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 نوں  سادہ تار يخی گل بات دے طور تے پڑهن دا اک عام گلہ ،تخليق دے 1پيدائش
پہلے  تن دناں  لئی  تڑکے تے شام  دے ناممکن هون نوں فرض کرنا اے۔ايہہ کہ 

  1ک بنايا نيں گيا سی ۔ايہہ ظاہری مسلہ بوہت سارياں لئی پيدائشسورج چوتهے دن ت
اتے دهيان کر ن دا سبب بنيا،نا صرف اک پدری تاريخ دے طورتے  ،پرنتو اک ادبی  

انداز دے طور تے ۔ليکن کيہ ايہہ گلہ واجب سی ؟ميں ايہدے اتے وشوس نيں کردا 
۔۔اصل وچ  ايتهے دو ممکنہ تے بوہت معقول وضاحتاں نيں  

 
 

 اک عام لو دا ذريعہ
 

تخليق دے پہلے دن  خدا نے لو بنا 
ئی پرنتو لو دے ذريعے دا ذکر نيں 
کيتا ۔ فير کداں لو دی ابتدا  هوئی ؟ 

 1کون اينوں بنا رہيا سی ؟ پيدائش 
 آيت  سانوں اشارہ ديندی اے 4باب 

۔اتے خدا نے لو  نوں ہنيرے توں  
ر  آيت نا ل ک14وکه کيتا۔ايہدا موازنہ 

 يئے اتے خدا نے آکهيا  اسماناں اتے 
نيرياں نوں کہ دن نوں ہنيرے نوں 
وکه کرے اتے اوہ نشاناں ،دناں تے 
ورياں نوں ۔ايہہ پرگهت کردا اے  کہ 
فير پہلے تن دناں لئی خداوند  بل 
واسطہ يا بالواسطہ لو نوں ہنيرے توں 
وکه کرن وچ کهوبيا رہيا ۔جہنوں ا 

ہنيرے دا وہنوں ترتيب نال دن اتے 
  ۔ ]5آيت  [ ناں ديتا 

 
 بہر حال ،چوتهے دن توں بعد ايہہ کم نويں پيدا کردہ سورج تے چاند نوں دے ديتا۔

 
ايس لئی اينوں لو تے ہنيرے دا ناں ديتا جانا پہلے تن دناں لئی وکه هوئے سی ۔ 
جس طرا ں اوہ دن تے رات وجود رکه دے سن ۔ ايہہ اندزہ کرن لئی بالکل نا 

يں اے کہ کسے وی طراں دی عارضی ،رہمنا روشنی دا ذريعہ وجود معقول ن
رکه دا سی ۔ايں نوٹ کرنا چنگا لگدا اے ،يہودی مفسرين وشوس رکه دے سی 
کہ خداوند نے سورج دی پرانی آذاد  لو نوں بنايا سی ۔ جہنوں بعد وچ وکه کر 

 اے ۔بغير ديتا گيا سی  ا تے سيدهے رستے لئی موسوی بهوشر وچ اکٹها کيتا گيا
 آيت وی ايس 5 باب 22 آيت اور 23 باب 21کسے شک و شبہ توں  مکا شفہ

آيت دی مد د کردی هوئی دکهائی ديندی اے کہ خداوند خود سورج دی بجائے  
  نويں يروشيلم  نوں کسے طرا ں چمکائے گا ۔
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 ويلے دے عام مروجہ نشان لگا ون  وا لے ۔
 

  
 بجائے اے  حقيقت وچ خاص واقعيات نوں دسن دی

اصطالحات  سادہ طراں دے عام مروجہ نشان لگاون 
والياں دياں هو سکدياں نيں ۔جس طراں کہ هور اکهراں  
دے نال ،جس طراں کہ اصطالحات  شام اتے صبح 
سياق و اسباق  وچ  وکهری وکهری قسم  دے مطلب  

نوں عام طور تے ويلے " شام "رکه سکدی نيں۔لفط 
بيان کيتا جاندا سے گٹ عرصے دے طور  تے 

اے۔جدوں سورج نظراں دے سامنے ڈوبنا شروع هوندا 
اے ۔بہرحال اينوں عام طور  تے  بوہتی ورای دن دے 
کم کاج  دے ُمکن دے ويلے دے طور تے وی ورتن 
کيتا جاندا اے۔مثال دے طور تے کم ُمکن اتے ساون دے 
وچکار بغير کسے شک و شبہ دے ايس ويلے دے 

دا " شام"ت سارے لوک اپنا عرصے  دے دوران بوہ
کهانا کهاندے  نيں۔ ہن ايہدا الزمی طور تے ايہہ مطلب 
نہيں کہ اوہ ايس لئی کهاندے نے کہ سورج ڈوب رہيا 

  اے۔
 

ايسے طراں صبح دا دوپہر توں پہالں  کسے ويلے دا حوالہ ديتا جا سکدا اے۔نا صرف 
هوندا اے۔ويلے دا تهوڑا جيا عرصہ جدوں سورج  اسمان توں نکل رہيا   

 
باب دے سياق و اسباق وچ چنگی طرا ں 1ايہہ خيال پيدائش 

فٹ هوندا اے ۔تخليق دا ہر دن خداوند  دياں سرگرمياں نوں 
بيان کردا اے اتے ايہہ ايس فقرے  دے نال ُمک جاندياں 
نيں۔اتے فير شام هوندی اے اتے فير سوير هوندی اے۔اتے 

ہالں ويلے دے اک اگال دن۔تاهم خداوند نے کم ُمکن توں پ
ُاتے نشان لگوندياں " شام"اصطالح [عرصے نوں کم کہيا 

اتے کم نہ کرن دے ويلے تک جاری رہيا جدوں ]هويئاں
تک کہ صبح نہ هوئی،جد اوہنے دوبارہ کم شروع کيتا 

اوس ويلے ول اشارہ " شام'۔دوسرے اکهراں وچ اصطالح
اےجدوں خداوند بے حرکت سی۔اتے اصطالح سوير 
خداوند دے بے حرکت  هون  دے آخير اتے اگلے  دن دے 

  کم دے سروع هون دا حوالہ پيش کردی اے۔
 
 

مزيد هور ،نوٹ کرو کہ سورج  دا  چڑهنا اتے ڈوبنا  ُملک اتے  موسم  اتے  انحصار      
کردياں هوئياں  ايہہ دن دے وکهرے وکهرے ويلياں  وچ سامنے آ سکدے نے۔مثال 

 دے دوران تقريبا  اک مہينے  لئی شمالی سويڈ  ن  اے ۔ دے طور تے  گرمياں 
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سورج چڑهن اتے ڈوبن دا 
حوالہ پيش کرن توں عالوہ 

سادہ طرح " سوير"اتے " شام"
اتے دسی گئی خداوند دی 

سرگرمی دے شروع هون اتے 
ُمکن لئی ويلے دی نشاندہی 
کرن والياں دے طور تے کم 

 کردا اے۔



 گهنٹے دے دن وچ سورج دی لو  دا تجربہ 24ايہدے وچ جہڑا قطب شمالی وچ اے ۔ 
کيتا جاندا ا ے ۔ شمالی سو يڈ ن نوں آدهی رات نوں سورج دی سر زمين  دے طو ر 

 تقريبا گيلی ور  تے جا نيا  جاند ا اے ۔ايہدے  دوجے پاسے  سردياں  دے موسم  وچ 
دا لگاتارہنيرے دا  تجربہ  کردا ہے۔سورج دا چڑهنا اتے ڈوبنا  ايس عرصہ دے 

کدی " صبح"اتے " شام"دوران  کدی وی پرگهت نيں ہوئے ۔ايس لئی اس  سمجه وچ 
وی ظاہر نيں هووے ۔پرنتو سورج دی لو  دی غير موجودگی وچ اتے يا ہنيرے دی 

دا مطلب ايہہ نيں کہ ايتهے شام اتے سوير  دا تصور غير موجودگی وچ ،بہر  حال ايہ
سورج چڑهنے اتے ڈوبنے دا ] يادن دے ويلے ،يا رات دے ويلے دا تصور[نيں 

سادہ طراں  ُاتے بيان کيتی گئی " سوير"اتے " شام"حوالہ پيش کرن توں عالوہ،
خداوند  دی سرگرمی  دے شروع هون اتے ُمکن  لئی ويلے دی نشاندہی کرن والے 
دے طور  تے کم کردا ہے۔کسے معاملے وچ  چوتهے دن سورج دی تخليق توں 
پہالں شاماں  اتے سوير اں دا  ظاہر هونا عام طور  تےاقتباس  دی سچائی  ُاتے شک 

  اتے خاص طور  تے تخليقی سر گزشت  وچ کوئی وجہ نيں پائی جاندی ۔ 
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