ُ ّ
ناچنا ِکتاِب مقدس میں
1۔ (
"ناچنا" یا "رقص )کرنا("ٰ ِان حوالہ
جات میں نظر آتا ہے:
خروج 20:15؛ 19:32؛
قضاۃ 34:11؛ 21:21؛ 23:21؛
 1سموئیل 6:18؛ 11:21؛ 5:29؛
 2سموئیل 14:6؛
 1تواریخ 29:15
ُ
ا ّیوب 11:21؛
ُ
ُ
زبور  ;11:30زبور 7:87؛ 3:149؛
4:150؛
واعظ 4:3؛
ُ
غزل الغزلت 13:6؛
یسعیاہ 21:13؛
یرمیاہ 4:31؛ 13:31؛
َ
نوحہ 15:5؛
متی 17:11؛ 6:14؛
مرقس 22:6؛
لوقا 32:7؛

2۔(
کچھ حوالہ جات میں ناچنے کا تعلق
گناہ سے ہے ،غلط ہے ،مثال کے
طور پر :خروج 19:32؛ متی 6:14؛
مرقس 22:6۔
3۔(
کچھ حوالہ جات میں ناچنے کا تعلق
روحانی خوشی سے،خدا کی شکر گزاری
اور حمد سے ہے ،مثال کے طور پر:
خروج 20:15؛  2سموئیل 14:6؛
ُ
16:6؛  1تواریخ 29:15؛ زبور 3:149؛
4:150۔
 (4اکثر ناچنے کا تعلق خوشی سے
ہے ،خاص کر فتح کی خوشی سے اور
ُ
ُ
اسکا الٹ ماتم یا رونا ہے:

 1سموئیل 6:18؛ 11:21؛ 5:29؛
 2سموئیل 14:6؛ واعظ 4:3؛ یرمیاہ
َ
4:31؛ 13:31؛ نوحہ 15:5۔
ُ
5۔( پرانے عہد نامہ میں یہ الفاظ
استعمال ہوتے ہیں:

ָמחוׂל ما خول
خروج 20:15؛ 19:32؛
قضاۃ 34:11؛ ;21:21
 1سموئیل 6:18؛ 11:21؛ 5:29؛
ُ
زبور 11:30؛ 3:149؛ 4:150؛
یرمیاہ 4:31؛ 13:31؛
َ
نوحہ 15:5۔

לה ِمخولہ
ְמחוׂ ָ
ُ
غزل الغزلت 13:6۔
ُ
وہ بھی دیکھیں جو زبور 1:53؛ 1:88
ُ
کے اوپر ِلکھا ہے۔
]חול[ ]خ و ل[

ָחל خال
قضاۃ 21:21۔
לל خولیل
חוׂ ֵ
قضاۃ 23:21؛
ُ
زبور 7:87۔

לל ِحت خولیل
ִהְתחוׂ ֵ
یرمیاہ 19:23۔

]רקד[ ]ر ق د[
َ
ָרַקד راقد

واعظ ְ ) 4:3רקוׂד ِرقود(
ُ
زبور 4:114؛ 6:114۔
ّ
ִרֵקד ِرقید
َّ
 1تواریخ ְ) 29:15מַרֵקד ِمرقید(؛
ُ
ناحوم 2:3؛
َُّ
یسعیاہ ְ) 21:13יַרְקדו ِیر ِقدو(
ُ
یوایل 5:2؛

ُ
ا ّیوب 11:21۔

ִה ְרִקיד ِحر ِقید
ُ
زبور 6:29۔

כר ِکر کیر
ִכ ְר ֵ
َ
כר ِمکرکیر [
]ְמַכ ְר ֵ
 2سموئیل 14:6؛ 16:6۔
6۔( نئے عہد نامہ میں یہ الفاظ
استعمال ہوتے ہیں:
َ
 ωρχεομαιاورِخئومِئی
متی 17:11؛ 6:14؛
مرقس 22:6؛
لوقا 32:7؛
ُ
 χωροςخورس
لوقا 25:15
7۔( کچھ حوالہ جات میں پی بی ایس
اردو ترجمہ میں ناچنے کا زکر ہے
لیکن عبرانی یا یونانی متن میں نہی:
َ
ְוִשַחְקִתי ِوِسخق تی
 2سموئیل 21:6
)کاتھولک ترجمہ :کھیلنا(۔
َ
 παιζεινپی ضین
ُ
 1کِرنتھیوں 7:10۔
)کاتھولک ترجمہ :کھیلنا(۔
 κωμοιکوموئی
َ
روم ) 13:13کاتھولک ترجمہ :اوباشی(۔
گلتیوں ) 21:5کاتھولک ترجمہ:
َ
اوباشی(۔
 1پطرس ) 3:4کاتھولک ترجمہ بھی
ناچ رنگ ہے جس طرح پ بی ایس
میں اور  NIUBمیں لیکن ِان تین حوالہ
جات میں کوموئی کا خاص تعلق
ناچنے سے نہیں  ،بلکہ زیادہ کھانے
اور پینے سے (۔
اے دی لئنس 2009۔

