതടു മൂേമടുണ്ായ 
പീഡകളചിൽെചിന്ടു വമാചെത്തചിെടുവവണ്ചി കദ
വവത്താെടു പ്രാർഥചികാെ അവർ മൂസാ(അ) 
വയാെട് അഭ്യർഥചികടുന്തട്. പീഡകളചിൽെചിന്ടു 
മടുക്തരായാൽ തങ്ങൾ മൂസായചിൽ വചിശ്സചി
ച്ട് സന്ാർഗചികളായചിനകാള്ളാനമന്ട് വാകട് 
നകാെടുകടുകയടും നചയ്ടു. അവ്ാ�ടും പവക്ഷ, 
മൂസാ(അ)നയ ساحر -മാന്തചികെ- എന്ടു 
സംവബാധെ നചയ്ാതചിരചികാെ െചിരങ്കടുശ
മായ ധാർഷ്്യം അവനര അെടുവദചികടുന്ചില്ല. 
മൂസാ(അ)യടുനെ പ്രവചെ പ്രകാരം ഓവരാ 
പീഡവരടുവമ്പാ�ടും അവരീ അഭ്യർഥെയടും 
വാഗ്ദാെവടും ആവർത്തചികടുമായചിരടുന്ടു. ചചിേ 
സന്ദർഭങ്ങളചിൽ َيا ُمو�َسٰى -ഓ മൂസാ- എന്ടും 
അവർ സംവബാധെ നചയ്ടുന്ടുണ്ട്. ആദ്യനത്ത
തചിനെകാൾ ഭയങ്കരമായ മനറ്ാരടു വചിപത്തണ
യടുവമ്പാൾ അങ്ങനെ സംവബാധെ നചയ്ാെ 
െചിർബന്ചിതരായതാവാം. 7:114-ൽ ഓ മൂസാ 
എന്ടു സംവബാധെ നചയ്ടുനകാണ്ാണട് പ്രാ
ർഥചികാെഭ്യർഥചികടുന്തട്.

മൂസാ െബചികട് അല്ലാഹടുവടുമായചി എവന്താ 
ഇെപാെടുണ്ട് എന്ട് അവർ മെസ്ചിോകചിയചിരടു
ന്ടു. എന്ാൽ, അതട് പ്രവാചകത്മാനണന്ട് 

സമ്തചികാെ തയാറായചിരടുന്ചില്ല. പ്രവാചക
ത്നത്ത െചിവഷധചികടുന്വരാണവല്ലാ അവർ. 
അതടുനകാണ്ട്  ِبَما َعِهَد ِعنَدَك എന്ാണട്, അല്ലാ
ഹടുവടും മൂസാ െബചിയടും തമ്ചിേടുള്ള ബന്
നത്തകടുറചിച്ടു പറയടുന്തട്. َعِهد-നറെ അർഥം 
7:134-െടു താന� വചിശദമാകചിയചിട്ടുണ്ട്. അതചിെടു 
പടുറനമ, മഹാഗടുരടുകന്ാർ തങ്ങളടുനെ ഏറ്ം 
പ്രമടുഖ ശചിഷ്യന്ാർകട് ഉപവദശചികടുന് വചിവശഷ 
ജ്ാെത്തചിെടും, മന്തവാദചികനളവ്ാേടുള്ള 
അഭ്യാസചികൾ പ്രധാെ ശചിഷ്യെടു മാത്രമായചി 
ഉപവദശചികടുന് മന്തത്തചിെടും വചിദ്യകടും എല്ലാം 
 എന്ടു പറയടുനമന്ട് ഇബട് െടു ആശൂർ َعِهد
തനറെ തഫട് സീറചിൽ പറയടുന്ടുണ്ട്. തർജമയചിൽ 
നകാെടുത്ത 'വരം' എന് അർഥം ഈ ആശയങ്ങ
നളനയല്ലാം ഉൾനകാള്ളടുന്താണട്.

ഫറവവാെചികളടുനെ അഭ്യർഥെ മാെചിച്ട് 
മൂസാ(അ) പ്രാർഥചിച്വ്ാന�ാനക ആപത്തടു
കളകന്ടുവപായചി. പവക്ഷ, ആപത്തകന്ടു 
ക�ചിഞ്ാൽ ജെം മൂസാ െബചികടു നകാെടുത്ത 
വാകട് മാറടുകയടും മറകടുകയടുമായചിരടുന്ടു. 
പചിരചിച്ടു മടുറടുകചിയ പാശം പചിരചിയ�ചിച്ട് ദടുർബ
േമാകടുകയാണട് ഭാഷാർഥത്തചിൽ نكث. ഉറ്ചിച് 
വാഗ്ദാെത്തചിൽെചിന്ട് പചിവന്ാട്ടു വപാവടുക, േം
ഘചികടുക എന്ട് പ്രവയാഗാർഥം. ഫറവവാെ പ്ര
ഭൃതചികൾ നമാത്തത്തചിൽ വാകടു മാറചിനയങ്കചിേടും 
മൂസാ(അ)കട് നകാെടുത്ത വാകട് പാേചിച്ട് അവദേ
ഹനത്ത വചിശ്സചികടുകയടും അെടുസരചികടുക
യടും നചവയ്ണ്താനണന്ട് കരടുതടുന്വരടും 
ൊട്ചിൽ അങ്ങചിങ്ങട് ഉണ്ായചിരടുന്ടു. അതടു മെ
സ്ചിോകചിയ ഫറവവാെ ൊനൊട്ടുകടും തനറെ 
അധചികാരവടും ആധചിപത്യവടും അെചിവഷധ്യമാ
നണന്ട് ബഹടുജെങ്ങനള ഓർമചി്ചികാെടും ഉറ
്ചികാെടും ൊനൊട്ടുകടും ദൂതന്ാനര െചിവയാഗചി
ച്ടു. അവർ രാജാവചിനറെ തചിരടുവചെം വചിളംബരം 
നചയ്ടു: അല്ലവയാ പ്രജകവള, മചിസ്യീം വദശത്തചി
നറെ ആധചിപത്യവടും അധചികാരവടും എെചികടു 
മാത്രമല്ലവയാ, ഈ െദചികൾ ഒ�ടുകചിനകാണ്ചിരചി
കടുന്തട് എെചികടു കീ�ചിേല്ലവയാ? െചിങ്ങളതടു 
കാണടുന്ചില്ലവയാ? ഈജചിപ്തചിനേ കെൽ െദചി
നയയാണട് انهار -െദചികൾ- എന്ടു പറഞ്ചിരചികടു
ന്തട്. കെേചിനറെ കകവ�ചികനളയടും വപാഷക 
െദചികനളയടും വചർത്താണട് 'െദചികൾ' എന് 
ബഹടുവചെ പ്രവയാഗം. താൽപര്യമചിതാണട്: 
മൂസായടുനെ കാര്യത്തചിൽ എനറെ പ്രജകൾ ഒട്ടും 
സംശയചിവകണ്തചില്ല. അയാൾ തെചി കപെെടും 
സ്ാർഥൊയ മന്തവാദചിയടും തനന്യാണട്. 

മൂസാ 
നേിക്് 

അല്ാഹുവു
മായി എ
ബ്ാ ഇട
്രാടുണ്് 
എന്് അവ
ർ മനസ്ിോ
ക്ിയിരു
ന്ു. എന്ാ
ൽ, അത് 
പ്രവാചെ
ത്വമാകണ
ന്് സമ്മ
തിക്ാൻ ത
യാറായി
രുന്ില്. പ്ര
വാചെത്വ
കതെ നിബേ
ധിക്ുന്
വരാണ

ബല്ാ അവർ.
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െചിങ്ങൾ കാണടുന്ടുണ്വല്ലാ, ഈജചിപ്തചിനറെ പര
മാധചികാരചിയാണട് ഞാെ. രാജ്യം സംരക്ഷചികാ
െടും വചികസചി്ചികാെടും ശത്രടുകനള തടുരത്താ
െടുനമല്ലാം ഉത്തരവാദന്ട്വെ. െചിങ്ങളടുനെ 
വക്ഷമ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉറ്ടു വരടുവത്തണ്വ
െ. െചിങ്ങളടുനെ സമ്പൽ സമൃദ്ധചികാധാരമായ 
കെേടും ഇതചിനറെ കകവ�ചികളടും ഒ�ടുകടുന്തട് 
എനറെ കീ�ചിോണട്. ഇങ്ങനെനയാനകയടുള്ള 
ഞാെചിരചിനക എെചികടു മീനത ഒരടു വചിധാതാ
വടുണ്ാവടുകവയാ? ഇെചി ഉനണ്ന്ടു നവച്ാൽ 
തനന് അവെ തനറെ ദൗത്യത്തചിെട് നതരനഞ്
െടുകടുക രാജാവായ എനന്വയാ എനറെ രാ
ജധാെചിയചിനേ ഏനതങ്കചിേടും പ്രമടുഖനെവയാ 
അല്ലാനത അെചിമകൂട്ത്തചിൽ നപട് മൂസാനയ
യാവണാ, അതടും എവന്ാനൊന്ാവോചചികടുക 
വപാേടും നചയ്ാനത! ആവോചചിച്ടു വൊകടുക: 
താെ പറയടുന്നതന്താനണന്ട് വകൾവചികാനര 
വബാധ്യന്െടുത്താെ വപാേടും ക�ചിയാത്ത ഈ 
അധമനെകാൾ പ്രവാചകത്ത്തചിെടും കദവചിക 
ദൗത്യത്തചിെടുനമാനക വയാഗ്യെടും വരേഷ്ഠെടും 
ഞാെല്ലവയാ? മൂേത്തചിൽ ُ

اُد ُيِبين
َ
 َيك

َ
 എന്ാണട് ل

പറഞ്ചിരചികടുന്തട്. 'നവളചിന്െടുത്താറാകടുന്ചി
ല്ല' എന്ാണട് വാകർഥം. ഇതടുനകാണ്ടുവദേശചി
കടുന്തട് മൂസാ െബചികട് ജന്ൊ ഉണ്ായചിരടുന് 
വചികചിനെയാനണന്ട് പേ വ്യാഖ്യാതാകളടും 
അഭചിപ്രായന്ട്ചിരചികടുന്ടു. മൂസാ(അ)കട് 
ജന്ൊ വ ചികടുണ്ായചിരടുന്ടുനവന്തചിെട് 
നതളചിവായചി പറയടുന്തട് َواْحلل عقدة من ِلساني 
എന് അവദേഹത്തചിനറെ പ്രാർഥെയാണട്. എനറെ 
ൊവചിനറെ നകട്�ചിവകണവമ എന്ാണതചിെർഥം. 
ൊവചിനറെ 'നകട്ട് ' വചികട് തനന് ആവണനമന്ചില്ല. 
ഞാെ വാചാേെല്ല, ആളടുകൾകട് മെസ്ചിോ
കടുംവണ്ണം സംസാരചികാെ എെചികട്  വാഗ്ചിോ
സം പ്രദാെം നചവയ്ണവമ എന്ടും അതചിെർഥ
മാകാം. ഈ അർഥമാണട് ചചിേ പണ്ചിതന്ാർ 
സ്ീകരചിച്ചിട്ടുള്ളതട്. അനതന്തായാേടും അല്ലാഹടു 
അവദേഹത്തചിനറെ പ്രാർഥെ സ്ീകരചിച്ചിരടുന്ടു. اَل
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മൂസാ, െീ വചാദചിച്തട് ൊം തന്ടു ക�ചിഞ്ചിരചി
കടുന്ടു'' (20:36). മൂസാ(അ)കടുണ്ായചിരടുന്തട് 
വചികായാേടും വാചാേതകടുറവായാേടും അവദേ
ഹത്തചിനറെ പ്രാർഥെ അല്ലാഹടു സ്ീകരചിച്വതാ
നെ അതചില്ലാതായചി. അവ്ാൾ ഇവചിനെ 'നവളചി
ന്െടുത്താറാകടുന്ചില്ല' എന്ടു പറയടുന്തചിനറെ 
താൽപര്യം, െനമ് വബാധ്യന്െടുത്താെടും െമടു
കടുൾനകാള്ളാെടും ക�ചിയാത്ത സങ്കീർണവടും 

ദടുർഗ്രഹവടുമായ കാര്യങ്ങളാണവെ പറയടുന്
തട് എന്ാകാവെ തരമടുള്ളൂ. തെചികടു മീനത 
ഒരടു പ്രപഞ്ച വചിധാതാവട് -رّب العالين- ഉനണ്ന് 
വാദവടും, െൂറ്ാണ്ടുകളായചി തങ്ങളടുനെ അെചി
മകളായ ഇസ്ാഈേ്യനര സ്തന്തരാകണ
നമന് ആവശ്യവടുനമാന്ടും ഫറവവാെചികൾകട് 
അംഗീകരചികാെ ക�ചിയടുന്തല്ലവല്ലാ. 20:27-36 
സൂക്തങ്ങൾകടു താന� ഈ വചിഷയം ചർച് 
നചയ്ചിരചികടുന്ടു.

'ഇവനെ കദവം െചിവയാഗചിച്യച്താനണങ്കചി
ൽ ഇവനറെ കരങ്ങളചിൽ കെക കങ്കണങ്ങളചി
ല്ലാത്തനതവന്ത?' എന് വചാദ്യം അകാേത്തട് 
അധചികാരത്തചിനറെയടും ഐശ്ര്യത്തചിനറെയടും 
ചചിഹ്നമായചി കകകളചിൽ സ്ർണ വളകളണചി
യടുന് സമ്പ്രദായം ഉണ്ായചിരടുന്തചിനെ ആസ്പ
ദചിച്ടു നകാണ്ടുള്ളതാണട്. മറ്ടു രാജ്യങ്ങളചിവേ
കയകടുന് പ്രതചിപടുരടുഷന്ാരടുനെയടും വചിവചിധ 
പ്രവചിശ്യകളചിവേകയകടുന് ഗവർണർമാരടു
നെയടും പ്രാതചിെചിധ്യത്തചിനറെയടും അധചികാര
ത്തചിനറെയടും ചചിഹ്നമായചിരടുന്ടു കകകളചിനേ 
സ്ർണവളകൾ. തെചികടു മീനത ഉനണ്ന്ടു പറ
യടുന് വചിധാതാവട് ഭൂമചിയചിവേകട് ഒരടു ദൂതനെ 
അയകടുവമ്പാൾ ആ െചിവയാഗത്തചിനറെ അെയാ
ളമായചി അയാളടുനെ കരങ്ങളചിൽ ഒരടു കെക 
കങ്കണമണചിയചികാതചിരടുന്നതവന്ത എന്ാണട് 
ഫറവവാെ വചാദചികടുന്തട്. അനല്ലങ്കചിൽ ആ പ്ര
വാചകെട് അകമ്പെചിയായചി കടുനറ മേകടുകനള 
അയവകണ്തവല്ല? 26-ാം സൂക്തത്തചിൽ വന് 
َ ൽ െചിന്ടുള്ളതാണട്-قرين
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നത സദാ സഹവസചികടുന് കൂട്ടുകാരായചിട്ട് 
എന്ാണട് താൽപര്യം.

ഫറവവാനറെ ഈ വചിളംബരത്തചിൽ വചിളങ്ങടു
ന്, അയാളടുനെ അധചികാര ഡംഭടും ധചികാര
വടും കാപെ്യവടും തനന്യാണട് 'മകയചിേടും 
ത്ാഇഫചിേടും ഞങ്ങനളവ്ാേടുള്ള മഹാ പടു
രടുഷന്ാരചിരചിനക ഈ ഏ�യായ മടുഹമ്ദചിെട് 
വവദമചിറകചിയനതവന്ത' എന്ട് വചാദചികടുന് 
ഖടുകറശചികനളയടും ഭരചികടുന്തട് എന്ട് സൂചചി
്ചികടുകയാണട്. അതാണട് ഈ സന്ദർഭത്തചിൽ 
മൂസാ-ഫറവവാെ സംഭവം അെടുസ്മരചികടുന്തചി
നറെ ഔചചിത്യം. ഫറവവാെ വചാദചിച്തടുവപാനേ, 
മടുഹമ്ദചിെട് (സ) കെകനകാട്ാരമചില്ലാത്തനത
ന്തട്, അല്ലാഹടുവചിനറെയടും മേകടുകളടുനെയടും 
അകമ്പെചിയചില്ലാത്തനതന്തട് എന്ടും ഖടുകറശചിക
ൾ വചാദചിച്ചിരടുന്തായചി 17: 92-93 സൂക്തങ്ങൾ 
പറയടുന്ടുണ്ട്. l
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