Тема: Кеше- җирнең гүзəл бизəге.
Максат:

1.Укучыларны “Кеше- җирнең гүзəл бизəге” 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.
3. Балаларга үз- үзеңне тəрбиялəү- Аллаhның ризалыгына, гүзəл кеше булуга туры юл икəнен
аңлату.
Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе:
• Үз- үзен тəрбиялəгəн кеше- гүзəл, бəхетле кеше икəнен аңлау.
• Үз- үзеңне тəрбиялəү ысулларын өйрəтү.
• Аллаhы Тəгалə үзен үзгəртергə телəмəгəн кешенең холкын үзгəртмиячəк икəнен
белү.
Эпиграф:

”Үз- үзеңне тəрбиялə, уңай якка үзгəртергə
тырыш- шуның өстендə көн саен эшлə-

җирдəге гүзəл кешелəрнең берсе булырсың ”
I. Уку мəсьəлəсен кую.

Дəрес барышы

- Пəйгамбəрəбез Мəхəммəд Мостафа (с.г.в.) тормышыннан бер вакыйганы тыңлагыз, аңа исем
кушыгыз. Шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:

Аллаhның сүзен дөнья кешелəренə җиткерүче Мөхəммəд пəйгамбəребезнең (с.г.в.)ның иң
якын туганы абү Талиб вафат булганнан соң, рəсүлне яклаучысы булмаганга күрə, ул яшəгəн
Мəккə шəhəрендə дингə өндəү бик авырайгач, пəйгамбəр (с.г.в.) Мəккəгə якын Таиф шəһəренə
бару уена төште. Таиф гарəплəре Мəккə гарəплəренə дошман булганлыктан пəйгамбəр
аларның үзен канат астларына алуларын, ислам динен кабул итүлəрен өмет итə иде.
Шунлыктан ул Мəккəне ташлап Таифка китте. Лəкин Таиф гарəплəре пəйгамбəрне бик начар
каршы алдылар. Ислам динен кабул итү кайда, аңа начар сүзлəр ыргыттылар: «Мəккə халкын
аздыруың җитмəгəн, инде безне дə аздырмакчы буласыңмы?» диделəр. Шунлыктан
пəйгамбəр бик өметсезлəнеп Таифтан чыгып китте. Шəһəрдəн чыккан чакта малай-шалай вə
яшь җилкенчəклəр аның артыннан ташлар бəреп калдылар. Пəйгамбəрнең мөбəрəк үкчəлəре
җəрəхəтлəнде, канады. Шул чакта Аллаhы Тəгалə аның янына Җəбраил фəрештəне җибəргəн
həм Таиф халкын юк итəр өчен катлы- катлы итеп ике тау ясап куярга тəкъдим иткəн.
Лəкин Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) ул надан кешелəрдəн үч алырга телəмəгəн həм Җабраил
фəрештəгə əйткəн: “Юк, киресенчə, мин Аллаh Мəхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.)ның алар
арасыннан бер Аллаhка табынучы (ышанучы) həм Аңа тиңдəшлəр кылмаучылар чыгаруына
өметлəнəм”.
II. Дəреснең темасын ачыклау.
- Бу хикəядə Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.)нең кайсы сыйфатлары аеручə ачык күрсəтелгəн?
- Аның сабырлыгы, дошманнарына начарлык телəмəү.
- Хикəягə нинди исем кушып була? (Сабырлык. Чын кеше.)
- Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (Чын, гүзəл кешелəр турында).
- Бүгенге дəреснең төгəл темасы- “Кеше- җирнең гүзəл бизəге”.

- Чыннан да, дөньяда иң танылган 100 кеше турындагы информацияны компьютерга туплап,
компьютер аны эшкəрткəннəн соң, америка галимен шаккаттыргыч нəтиҗесе килеп чыккан:
дөньда иң яхшы, биек танылган кеше- Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) икəне ачыкланган. Галим
моңа ышанмыйча экспериментны тагын бер ничə мəртəбə ясап карый, лəкин нəтиҗə үзгəрми:
Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.)нəн гүзəлрəк кеше дөньда юк həм булачак та түгел.
- Həм мөселманнар моңа бер дə аптырамый, чөңки алар Җир шарында иң гүзəл, əдəпле кешеМөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) икəнен яхшы белəлəр. Ул дөньда иң күркəм (яхшы) холыклы,
əдəпле кеше.
III. Уку мəсьəлəсен чишү.

1. “Чын, яхшы кешенең сыйфатларын əйтеп бирə аласызмы?”
- дигəн сорауга җавап табу.

- Җирне бары тик чын булган, гүзəл күңелле кеше бизи икəн. Чын, яхшы кешенең
сыйфатларын əйтеп бирə аласызмы? /Җаваплар/
- Чын кеше булган кешенең күңелендə диндарлык, мəрхəмəтлелек, башкаларны хөрмəтлəү
һəм сөю хислəре күренə...
2. Яшəү мəгънəсе.

- Сезнеңчə, кеше бу дөньяга ни өчен килə? /җаваплар/
- Хөрмəтле укучылар! “Кеше бу дөньяга ни өчен килə?” дигəн сорауга күптөрле җаваплар
ишетергə мөмкин. Беренче чиратта иң əһəмиятлесе: үзеңнең кем икəнлегеңне онытма. Кешене
хайваннан аерып тора торган сыйфатларны бел, өйрəн һəм үзлəштер. Үзең өчен мөһим булган
кешелеклелек сыйфатларын саклап калуны- дөньяда яшəүнең максаты дип бел.
Кайбер кешелəр хайваннардан да түбəн дəрəҗəгə төшəлəр. Бүгенге көндə 50 ана бала
тапса, аның икесе, өчесе нарасыен калдырып, ташлап китə. Бу аналар тавыклардан да түбəн
дəрəҗəгə тəгəрилəр. Тавык – иң куркак хайваннарның берсе булсада, чебилəре дөньяга килгəч,
аларны саклар өчен эткə дə, кирəк булса, кешегə дə ташлана.
Бер сорау килеп туа. Əнə шул кешелекнең гасырлар буена килгəн казанышларын кемгə,
нинди кешелəр кулына тапшырабыз? Əгəр алар белəн файдаланучы кеше түбəн əхлаклы, үзен
генə яратучы икəн, фэн-техника өлкəсендəге казанышлар зуррак булган саен, кешелеккə
килəчəк бəла-казалар хəтəррəк кенə булачак. Əгəр кешенең күңелендə начарлык икəн, ул үз
кулындагы барлык мөмкинлеклəрне яманлык эшлəүгə юнəлтəчəк. Шуның өчен дə кешелек
дөньясы бəхетле булыйм, дисə, иң элек камил кеше тəрбиялəүне беренче урынга куярга тиеш.
Əгəр кешенең күңелендə яхшылык икəн, ул булганнары белəн генə дə башкаларны да, үзен дə
бəхетле итə.
Материаль дөнья күзлегеннэн караганда, кеше ул – хайваннар дөньясы вəкиле, тагын
гадилəштерсəк, формага салынган ит кисəге. Ə инде рухи дөнья күзлегеннəн караганда, ул
фəрештəлəр төркеменнəн. Əмма ул фəрештə дə, хайван да түгел. Əгəр дə кеше материаль
дөнья богауларыннан арынып, рухи дөнья лəззəтлəрен таный ала икəн, ул фəрештəлəрдəн дə
югары күтəрелə ала. Əмма өч көнлек дөнья рəхəтлеклəре өчен генə яши икəн, ул хайваннан да
түбəн төшэ. Җəмгыять үзен нинди генə исем белəн атаса да, əгəр камил кеше тəрбияли алмый
икəн, ул тынычлыкта, матурлыкта яши алмый. Гүзəл кешелəр арасыннан булсак иде без!
- Минемчə, яшəү мəгънəсе Аллаһы Тəгалəне тануда, Ул кушканча яшəудə, Аның ризалыгы
эчен күп итеп изгелеклəр кылуда, гүзəл кеше булуда.
3. Төркемнəрдə эшлəү.

1нче бирем Хикəя турында фикерлəшү.

- Хəзер сезгə хикəя тəкъдим итəм. Тыңлагач, аңа да исем кушарсыз.

Бер олы яштə булган карт оныгы белəн елга кырыенда утыргандана, малай:
- Син нəрсə турында уйлысың?- дип сорый.
- Ике бүре турында.
- Нинди бүрелəр ул?
- Кешенең өчке дөньясында туктамас керəш бара. Ул ак həм кара бүрелəр арасында булган
керəш шикелле. Малай бик кызыксынып:
- Ə кайсы бүре җиңəчəк?- дип сорагач, бабасы:
- Син кайсын туйдырасын- шунсы,- дигəн.
- Хикəягə исем кушыгыз (Ак həм кара бүрелəр).
2нче бирем “Кеше үзе туйдырган бүресе җиңəчəк” -дигəн сүзне ничек аңлатасыз?

- Кешенең өчке дөньясында “ак həм кара бүрелəр” арасындагы туктаусыз керəш- нəрсə ул?
(Кешенең үзенең “ак” həм “кара” сыйфатлар арасында булган керəш).
- “Кеше үзе туйдырган бүресе җиңəчəк”- дигəн сүзне ничек аңлатасыз?

3нче бирем “Мин башлыйм, син дəвам ит”.
- Балалар! Мин җөмлəне башлыйм, ə сез аны дəвам итəрсез.
- Кара“бүрене” туйдыручы кеше нинди була?
- Кара “бүрене” туйдырыр өчен кеше, нинди булырга тиеш? (Саран, тупас, ялкау, тəртипсез,
үзен генə кайгыртучы, ялганчы, кешедəн көлүче, үзен зурга куючы..., - дөреслектə, имансыз,
динсез) булырга тиеш.
- Ак “бүрене” туйдырыр өчен кеше нинди була?
- Ак “бүрене” туйдырыр өчен кеше ... (михербанлы, тырыш, гадел, матур холыклы, тəмле
сүзле, ышанычлы, шəфькатле, тугры сүзле, иле өчен кайгыртучан...- дереслектə, иманлы, дини
булырга тиеш).
- Андый кеше булыр өчен үзебезне тəрбиялəүдə искиткеч зур хезмəт куярга кирəк икəн. Лəкин
җирне бары тик чын булган, гүзəл күңелле кеше бизи икəн. Иң авыры- үзебездə булган начар,
ямьсез сыйфатларны җиңəргə, күңелебездəн алып ташларга.
4нче бирем “Ə сез ничек уйлыйсыз?”:

“Гүзəл кеше үзенең гөнаhларын истə тота- яхшылыгын ыныта, начар кеше- киресенчə”.
- Ə сез ничек уйлыйсыз? Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз? /Җаваплар/

- Бүген экологик катастрофа турында да, эчүчелек, наркомания, фахишəлек, СПИД турында
да күп сөйлəнелə. Болар бит барысы да кешелекнең беренче төркем кешелəре булып, хайвани
телəклəр артыннан, нəфес артыннан гына куып яшəү нəтиҗəсе.
Билгеле, асылыбыз рухи булса да, без материаль дөньяда яшибез. Ул матераль дөньяда
вакытлы гына булса да гомер итəбез икəн, аны да өйрəнергə, танып белергə, фəннəрне
үзлəштерергə, матур итеп яши белергə кирəк. Дөнья нигмəтлəре белəн дə нигмəтлəнəсе
булмасак, безне җир йөзенə китерү ник кирəк? Əмма бу дөньяда яшəвебез, аның нигмəтлəре
белəн нигмəтлəнүебез ул – нигмəтлəрнең колы булу, дигəн сүз түгел.
Материаль дөнья тəрбиясе генə бирүче кеше: башкаларның үзлəрен нинди дə булса
ризыкта, яки эштə чиклəвен – газаплану дип кабул итə. Ə бит нəфесеңне җиңү, дөнья
лəззəтлəреннəн үзеңне өстен куя алу – бəхет тугелмени, бу – җиңү түгелмени? Əгəр җəмгыять
дөрес һəм матур яшəсен, дисəк, гаилəлəр күркəм, матур булсын, дисəк, əлбəттə, рухи һəм
əхлакый тəрбия беренче урында булырга тиеш.
5нче бирем “Дин галимнəренə сүз бирик”
- Дин галимнəре һəр кешедə өч төрле зат сыйфатлары бар дип əйтəлəр. Беренче- хайвани
сыйфатлар: кешелəр еш кына ашау, эчү, ял итү, төрле рəхəтлəр турында гына уйлыйлар.
Адəмдə шайтани сыйфатлары да җитəрлек: ул үпкəли- үпкəлəтə, рəнҗетə, урлый,

горурланып- мактанып йөри, алдый, хəттə кайсы берсе кеше үтерүгə барып җитə. Əммə шулук
кешедə ферештəгə хас сыйфатлар да күренə: ул михербанлы, гадел, тугьры, тырыш,
рəхмəтле дə була ала. Кайсы сыйфатлар өстенлек тота икəне бары тик кешедəн үзеннəн тора.
Телисең икəн- хайваннарча яшисең, телисең - үз өчеңдə шайтанны аздырасың, ə телисең икəнүзеңдə фəрештəлəр сыйфатларын үстерəсең.
- Бер кемгə дə əйтмичə, үзең турында бераз гына уйланып кара: шул затларын кайсы сиңа
хуҗа микəн /Балалар бераз гына уйланып тырсыннар/.
- Бел шуны- башка кешелəргə анысы би-и-к яхшы, ачык күренə.
- Җирне гүзəллек белəн бизəгəн кеше- үзендə фəрештəлəр сыйфатларын булдырырга
тырышкан кеше.
4. “Явызлыкны кире кайтару”- нəрсə дигəн сүз?
- Нəрсə соң ул явызлык? Кем соң ул – явыз кеше? Җир йөзендə үзен явыз дип санаучы берəр
кеше бармы икəн? Мөгаен, юктыр. Алай булгач, явызлык та юкмы əллə? Барыбыз да əйбəт
булгач, явызлык кайдан килеп чыга? Берəүнең дə явызлыкны җене сөйми. Шулай булгач, ул
ничек тормышыбызга килеп керə?! Явызлык ул – ут кебек. Утның көче бар нəрсəне юкка
чыгаруга, яндыруга корылган. Явызлык та, ут шикелле үк, куркыныч һəм дəһшəтле. Шулай
булса да утның да, явызлыкның да йомшак яклары бар. Əгəр учакка яну өчен нəрсə дə булса
өстəп тормасак, ул үзеннəн – үзе бетə, юкка чыга. Шуның кебек үк, явызлыкны да əледəн-əле
котыртып, куəтлəп тормасаң, үзеннəн-үзе бетə. Чөнки явызлык ул явызлыктан көч ала,
куəтлəнə.
Явызлыкның үзенчəлеге – ачу килүдə, комсызлыкта, кирелектə, сатлык булуда,
монафиклыкта күренə. Əмма аның нигезе, тамыры “мин-минлеккə” барып тоташа.
Тəкəбберлек, үзеңне генə ярату, башкалардан өстен кую- менə явызлыкның чыганаклары.
Яхшылык белəн начарлыкка каршы торып, без аның тамырын корытабыз, нигезенə кадəр
янып бетəргə мəҗбүр итəбез.
- Явызлыкны кире кайтару- мөселманнарның фарыз (мəҗбүри) гамаллəрнең берсе булып
санала. Нəрсə микəн ул- явызлыкны кире кайтару? Сине үпкəлəткəн кешене тагын да катрак
үпкəлəтү микəн? Явызлыкны кире кайтару дигəн сүз еш кына гаҗəплəнү уята һəм күп очракта
дөрес аңлатылмый. Җəлил Фазлыев хəзрəт бу сүзлəрне болай дип аңлата: “Сиңа начарлык
эшлəсəлəр дə, ачуыңны чыгарсалар да, син аңа яхшылык белəн җавап бир.
5. Изге Коръəн китабыннан.
- Аллаһы Тəгалə изге Коръəн китабында явызлыкны кире кайтару турында болай дип əйтə:
• “Əгəр берəү сиңа начар сүз əйтə, начарлык эшли икəн, син аңа, əлбəттə,
яхшылык белəн җавап кайтар. Тагын сиңа начарлык эшли икəн, тагын син аңа
яхшылык белəн җавап кайтар. Килер бер көн, ул үзенең ялгышын аңлар həм
синең дустың булыр” (Коръəн. Фуссыилəт: 34) .
• “Əгəр шулай эшли алмасагыз, əле сезнең иманыгыз зəгыйф, сез əле шайтан
вəсвəсəсендə, тизрəк Аллаһка кайтыгыз” (Коръəн. Фуссыилəт: 36) .
- Ни өчен безгə начарлык эшлəгəн кешегə без яхшылык кылырга тиеш?
- Ни өчен бу эшне бөтен кеше булдыра алмый?
- Нинди генə кешелəр начырлыкка каршы изгелек кылалар? (Сабыр,
буйсынучы, Аның рəхмəтенə өмет итүче кешелəр).

Аллаһы Тəгалəгə

(Пəйгамбəребез (с.г.в.) Таифка дəгъвəт белəн барып, андагы кешелəр тарафыннан рəнҗетелгəн
булса да, Таиф халкына үч итүдəн баш тарту вакыйгасы турында сөйлəү).
6. Синең хəлеңне беркемдə аңламый, ə син кеше хəленə керə белəсеңме?
- Əмма күп очракта тормышыбыздагы авырлыклар, кыен хəллəр башкаларның кылган эшлəре
аркасында түгел, безнең тирə-юнебездəгелəрне дөрес аңлый алмавыбыз нəтиҗəсендə килеп

чыга. Əгəр башкаларны аңларга тырышсак, без “явызлыкка-явызлык” дигəннең гаять
дəрəҗəдə хата булуын танырбыз.
Һəркайсыбыз башкаларны тикшерергə, гаеп итəргə, хөкем чыгарырга яратабыз. Əмма еш
кына онытабыз: башкалардагы усаллык та нəкъ безнеке кадəрдер, артык та түгел, ким дə
түгел. Сиңа ямьсез сүз əйткəннəр икəн, димəк, моңа сəбəп чыгаргансың. Шулчак без дə тагын
да ямьсезрəк сүз əйтсəк? Нəрсəгə ирешəбез? Андый вакытта хөрмəтле, күркəм сүз белəн җавап
кайтарыйк, моңа хəлебез җитми икəн, дəшми калыйк. Тынычлыкка ирешербез, менə бу инде
явызлыкны җиңү була. Без эчебездəге явызлыкка тышка чыгарга ирек бирмəдек.
Димəк, явызлыкка яхшылык белəн җавап бирү – ул үз эчендəге явызлыкны җиңү. Ə ул – иң
бөек җиңү. Шуны эшли алмыйбыз икəн, чыгырдан чыгып, бəйдəн ычкынып, үзебезнең
дөреслекне, əйбəтлекне исбатлау өчен нəтиҗəсезгə вакыт əрəм итəбез икəн, үзебез дə явыз дип
санаган кешедəн аерылмыйбыз.
7. “Бу кадəр гүзəл холыкны кемнəрдəн өйрəндең?”
- Кайвакыт кемнеңдер озак уйлавы, əкрен хəрəкəт итүе бездə ачу уята, безне чыгырдан чыгара.
Ə бит бездəн əкрен кеше юк икəн, димəк, иң əкрене без булыр идек. Бездəн ахмак
кешебулмаса, иң ахмагы без булыр идек. Андый кешелəрне күрсəк, ачуыбыз чыкмасын.
Тормышта кем күбрəк егыла: чабып баручымы, əллə салмак йөгерүчесеме? Чабып баручы
күбрəк егыла, билгеле. Шуның кебек, һəр эшнең хəерле ягы бар. Без аның хəерле ягын күрə,
бəяли белергə, начар ягыннан гыйбрəт алып яшəргə тиеш. Мисал. Бер бик күркəм холык
иясеннəн- Локман Хəкимнəн: “Бу кадəр гүзəл холыкны кемнəрдəн өйрəндең?” – дип
сораганнар. “Начар, ямьсез холыклы кешелəрдəн. Берəү дə кешелəргə, яки миңа ошамаган
сыйфатны күрсəм, ул сыйфат миндə булса, аны бетерергə тырыштым”, дигəн. Менə бу – дөрес
яшəү рəвеше, менə бу явызлыкка яхшылык белəн җавап бирү.
Бар кыенлыгыбыз шунда: башкаларның безне аңлауларын, хөрмəт итүлəрен телибез.
Үзебез башкаларны аңларга, яратырга, ихтирам итəргə тиеш дип уйламыйбыз. Без күпме генə
тырышсак та, тəрбиялəсəк тə, ятып чəчлəребезне йолкысак та балан агачы виноград бирмəс.
Без аның балан булуы белəн килешергə, файдалы якларын өйрəнеп, куллана белергə кирəк.
Əгəр бар агач бер төрле, яки бар чəчəк бер төсле булса, матурлык күренер идеме? Гəрчə ул без
яраткан чəчəк булса да.
Кеше өчен намус, акыл, əдəп, бер-берңне хөрмəт итү, сабырлык — иң кирəкле сыйфатлар.
Алар бер-берсе белəн нык бəйлəнгəннəр.
8. «Кешенең биш асылы»
- XIX гасыр шагыйре Мифтахетдин Акмулланың «Кешенең биш асылы» шигырен укып үтəм.
Кеше өчен иң əүвəл — Намус, дигəн,
Намусыңны сатып итмə табыш, дигəн.
Байлык өчен илен-көнен саткан кеше
Ике дөнья өчен дə ул явыз, дигəн.
Икенче иң кыйммəтлесе — Акыл, дигəн,
Акылсызда акыл ягы такыр, дигəн.
Акылсызда намус та юк, иман да юк,
Ялганга ант итеп барын сатар, дигəн.
Өченче иң кыйммəтлесе — Əдəп, дигəн,
Əдəп – көчле мəхəббəткə сəбəп, дигəн.
Əдəпсездə бəхет тə юк, тəүфыйк та юк,
Кеше исемен күтəрү дə гаҗəп, дигəн.
Дүртенче иң кыйммəтлесе — Күңел, дигəн.
Күңеле бозык кеше — кеше түгел, дигəн.
Бозыкларга җир өстеннəн асты яхшы,
Яшəмə дə, үлеп җиргə күмел, дигəн.
Бишенче иң кыйммəтлесе — Сабыр, дигəн,

Сабыр кеше зур бəхетлəр табар, дигəн,
Бер дə юкка ачуланып дөнья бозу
Бер кайгыдан икенчегə салыр, дигəн.
- Димəк, шушы күркəм, гүзəл сыйфатларга ия булган кешелəр - җирнең гүзəл бизəклəре.
9. Үз- үзеңне тəрбиялəү буенча үрнəк эш планын төзү.
- Иң көчле кеше- үзен (үз кимчелеклəрен) җиңгəн кеше. Үз- үзеңне тəрбиялəү буенча эш
планын бергəлəп төзик.

•
•
•
•
•
•
•

Үз- үзеңне тəрбиялəү буенча үрнəк эш планы
Тормышта зур максат кую (үзеңне тəрбиялəү буенча + хөнəр).
Аңа ирешер өчен кечкенə максатлар кую.
Үзеңдə тəрбиялисе, үстерəсе килгəн сыйфатлар исемлеге.
Үзеңдə җиңəсе, бөтерəсе килгəн сыйфатлар исемлеге.
Шуларга ирешер өчен тренинг (кайсы гамəллəр кыласы).
Даими рəвештə үз- үзеңə (характерыңа, кылган эшлəреңə, укуда ирешкəн нəтиҗəгə)
бəя бирү.
Максатка ирешү белəн яңа максат кую.

10. Безнең киңəшлəр.
•
•
•
•
•

Истəн чыгарма
Үз- үзеңне уңай якка үзгəрт: Аллаhы Тагəлə үзен үзгəртергə телəмəгəн кешенең
холкын үзгəртмиячəк.
Əйткəн сүз- аткан ук. Вəгъдə иткəңче- уйла, иткəч- үтə. Əйткəн сүздə, вəгъдəдə
тор. Югайсə, син ялганче.
Həр көнне гүзəл сыйфатларыңны үстер, кимчелеклəреңне бөтер.
Үз кечеңə ышан- син булдырасың.
Үзеңне күзəт, контрольдə тот. Көн саен нəтиҗə яса.

11. Хəдислəр.
- Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (гəлəйһи əссəлəм) хəдислəрен укып, алар турында үз
фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:
Əгəр сине яхшы эшлəрең шатландырса һəм бозык эшлəрең кайгыга салса,
димəк, син мөэмин (чын мөселман) икəнсең.
• «Ислам диненең иң югары күрсəткече нинди кешедə?» — дип сорадылар.
Аллаһның илчесе: «Үзенең теле белəн дə, куллары белəн да башка
мөселманнарга зыян китермəүче кешедə», — дип җавап бирде.
• Бернинди нигезсез кешелəр турында яман уйлаудан сакланыгыз, чөнки начар уй
– сүзлəрнең иң ялганы. Кешелəрнең гаеплəрен тикшермəгез, көнлəшмəгез,
ачуланышмагыз, бер-берегезне ташламагыз, Аллаһының коллары булган хəлдə
бер-берегезгə кардəшлəр булыгыз!
- Кайсы хəдис сезнең күңелегезгə якынрак? Ни өчен?
- Ни өчен бүгенге дəрестə нəкъ менə шушы хəдислəр искə алына?
- Бу хəдислəрдə ачыкланган яхшы, гүзəл кешенең сыйфатларын əйтеп бирегез.
(Күркəм кеше, мөэмин, үзенең яхшы эшлəренə сөенə, яман эшлəре өчен кайгыра. Ул теле
белəн дə, куллары белəн да башка мөселманнарга зыян китерми һəм начар уйлардан,
кешелəрнең гаеплəрен тикшерүдəн ерак тора).
/Җаваплар/
V. Рефлексия (Йомгаклау).
- Дəреснең темасын искə тешерегез. (Кеше- җирнең гүзəл бизəге).
•

- Бу темага карата сезнең өчен яңа булган фикерлəрне искə төшерегез. (Үз- үзен тəрбиялəгəн
кеше- гүзəл, бəхетле кеше).
- Нинди киңəшлəрне кулланырга уйлысыз? (”Үз- үзеңне тəрбиялə, уңай якка үзгəртергə
тырыш- шуның өстендə көн саен эшлə”- җирдə гүзəл кешелəрнең берсе булырсың).
- Бу сүзлəрне бүгенге дəреснең эпиграф итеп тактага яздык. Җөмлəне хор белəн кабатлыйк
həм үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк, беркайчанда ынытмыйк.
- Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз? (Аллаhы Тəгалə үзен үзгəртергə телəмəгəн кешенең
холкын үзгəртмиячəк).
VI. Өй эше:
- Өй эшен вариантлап бирəбез:
1.“Үз- үзеңне тəрбиялəү өстендə ничек эшлəргə?” ,- дигəн сорауга җавап əзерлəп килергə.
2.Үз- үзлəрен тəрбиялəүдə уңышка ирешкəн кешелəр турында сөйлəү (биек шəхеслəр,
танылган кешелəр: Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.), Локман Хəким h. б.).

