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Юсуф аз тарафи хоҷаи 
пешинааш Пӯтифар аз рӯйи 
хато ба зиндон андохта шуда 
буд.  Ӯ дар зиндон шахси 
боитоат ва фоидабахш буд. 
Сардори зиндон пеш 
бурдани корҳои 
зиндонро ба Юсуф 
бовар карда 
буд. Азбаски 
Худо бо Юсуф 
буд, аҳволи 
зиндониён дар он 
ҷо беҳтар шуд.  



Нонпази шоҳ ва як дарборӣ дар 
зиндон буданд. “Чаро шумоён 
ин қадар зиқ ҳастед?” — як 
рӯз аз онҳо пурсид Юсуф.
“Касе гуфта наметавонад, 
ки хоби 
мо чӣ 
маъно 
дорад”
—
ҷавоб 

доданд мардони 
нооромшуда.



“Худо метавонад!
Хобатонро ба ман 
гӯед” — гуфт Юсуф.



“Хоби ту маъно дорад, ки баъди се рӯз аз нав 
ба шоҳ фиръавн писанд меоӣ. Он гоҳ маро ба ёд 
оварда, аз фиръавн хоҳиш намо, ки маро озод 
намояд” — гуфт Юсуф ба дарборӣ.

Хоби нонпаз 
маънои 
бад дошт. 
Юсуф гуфт, 
ки баъди 
се рӯз вай 
мемирад.
Ҳар ду хоб 
ҳам амалӣ 
шуданд. 



Аммо то он рӯзе ки фиръавн аз хобаш 
тарсида бедор шуд, дарборӣ дар 
бораи Юсуф фаромӯш карда буд.

“Ман як хоб дидам” — гуфт 
фиръавн. 

Аз байни 
хирадмандони шоҳ

касе маънои хобро ба ӯ
гуфта натавонист. Он гоҳ
дарборӣ дар бораи Юсуф,
ки дар зиндон буд, ба ёд
овард ва дар бораи вай 
ба фиръавн нақл кард.



Фиръавн барои овардани Юсуф 
зуд одам фиристод. Юсуф ба шоҳ гуфт: 

“Хоби ту паём аз ҷониби Худо аст. Дар Миср 
ҳафт соли серию пурӣ хоҳад буд. Баъди 

ҳафт сол қаҳтии сахт меояд”. 



Юсуф ба фиръавн чунин 
маслиҳат дод: “Ҳозир барои 
захираи хӯрокӣ дар давоми 
ҳафт соли хуб нақша каш. 
Набошад халқат 
дар солҳои қаҳтӣ 
аз гушнагӣ 
мемиранд”.
Фиръавн гуфт: 
“Худо бо ту аст.
Пас аз ман, ту 
дуюм идора 
кардани Мисрро 
ба ӯҳда мегирӣ.”



Ҳафт соли серию пурӣ омад. Сипас ҳафт соли 
гушнагӣ. Ғайр аз Миср, ки дар он ҷо захираи 
калонро хирадмандона нигоҳ медоштанд, дар ҳар 
ҷойи дигар хӯрокӣ намерасид. Дар ватани 

дурдасти Юсуф, хонаводаи Яъқуб азоби 
гуруснагӣ мекашиданд.  



Мардум барои харидани ғалла аз тамоми
мамлакатҳо ба Миср мерафтанд.  Яъқуб ба 
писаронаш чунин фармон дод: “Шумоён 

низ бояд ба Миср 
равед, вагарна 
мо аз гушнагӣ 
мемирем”.
Бародарон ба 

Миср расида, 
барои 

харидани 
хӯрокӣ 
тайёр шуданд. 



Писарони Яъқуб дар назди шахси 
бузурге ки роҳбарии Мисрро ба ӯҳда 
дошт, таъзим карданд. Онҳо Юсуф, 
бародари худро нашинохтанд. Аммо 
Юсуф онҳоро шинохт. Ӯ хобҳои давраи 
бачагиашро ба ёд овард. Худо вайро 
бар бародаронаш боло бардошта буд.



Юсуф хеле доно буд. Вай бо онҳо 
дағалона гап зада, бародараш Шимъунро 
гаравгон гирифт.  Сипас фармон 
дод: “Хӯрокиро гирифта ба 
хона равед ва бо бародари 

хурдиатон 
баргардед.

Он вақт 
ман 

мефаҳмам, 

ки шумоён ҷосус нестед”.



Бародарон хаёл карданд, ки  шояд 
Худо онҳоро барои Юсуфро чандин 
солҳо пеш ҳамчун ғулом
фурӯхтанашон ҷазо дода 

истодааст.



Яъқуб ва писаронаш ҳайрон шуда 
буданд. “Пуламонро дар даруни ғалла 
баргардондаанд. Он роҳбар гуфт, ки 
мо бояд Бинёминро ҳамроҳамон 
оварем” — гуфтанд онҳо. 



Яъқуб барои рафтани Бинёмин иҷозат 
намедод. Аммо дере нагузашта хӯрокӣ 
тамом шуд. Ба бародарон лозим 
шуд, ки боз ба Миср раванд. 
Бинёмин низ бо онҳо рафт. 



Вақте ки Юсуф Бинёминро дид, ба хизматгоронаш 
фармон дод, ки зиёфати калоне ташкил кунанд.
Бародарон ба он даъватӣ буданд. “Оё падаратон 
зинда ва саломат аст?” — пурсид Юсуф. Эҳтимол 
вай дар бораи он ки чӣ гуна тамоми хонаводаро 

сарҷамъ оварда метавонад,
фикр мекард.



Инчунин Юсуф 
донистан мехост, 
ки оё бародаронаш 
дар ҳақиқат аз 
гуноҳе ки чандин 
солҳо пеш карда 
буданд, пушаймон 
шудаанд ё не.

Баъди зиёфат 
Юсуф 
бародаронашро ба 
дуздӣ айбдор 
намуд.



“Барои ҷазо додани шумоён, ман Бинёминро 
ҳамчун ғулом нигоҳ медорам” —
гуфт Юсуф. “Хоҷаам, ба ҷойи ин 
ҳаёти маро гир” — зорӣ 
намуд Яҳудо. Юсуф 
фаҳмид, ки Яҳудо ки 
фурӯхтани вайро 
пешниҳод карда буд, 

дар ҳақиқат 
тағйир ёфтааст.



Юсуф дигар муҳаббаташро, ки 
нисбат ба оилааш дошт, пинҳон

карда натавонист 
ва ҳамаи 

мисриёнро 
берун

фиристод.



Сипас ба гиря даромад. “Ман 
Юсуф бародаратон ҳастам, ки 

шумо ба Миср фурӯхта
будед” — гуфт ӯ.

Бародарони
ҳайрону

тарсоншуда
чизе

нагуфтанд.



Юсуф бародаронашро рӯҳбаланд 
намуда гуфт: “Худо маро 

дар Миср хоҷа 
таъйин намудааст, 
то дар ин қаҳтӣ ҳаёти 
шуморо наҷот диҳам. 
Рафта падарамро биёред.
Ман шумоёнро нигоҳубин 

мекунам.”



Яъқубу Юсуф дар Миср аз нав 
якҷоя шуданд ва тамоми 

хонавода 
дар он ҷо, дар 
осоиштагиву 
фаровонӣ зиндагӣ 
мекарданд. 



ХУДО БА ЮСУФИ ҒУЛОМ ОБРӮ МЕДИҲАД

Ҳикоя аз Каломи Худо

Пайдоиш 39-45

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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