Тема : “Ата-анага, өлкəннəргə хөрмəт”
Максат:
1.Укучыларны “Ата-анага, өлкəннəргə хөрмəт” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп тормышта
əти- əнилəрен, өлкəннəрне хөрмəт итəргə йөрəтү.
2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə
белүлəренə ирешү.
Эпиграф: ”...Дөньяда иң бəхетле һəм рəхəт яшəүче кеше – ул əти- əнисенə, олыларга
изгелек эшлəүче зат”.
Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе:
• Ата- ана каршында булган бурычларыбызны ачыклау.
• Аларга карата ярату, җаваплылык хислəрен тəрбиялəү.
• Ата- аналар белəн аралашу тəлəплəрне белү.
Дəрес барышы
I. Уку мəсьəлəсен кую.
- Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп
бирегез:
Ананың бердəн- бер улы искиткеч чибəр кызга йөлəнгəн, туган йортына алып кайткан,
лəкин хатынның йөрəге урынында күкрəгендə кара таш булган. Əнкəсен сөймəгəн килен иренə:
“Анаң өйгə кермəсен, өй алдында яшəсен”,- дигəн. Улы əнисен өй алдына күчергəн, өйгə
кермəскə кушкан. Ана кеше каты бəгерле киленнең күзенə дə күренергə курыккан.
Аңа да риза булмаган яшь хатын, иренə анасын сарайга урнаштырыга кушкан. Улы əнисен
сарайга күчергəн. Бервакыт чəчəк атып торган алмагач төбендə утырган килен ананың
сарайдан чыгып баруын күреп, ачуыннан ярсып ире янына йөгереп килгəн дə: “Минем белəн
яшисең килə икəн, анаңны үтер, йөрəген күкрəгеннəн алып, миңа китер!”, - дигəн.
Улының йөрəге икелəнмəгəн- хатынның матурлыгы аны сихерлəгəндəй булды. Күкрəгеннəн
алып, əнисенең йөрəген өрəңге яфрагына куеп, хатыны янына атлап барганда, зур ташка
абалана. Канга баткан ана йөрəге:”Улым, бəгърем, бик каты бəрелгəнсең- утыр, ял итеп ал,
авырткан җиреңне угала...”,- диеп пышылдый.
Улы үксеп- үксеп елап җибəрде, əле кайнар йөрəкне учына алып, əнисенең
күкрəгенə салды. Бик үкенде- беркайчан да, беркем дə аны əнисе шикелле яратмаган həм
яратмыячак икəнен аңлады! Ана йөрəге улын кызыганып, аны бəхетле итəсе килеп, яңадан
терелə. Əнисе торып, улының башын күкрəгенə сала.
Мəхəббəт исерелегеннəн котылып, чибəр хатыны янына кайтмады ир.
Бəгер катты. Анасы белəн бергə киттелəр алар дала буйлап həм ике көчкенə тауга
аверелделəр. Иң беренче кояш нурлары аларга көндə сəлам бирəлəр.
II. Дəреснең темасын ачыклау.
- Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (Əни турында- ата-анага, өлкəннəргə хөрмəт).
III. Уку мəсьəлəсен чишү.
1. “Ни өчен без өлкəннəрне, карт кешелəрне хөрмəт итəргə тиешбез?” дигəн сорауга җавап
табу.
- Əйе, балалар, җир йөзендə иң əйбəт, иң ягымлы, иң кадерле кешелəребез – ул безнең
əнилəребез, əтилəребез, əби- бабайларыбыз. Дөньяда иң ышанычлы, иң кечле- безнең
əтилəребез. Хөрмəткə иң лаеклы кешелəр- əби- бабайлар, өлкəннəр. Без аларны яратырга,
аларга һəрвакыт булышырга тиешбез.
- Ни өчен без əти- əнилəрне хөрмəт итəргə тиешбез? (Укучылар җавабы):
• Алар безгə яшəүне бүлəк иттелəр.

Əти- əнилəр безне бик яраталар.
Безне авырлыклар белəн үстерделəр.
Алар безне ашаталар, эчертəлəр, киендерəлəр, укыталар.
Укытучының нəтиҗəсе.
- Өлкəн кешелəр бу дөньяда күпне күргəннəр, шуңа күрə аларның тормыш тəҗрибəсе зур. Алар
яшьлəргə үзлəренең акыллы киңəшлəрен бирə алалар. Аларда тəҗрибə, акыл һəм хикмəт
яшьлəргə караганда күбрəк.
- Бүгенге чорда əти-əнилəрне, өлкəн яшьтəге кешелəрне олылау һəм аларга карата хөрмəт
күрсəтү акырын - акырын югалып бара. Без моны өйдə дə, урамда да һəм җəмагəть
транспортында да күрəбез. Ни өчен яшьлəр хəзерге вакытта олыларны хөрмəт итмилəр? Ни
өчен балалар əти – əнилəрен саннамыйлар, аларга хəтта кычкыралар.
•
•
•

2. Төркемнəрдə эшлəү.
1нче бирем. Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”.
- Шəфкатьлелек сүзлəре белəн бəйлəнешле мəкальлəр белəн танышу (мəкальлəрне тəрбияче
башлый, укучылар дəвам итə).
• Олылысаң олыны, ... олыларлар үзеңне.
• Əткəй – шикəр, əнкəй – ... бал.
• Яктылык – кояш янында, яхшылык ... ана янында.
• Ана күңеле балада, бала күңеле ... далада.
• Баланың бармагы авыртыр, ананың ... йөрəге авыртыр.
• Ана янында бала ... ятим булмый.
Ата-ана гаебен тикшерү... бала эше түгел.
• Атаңны башыңда тот, аңаңны … учыңда тот!
• Ачтан үлсəң дə, ата-анаңны …ташлама!
• Ата-ананы тыңлаган — адəм булган, тыңламаган — … əрəм булган.
• Атасын алдаган …илен дə алдар.
2нче бирем
- “Əни” (“əти”) дигəн сүзлəрне ишеткəч, сездə нинди ассоциациялəр (уй, хислəр) барлыкка
килəлəр? Шул хислəрне бер сүз белəн генə əйтеп бирегез. (Матурлык, кул җылысы, тынычлык,
шəфкатьлелек, ярдəмлəшү, кызыгану, ярату...).
- Хəзер сезгə бер əни турында гыйбрəтле өзек тəкъдим итəм. Тыңлагач, аңа исем кушарсыз.
Минем əнием бер генə күзле иде. Шуңа күрə кешелəр янында мин аннан ояла
идем. Гаилəбезне җитеш тормышта яшəтү өчен, əни мəктəп ашханəсендə эшлəде.
Бервакыт мəктəптə, хəлемне белү өчен, əни минем яныма килде. Ə мин исə оятымнан
кызардым. Күңелемə авыр булды. Ничек шулай классташларым алдында мине оятка калдыра
алды икəн ул?! – дип уйладым эчемнəн генə. Һəм ачу катыш нəфрəт белəн карап, берни
дəшмичə китеп бардым. Икенче көнне классташларымның берсе:
- И-и, синең əниеңнең бер күзе юк икəн бит, - дип, мине мыскыллады.
Миңа шулкадəр авыр булды, хəтта: «Əнием бөтенлəйгə юкка чыкса иде», - дип тə
телəдем.Соңрак, өйгə кайткач аңа:
- Мине болай оятка калдырганчы, үлсəң яхшырак булыр иде, - дидем.
Əнием бер сүз дə дəшмəде. Ачудан ярсу сəбəпле, əнигə нəрсəлəр əйтүем турында
уйламадым да. Миңа барыбер иде. Аның хислəре, нəрсə кичерүе мине кызыксындырмады да.
Хəтта аны өйдəн куып чыгарасым да килде.
Мəктəпне тəмамлагач, Бишкек шəһəрендəге югары уку йортларының берсенə укырга
кердем. Университетны тəмамлап, диплом алгач өйлəндем. Балаларыбыз туды. Тормышның
тəмен, ямен тоеп яши бирдем…
Бервакыт Бишкекка əнием килде. Аның əле оныкларын күргəне юк иде. Ишегалдына килеп
кергəч, аңа бөтен кеше игътибар итте.

- Балаларымны куркытырга ничек җөрьəт итəсең? Ычкын моннан!!! – дип акырдым мин
аңа.
Əни, пышылдап кына гафу үтенде дə, башын аска иеп, тиз генə чыгып китте. Бер көнне
классташлар белəн очрашу кичəсенə чакыру кəгазе алдым. Хатыныма: «Командировкага
китəм, тиздəн кайтырмын,» - дидем.
Дусларым белəн очрашудан соң, кайчандыр үзем яшəгəн, балачагым үткəн йортка киттем.
Күршелəребез əниемнең үлгəнлеген хəбəр иттелəр… Əмма күңелемдə бу хəбəргə карата
бернинди дə үзгəреш булмады. Җаным битараф иде. Күршелəребез əниемнең миңа дип язган
хатын тапшырдылар. Əниемнең соңгы сүзлəре болай иде:
«Улыкаем, мин һəрвакыт сине уйлыйм…
Теге вакытта кисəтмичə килеп, балаларыңны куркытып, үзеңне кыен хəлгə калдыруым өчен
гафу үтенəм. Классташлар белəн очрашуга чакыру кəгазе җибəргəннəрен белгəч, мин бик
сөендем. Лəкин, авыруым сəбəпле, бу очрашуга мин бара алмамдыр инде. Балачагыңда
классташларың янында кыен хəлгə калдыруым өчен, мине гафу ит инде, улым…
Күптəннəн сиңа бер вакыйганы сөйлисем килə иде, менə тыңла əле. Кечкенə вакытыңда, əле
йөрергə генə өйрəнгəндə, син егылып, бер күзеңне чыгарган идең. Синең авыртынуыңны,
газаплануыңны күрү шулкадəр авыр иде. Бер генə күз белəн калсаң, бу газапны мин кичерə алмас
идем. Шуңа күрə күзлəремнең берсен мин сиңа бирдем. Синең зур итеп ачылган күзлəреңне,
бəхетле йөзеңне, елмаюыңны күрү бəхет иде.
Улым, шуны бел: ни генə булса да мин сине яратам.
Сине яратучы əниең».
... Мин тораташтай булып катып калдым, җанны укенү телде, лəкин соң иде инде, бик
соң ...
- Бу хикəягə нинди исем кушар идегез? (Ана күзе. Ана күнеле. Рахимсез бала...)
- Кайсы мəкаль ривəятнең төп фикерен ачыклый? (Баланың бармагы авыртыр, ананың йөрəге
авыртыр. Ачтан үлсəң дə, ата-анаңны ташлама!)
- Сукыр ананың тышкы кыяфəтең сүрəтлəп бирегез.
- Ананың эчке дөньясы турында нəрсə əйтə аласыз?
- Сукыр ананың улына нинди үгет- нəсыйхəт бирер идегез?
• Ана баласы эчен күзен дə, кирəк икəн, гомерен дə бирергə əзер.
• Əнигə авыр сүз беркайчанда əйтмə.
• Ананы рəнҗеткəн бала бəхетле булмас.
- Бүгенге көндə күпме ата-ананың балалары тарафыннан кимсетелеп, йортларыннан куып
чыгарылуы, картлар йортына илтеп ташлаулары турында, ул гына да түгел, хəтта үтерүгə барып
җиткəн очракларны да көндəлек матбугат битлəреннəн дə, зəңгəр экраннар аша да күрепишетеп торабыз. Хəзер шул темага караган кайбер мəгълүматларны карап китик əле.
Əйе, ата–ананың хаклары бик зур. Газизлəрең нинди генə хəлдə булсалар да, “Уф” та дип
əйтмə, чөнки əниең сине авырлык өстенə авырлык белəн 9 ай күтəргəн, əтиең шул вакытта сезне
ризыкландырган, инде син дөньяга килгəч, шатланган. Ризыгың — əниеңнең күкрəк сөте,
əтиеңнең нык кулы — бишегең булган. Тəрбия биргəннəр, гыйлем биргəннəр, өс–башыңны
караганнар, хəвеф–хəтəрдəн саклаганнар. Бала чагында сине чиста итеп тотканнар, астыңны
җыйганнар, төн йокыларын калдырып, сине караганнар. Авырсаң, шифасын тапканнар.
Ялгышсаң, үгет-нəсыйхəт биргəннəр, догада булганнар.
- Тагын бер хикəя искə төште: Əтисен бик хөрмəтлəгəн икəн, картайгач, күтəреп йөргəн,
чиста–пакь тоткан, йомышын үтəгəндə дə җирəнмəгəн бер егет. Шулай итеп гомер
кичергəннəр. Бервакыт йокларга ятканда бу егет: “Мин əниемне дə карадым, əтиемне дə
тəрбиялим, инде бурычымны үтəгəнмендер”, — дип уйланып, йокыга киткəн.
Төшендə моңа: “Əлбəттə, син бурычыңны үтисең. Əти–əниең сине карагандай карыйсың.
Вə лəкин аерма шунда: əти–əниең сине бакканда, сине пакь тотканда, асларыңны җыйганда,
тəрбиялəгəндə, бу эшкə бурыч, дип карамадылар, шатлана–шатлана дəвамлы, тəүфыйклы
булсын, миһербанлы–шəфкатьле булсын, дип, догада булдылар. Əмма монда бер аерма бар.

Алар караганда дəвамлы булсын дип, ə син тизрəк бетсен иде, дигəн уйдан арына алмыйсың”,
— дигəн аваз килə.
- Əйе, безнең бу якты дөньяга килүебезгə ата-аналар сəбəпче булган. Җил-давылларга
тидермичə, ышыклап, авырган вакытларыбыз да төннəрен йокламыйча безне үстергəннəр, кеше
итəргə тырышканнар, безнең ата-аналарыбызга карата булган хакларыбыз бик зур, ата-ана
хакын түлəп бетерергə мөмкин түгел. Без бу якты дөньяда яшəгəн вакытта аларның ризалыгын
алырга тиешбез. Əмма ни үкенеч, күпчелек адəм балалары үзлəрен тудырып үстереп кеше
иткəн ата-аналарын рəнҗетəлəр, исерек хəллəрендə кайтып ата-анасына кул күтəрəлəр, соңгы
акчаларын тартып алып тагы шул шəйтан суын эчəлəр, баткаклыкка кереп чумганнан чумалар,
ə əти кеше белəн əни кешенең йөрəге өзгəлəнə, ул баласын менə менə шуның өчен үстердеме?
Кайбер балалар ата-аналарына өйлəрендə урын калмагач аларны җиһаз шикелле картлар
йортына илтеп тапшыра, мөгаен мондый бəндəлəрнең йөрəклəре юктыр, аның урынына анда
таштыр.
Без гомеребез буе ата-аналарыбызга игелек кылсакта, аларның хакларын түлəп бетерə
алмыйбыз.
Без сабый вакытта алар безне тəрбиялилəр, төннəрен йокысыз үткəрəлəр, бердə
авырсынмыйлар, без үсеп ныгыгач көннəрдəн бер көнне аларның егəре бетə, инде хəзер атааналарыбызны без тəрбиялəргə тиеш булабыз, ничек алар безне тəрбиялəгəн булса бездə шулай
ук җавап кайтарырга тиеш булабыз.
- Хəзер сезгə ата-ананы хөрмəтлəү турында бер хикмəтле əтинең улына биргəн нəсыйхəтен
тəкъдим итəм (“Кабуснамə”. Габделкаюм Насыйри тəрҗемəсе). Иһтибар белəн тыңлагыз.
• Əй улым! Ата-ана хакларын хакла, аларны олыла, хөрмəтлə. Шул чагында
син үзеңне дə кадерле иткəн булырсың, зур дəрəҗəлəргə ирешерсең. Алар үз
телəклəренə ирешү өчен генə түгел, бəлки сине дөньяга китерү өчен дə
кавыштылар. Ата-анаң булмаса, син дөньяга килмəс идең.
• Аллаһ Тəгалə шулай итеп яраткан инде, ата-анаң, сиңа берəр авырлык, зыян
килмəсен дип, синең өчен үлəргə дə əзер торалар. Əгəр син ата-анаңа тупас, дорфа
булсаң, аларга начарлык эшлəсəң, ул чагында син беркайчан да яхшылыкка лаек
булмассың.
• Газиз ата-анасыннан изгелек күреп тə, аны аңлый, бəяли белмəгəн кеше
башкаларның да яхшылыгын күрə белмəс. Əгəр балаңның үзеңə хөрмəт күрсəтүен
телəсəң, иң элек ата-анаңны хөрмəтлə.
- Димəк, ата-анага кадер, хөрмəтне күбрəк күрсəтсəң, аларның телəклəре тизрəк кабул
булыр, бəрəкəте сиңа ирешер, син бəхетле булырсын.
3нче бирем “Алдагы ривəяттəн нинди гыйбрəт алып була?” дигəн сорауга җавап бирү.
Бер бəдəви гарəплəр гаилəсендə бабай картаеп бетə дə гаилəсенə кирəкми башлый. Шул
вакытта бабайның малае əтисен аркасына менгереп утырта да чүлгə таба илтə башлый.
Чүлгə таба барганда бабай көлə- елый шундый сүзлəр əйтə: "Җитте, җитте, үземə дə килеп
җитте”. Бу хəлне ишеткəн- күргəн кешелəр сорыйлар: "Əй бабай нəрсə килеп җитте соң?”
Улының аркасында утырган бабай җавап бирə: "Белəсезме, мин дə яшь чагымда бу улымның
күз алдында үземнем картаеп беткəн əтиемне нəкъ шулай ук чүлгə үлергə илтеп ташлаган
идем. Күрəсезме, хөрмəтле кардəшлəрем, ничек син əти-əниеңə мөгамəлə кыласың, нəкъ
шундый ук мөнəсəбəтне үз балаларыңнан күрəсең. Алланың рəхмəтенə ирешəсең килсə,
балаларыңа дөрес тəрбия бирəсең килсə, нəтиҗəдə бəхетле булам дисəң, əти-əнилəреңə матур
мөнəсəбəт күрсəт, игелелекле бул.
- Бу риваяттəн нинди гыйбрəтлəр алып була? (Укучылар җавабы):
- Ата-ананың кадерен белмəсəң, килəчəктə үз балаларың да синең кадереңне белмəслəр.
- Җəмгыятебез сəламəт булсын өчен гаилəлəре дə ныклы булырга тиеш. Ата-анага хөрмəт
булганда гаилəлəр дə ныклы булалар. Аларны хөрмəт итү гаилəдə өлкəннəрнең ролен үстерү
дигəн сүз, чөнки алар үсеп килүче буынга акыллы киңəшлəрен бирəлəр. Кайбер кешелəр атиəнилəр исəн-сау булуының кадерен белеп бетерми. Ə бит бу – Аллаһның зур рəхмəте һəм олы
нигъмəте. Үги əнилəрен дə бик хөрмəт итеп яшəүчелəр дə байтак! Мондый мөнəсəбəт кешенең

табигатенə үк салынган. Ана кешегə аеруча игътибар кирəк, чөнки төп авырлык аның
җилкəсенə төшə: йөкле булуның һəм бала табуның авырлыгы, баланы ашату-эчертү,
тəрбиялəүне ул гел үз өстенə ала.
4нче бирем. Ата-аналарыбыз каршында булган бурычларыбызны ачыклау.
- Хəзер ата-аналарыбыз каршында булган бурычларыбызны карап үтик. Укучылар җавабы:
Əти- əнилəрне чын күнелдəн яратырга, яратканны сиздерегə.
Əти- əнилəрне тыңларга, алар кушканны эшлəргə.
Əти- əнилəргə ягымлы, “тəмле телле” булырга.
Əти- əнилəр белəн тупас булмаска.
Əти- əнилəргə кирəк вакытта ярдəм итəргə.
Əти- əнилəрне, картлыклары җиткəч, ташламаска, ялгыз калдырмаска.
3. Ата-аналарыбыз каршында булган бурычларыбызны тирəнрəк өйрəнү.
1. Ата-анага карата салкынлык күрсəтмəү.
“ Бөтен йөрəгең белəн үз əтиеңне хөрмəтлə һəм үз əниеңнең бала тудыргандагы газапларын
онытма. Син алардан туганыңны онытма: һəм син аларга бурычыңны кайтара аласың.
Хайваннар гына вакыт үтү белəн ата-аналарын оныталар. Ата-анага якынлыкны сизмəү һəм аны
күрсəтмəү- начарлыктыр. Ата-анага мəхəббəтне бүтəн бернинди дə мəхəббəт алыштыра алмый.
Ата-ана йортына сирəк бару салкынлыкның ачык мисалы. Аларны кыерсытканда башкалар
каршында аларны якламау улларча кайгырту булмауны күрсəтə.
2. Ата-ананы тыңлау,аларга буйсыну.Ата-аналар балалар өчен изге затлар. Əгəр бала ата-ана
йортында тыңлаусыз, сансыз икəн, ул бер җирдə дə: хезмəттə дə, шəхси тормышта да шундый
була. Ата-ана йортында, əле ул җəмəгать тормышына чыкканчы, ата-ана бала өчен җитəкче
урынында. Əгəр бала берсүзсез ата-ана телəген үтəргə гадəтлəнмəгəн икəн, аның язмышына
мөнəсəбəтле чит кешелəрнең телəгенə буйсыну авыр булачак. Акыллы ата-аналар балалары
өчен күп нəрсəлəр эшлилəр, шуңа күрə балаларның аларның телəген үтəүлəрен талəп итəргə
хаклары бар. Балалар мөстəкыйль тормыш белəн яши башласалар да,ата-ана өчен һаман бала
булып калалар һəм ата-ана алдындагы бурычлардан азат ителмилəр.
3.Ата-аналар
белəн
тупас
мөнəсəбəттə,
алар
белəн
ачуланышуда
булмау.
Ата-анага хөрмəт күрсəтмəү бик зур кимчелектер. Аларга төртмəле, тавыш күтəреп, мыскыллы
елмаеп җавап бирү, бер сəбəпсез аларга каршы килү, ата-ана кимчелеклəрен күрсəтеп,аларны
гаеплəү,туганнар арасында алар турында начар фикерлəр əйтү, аларны дин мəсьəлəлəрендə
ачулану зур хатадыр.
4. Ата-ананың изгелеген, телəк итүлəрен санга сугу.
Ата-ана телəк итүлəренең көчен санга сукмаган балалар начарлардыр. Ата-ананың хəерфатихасына йола итеп кенə караган балалар да аларны аеруча рəнҗетə.
5. Ата-ананы үпкəлəтмəү, ачуланмау, каргамау.
Ата-анасының исəнлеге өчен телəк итмəгəн бала үзенең яхшы яшəвен телəмəгəн була, чөнки
ата-ананың исəнлеге баланың яхшы тормышының нигезе булып тора. Баланың ата-ананы
каргавы иң усал кешегə генə хас һəм ул көчсез. Ул гадəттə, əйткəн кешенең үз башына төшə.
6. Ата-ана киңəшен тоту.
Ата-аналар яши-яши тормыш тəҗрибəсе һəм акыл туплаганнар. Шуңа күрə алар биргəн киңəш
һəм үгетлəр начар була алмый. Һəр яңа эш башлаганда ата-ана киңəшен сорау балаларның
бурычы. Ата-ана үгетлəренə дəшмичə калу тиеш эш түгел. Чит кеше сүзлəрен онытырга
мөмкин, əмма ата-ананыкын беркайчан да онытмаска кирəк. Ата-ананың яхшы киңəшлəрен ул
үлгəч тə онытмаска кирəк.

7. Ата-ана рөхсəтеннəн башка өйдəн китмəү.
Ата-ана йортында яшəүче балигъ булган балалар кайда һəм күпме вакытка китүлəре турында
кисəтергə тиешлəр. Ата-ана йортыннан үз белдеге белəн усалланып чыгып киткəн бала зур
шелтəле була. Моның белəн ул ата-ананы тирəн кайгыга сала.
8. Ата-ана йортыннан аерылмау.
Ата-ана ризалыгыннан башка туган нигездəн аерылу төрле уңайсызлыклар китереп чыгарырга
мөмкин, ялгыз калган ата-аналар да баладан аерылу кайгысы белəн яши.
9.Ярдəмгə
мохтаҗ
ата-аналарны
картлыкларында
ялгыз
калдырмау.
Бəхетсезлектə ата-ананы ялгыз калдыру - зур кимчелектер. Үз ата-анаңнан оялып, аларның сиңа
күрсəткəн яхшылыкларын оныту түбəнлек санала.
10. Ата-анага кычкырмау, кул күтəрмəү.
Ата-анага кул күтəрү - иң зур җинəятнең берсе. Ата-ана балаларыннан кыерсыту күрсə, ул
җəзасыз үтмəсен белеп, алар өчен борчылалар. Əмма тупас балалар аңга килмилəр.
- Олыларга хөрмəт күрсəтүне без ничек аңларга тиеш һəм ул нəрсəдə чагыла?
- Иң беренче чиратта олыларга хөрмəт күрсəтү очрашкан вакытта аларга беренче булып салəм
бирүдə күренə.
- Əти- əни чакырса- бала яннарына йөгереп килергə тиеш.
- "Кечкенə олыга, узып баручы, утырып торучыга, əз төркем күп төкемгə (беренче булып) сəлам
бирə”- диелгəн бер ышанычлы чыганакта.
- Ашаган вакытта ризык кабул итүне иң беренче өлкəн кеше яки хөрмəтле кеше башларга тиеш.
- Əгəр дə кешелəргə берəр нəрсə бирергə туры килсə, мəсəлəн, сулы савытны, ризыкны, башта
өлкəн кешедəн башларга кирəк.
- Сүз башлаган вакытта да əдəп буенча беренче сүзне олыларга бирəлəр.
- Олылар сөйлəшкəндə, аларның сүзен бүлү бик зур тəртипсезлек.
4. Изге Коръəн китабыннан.
- Аллаһ Тəгалə изге Коръəн китабында əйтə:
• “ Раббың Үзенə генə гыйбадəт кылырга həм ата- анага игелек эшлəргə боерды.
Əгəрдə аларның берсе яки икеседə синең яныңда картлыкка ирешсəлəр, син
аларга “уф” дип тə əйтə күрмə, аларга кычкырма, ə яхшы мөлəем сүзлəр генə
сөйлə. Аларга үзеңнең рəхим- шəфкать канатларыңны җəй həм дога кыл: “Ий,
Раббым, алар мине бала чагымда ничек рəхим- шəфкатьлелек белəн тəрбиялəп
үстергəн кебек, Син дə аларга рəхмəт кыл!”
/Исра- 23, 34/
- Əйе, ата–ананың хаклары бик зур. Газизлəрең нинди генə хəлдə булсалар да, “уф” та дип
əйтмə, чөнки əниең сине авырлык өстенə авырлык белəн 9 ай күтəргəн, əтиең шул вакытта сезне
ризыкландырган, инде син дөньяга килгəч, шатланган.
Ризыгың — əниеңнең күкрəк сөте, əтиеңнең нык кулы — бишегең булган. Тəрбия, гыйлем
биргəннəр, өс–башыңны караганнар, хəвеф–хəтəрдəн саклаганнар. Бала чагында сине чиста
итеп тотканнар, астыңны җыйганнар, төн йокыларын калдырып, сине караганнар. Авырсаң,
шифасын тапканнар. Ялгышсаң, үгет-нəсыйхəт биргəннəр, догада булганнар.
Элеккеге кешелəрнең берсе ата- анасы аның тəрбиясендə калгач, болай дип Аллаhы
Тəгалəгə мөрəҗəгать иткəн: “Ий, Раббым, минем нинди изгелеклəрем аркасында əти- əнине
карау- тəрбиялəү бəхетенə ирештем?!”
5. Хəдислəр.
- Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (гəлəйһи əссəлəм) хəдислəрен укып, алар турында үз фикерлəрегезне
əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:

“Оҗмах əнилəрнең аяк асларында”.
- Əнисен хөрмəт иткəн, тыңлаган, аның ризалыгын аласы килгəн баланың килəчəктəге урыныөҗмах.
• «Əти-əнилəрегезгə изгелек кылыгыз, балаларыгыз да сезгə игелек кылучы
булырлар».
- Балалар əти – əнилəренə яхшы мөнəсəбəттə яки начар мөнəсəбəттə булсалар, аларның
балаларыда үзлəренə шундый ук мөнəсəбəттə булачак.
Əгəр дə кеше яшь вакытта үзенең əти – əнисен саннамаса, рəнҗетсə, килер бер көн ул үзенең
балаларыннан да үзенə карата шундый ук мөгамəлəне күрəчəк.
•

• “Ата- аналарын риза кылучы балалардан Аллаы Тəгалə дə риза булачак”.
- Бу хəдислəр олыларга хөрмəт күрсəтү Ислам динендə зур урын алып торганлыгын аңлата.
Картлар йортында түгел, уллары, кызлары, оныклары белəн кадер–хөрмəттə гомер кичерсеннəр.
Ата-ананы тəрбиялəү бөек эш. Əгəр берəү шул мактаулы эшкə лаек булып та, шуны ихлас белəн
башкарып чыга алмаса, аңа хурлыктан башка нəрсə калмый. Ата-анасы исəн вакытта аларның
ризалыгын алган кеше зур дəрəҗəсенə ирешəчəк, Аллаһы Тəгалəнең ризалыгын алачак.

IV. Рефлексия. (Йомгаклау).
- Дəреснең темасын искə тешерегез.
- Əти- əнилəргə, өлкəннəргə карата нинди гыбрəтлəр алдыгыз?
("Əти – əнилəрегезгə игелекле булыгыз, балаларыгыз да сезгə игелек кылучы булырлар”).
- Димəк, без һəрвакыт əти-əнилəребезгə, өлкəннəргə мəрһəмəтле һəм шəфкатьле булырбыз.
Йомгаклап шуны əйтергə кирəк: ”...дөньяда иң бəхетле һəм рəхəт яшəүче кеше – ул əтиəнисенə, олыларга изгелек эшлəүче зат”. /Эпиграф белəн танышу/
- Ата-ананың хакын үтəү бурычлы гамəллəрнең берсен кылу була. Аларның сиңа кушкан
һəрбер эшлəрен эшлə. Ата-анаңны чын күңелеңнəн сөй, аларга һичбер вакытта каршы сүз
əйтмə. Орышсалар, аларның хəтерлəре калырлык сүз белəн җавап бирмə.
Алар сөйми торган кешелəр белəн катышма. Аларның якын күргəн дусларын яратмасаң да,
дошман күрмə. Аларның күзлəреннəн югалып, озак, билгесез җирлəрдə йөрмə. Алар яратмаса
да, бер эшне кылырга кирəк булса, бик түбəнчелек белəн генə ризалыкларын сора. Аларны
ничек булса да һəрвакыт үзеңнəн риза кылырга тырыш.
Алардан аерым бер урында торсаң, һəркөнне барып аларның хəллəрен сораш. Йомышлары
юкмы, кирəк нəрсəлəре булып аптырап тормыйлармы? Һəркайсын сорашып кулыңнан килгəн
кадəр аларга ярдəмче бул. Еш-еш йортыңа китереп аларны кунак ит. Хəсрəтлəре булса, юат,
чирлəсəлəр, яннарыннан китмə, һəрвакыт хезмəтлəрендə бул.
Алар картаеп эш эшли алмас булсалар, аларны тəрбия кылудан тартынма. Аларны кеше
ишегенə чыгарма, үзең мохтаҗ булсаң да, бу эштəн бик саклан. Өс-башларын керле, пычрак
йөртмə. Йортыңда булган ризыгың белəн аларны ашат. Тышка да чыгып йөри алмаслык
дəрəҗəгə килсəлəр дə, һичбер авырсынма. Аларга балаларыңнан каты сүз əйттермə, алар
янында һичбер əдəпсезлек кылма, тəкəберлəнеп (горурланып) йөрмə.
Үзлəренə һич караңгы чырай күрсəтмə. Менə шулай итеп аларны тəрбия итсəң генə аларның
хакларын җиренə җиткереп үтəгəн булырсың. Əгəр шундый эшлəрнең берəрсендə кимчелек
кылсаң, яисə, аларны шулай тəрбиялəп тə, авырсынып башкаларга зарлансаң, син аларны
Аллаһы Тəгалə кушканча тəрбияли алмаган булырсың.
V. Өйгə эш.
- Өй эшен вариантлап бирəбез:
1. “Ата- аналарны, өлкəннəрне хөрмəт итү ничек итеп күз алдыгызга китерəсез?” дигəн темага
җавап əзерлəп килергə.
2. Ата- аналар, өлкəннəр турында тормыштан мисаллар, хикəя, хəдислəрне эзлəп табу.

