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Оё ягон бор Худо 
ба хонаводаи шумо 
тифл ато кардааст?
Ин чӣ хел зӯр аст!
Исҳоқу Рифқо ду 
баробар бояд шодӣ 
карда бошанд! Худо 
ба онҳо дугоник 

доданӣ 
буд.



Тифлакон дар батни 
Рифқо мубориза 
мебурданд.
Ҳангоме ки Рифқо 
дуо кард, Худо ба 
вай гуфт, ки ҳар 
ду писараш ду 
халқро роҳбарӣ 
хоҳанд кард ва 
писари хурдӣ 
бузургтар хоҳад буд.
Одатан писари калонӣ 
бузургтар мешавад.
Ниҳоят тифлакон 
таваллуд шуданд.



Дугоникон ба ҳам монанд набуданд. Писари 
калонӣ Эсав хеле сермӯй буд ва калон 
шуда, шикорчии зӯр шуд. Яъқуб пӯсти 
нарм дошт ва ба корҳои хона машғул 
шуданро дӯст медошт. Исҳоқ Эсавро 
бештар дӯст медошт. Рифқо бошад, 

Яъқубро.



Рӯзе Эсав гурусна монд ва ба Яъқуб гуфт, ки ба 
вай хӯроке диҳад. Аммо Яъқуб гуфт: “Аввал 
ҳаққеро ки ҳамчун писари калонӣ дорӣ, ба ман 

фурӯш”. Эсав
парво надошт,

ки Худо ба 
нахустзода чӣ

ваъдаҳо дода буд.
Ҳамин тавр ӯ бо

Яъқуб додугирифт
кард. Акнун

Яъқуб баъд аз сари
падарашон сардори

оила хоҳад буд.



Як шаб Худо ба Исҳоқ гуфт: “Ман Худои 
падарат Иброҳим ҳастам.  Ман ҳамроҳи ту ҳастам
ва наслатро баракат медиҳам.” Гарчанд Исҳоқ ба 

Худо ибодат мекард, писари вай Эсав
аз байни халқи ҳиттӣ ду зан гирифт.

Ин халқ Худоро
намешинохт.  



Исҳоқ пир шуд. Рӯзе вай аз Эсав 
чунин хоҳиш кард: “Барои ман 
гӯшти нағз биёр. Баъд ман ба ту 
баракат медиҳам”. Ин баракати 
махсус аз тарафи падар ба 
писари калонӣ дода мешуд.
Эсав зуд ба шикор рафт. Аммо 
ин гапи шавҳарашро Рифқо низ 
шунида буд. Ӯ мехост, ки Яъқуб 

баракат ёбад.



Рифқо нақшае кашид.
Вақте ки вай зуд хӯроки 
дӯстдоштаи Исҳоқро 
тайёр кард, Яъқуб 
либосҳои Эсавро пӯшид 
ва пӯсти мӯйдори 
ҳайвонро ба дасту 
гарданаш баст.
Чашмони Исҳоқ нағз 
намедиданд. Шояд 
чашмонаш хато ҳам 
мекарданд.



Яъқуб хӯрокро ба назди 
падараш овард. Исҳоқ 
гуфт: “Тарзи гапзаниат 
ба Яъқуб монанд, лекин 
дастонат ба дастони Эсав 
монанд ҳастанд.”  Баъди 
хӯрок, Исҳоқ писарашро, 
ки дар пеши ӯ ба 
зону зада буд, 
баракат дод.



Ҳамин ки Яъқуб баромада рафт, Эсав ба пеши 
падараш омад. “Ана хӯроки шумо” — гуфт вай.

Исҳоқ фаҳмид, ки вайро
фиреб додаанд. “Ман
баракатро иваз карда

наметавонам” — гуфт ӯ.
Дар дили Эсав нафрат

пайдо шуд ва ӯ қарор 
кард, ки Яъқубро

мекушад. 



Рифқо таҳдидҳои Эсавро шунида, ба Яъқуб гуфт: 
“То он вақте ки бародарат кори кардаатро аз ёдаш 

барорад, ба хонаи тағоят
гурехта рав”. Исҳоқ розӣ шуд,

ки Яъқуб рафта, аз авлоди
модараш бояд зан кобад.

Ҳамин тавр Яъқуб аз хона
баромада рафт.



Ҳамон шаб Яъқуб ба ҷойи 
болишт сангеро зери 
сараш гузошта хоб рафт
Шояд вай худро танҳо ҳис 
мекард ва шояд 
метарсид. Аммо 
вай танҳо набуд.
Худо дар хоби 
ширин ба 
вай гуфт:



“МАН ХУДОИ 
ПАДАРОНАТ —
ИБРОҲИМ ВА ИСҲОҚ 
ҲАСТАМ. МАН ҲАМРОҲИ 
ТУ ҲАСТАМ ВА ИН ЗАМИНРО БА ТУ 
МЕДИҲАМ. БА ВОСИТАИ ХОНАВОДАИ ТУ 
ТАМОМИ ХОНАВОДАҲОИ РӮЙИ ЗАМИН БАРАКАТ 

ХОҲАНД ЁФТ”. Баъди ин сухани Худованд 
Яъқуб аз хоб бедор шуд. Ӯ тарсида буд.



Тағои Яъқуб, ки Лобон ном дошт, 
вайро хуб пешвоз гирифт. Яъқуб 
ба духтари тағояш Роҳел 
ошиқ шуд ва барои ба занӣ 
гирифтани вай ҳафт сол 
ба Лобон хизмат кард.

Вале дар 
шаби тӯй Лобон 
Яъқубро фиреб дод. 



“Ин Роҳел не, балки Леё аст! Ту маро фиреб додӣ!”
— гуфт Яъқуб. Лобон ҷавоб дод: “Аввал духтари 
калонӣ бояд ба шавҳар барояд. Акнун Роҳелро ҳам 
ба занӣ гир ва ҳафт соли дигар ба ман 
хизмат кун”. Яъқуб розӣ шуд. Шояд 
фиребе, ки нисбат ба падараш 

Яъқубу 
бародараш 

Эсав раво 
дида буд, ба 
ёдаш омад.



Аз Яъқуб ёздаҳ 
фарзанд ба дунё омад.
Солҳо мегузаштанду 
Яъқуб орзу дошт, ки 
хонаводаи худро ба 
Канъон барад. Падару 
модараш дар он ҷо 
буданд.



Эсав, ки барои куштани ӯ 
қасам хӯрда буд, низ дар он 
ҷо буд. Оё ин бехатар буд?
Рӯзе Худо ба Яъқуб 
фармон дод, ки ба ватан 
баргардад. Вай хонавода 
ва рамаи худро ҷамъ кард, 
то ки ба роҳ барояд.



Ин ҳам як роҳи вазнине буд.
Эсав ҳамроҳи чорсад мард 
ба пешвози Яъқуб баромада 
буд! Лекин вай Яъқубро 
озоре надод. Ӯ давида 
ба пешвози Яъқуб рафта, 
вайро сахт ба оғӯш кашид.
Яъқубу Эсав боз ҷӯра 
шуданд ва акнун 

Яъқуб
сиҳату 

саломат дар хона буд.



Фиреби Яъқуб

Ҳикоя аз Каломи Худо

Пайдоиш 25-33

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



606

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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