
Тема: Кеше кешегə туган, иптəш, дус. Максат:  1. Укучыларны “Кеше кешегə туган, иптəш, дус” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп аларда изгелек, рəхимлелек, шəфкатьлелек кыла белү сыйфатлары, башка кешелəргə карата мəхəббəт, ихтирам хисе тəрбиялəү. 2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə белүлəренə ирешү. 3. Дөньда бар кешелəргə карата ярату хисе, михербанлык тəрбиялəү.  Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Кеше Аллаh яралткан (бар иткəн) həрнəрсəне яратырга həм кадерлəргə, аларга яхшылык кылырга тиеш икəнен аңлау. 
• Мөселманның үзеннəн дə, сүзеннəн дə, гамəленнəн дə башкаларга зыян булмас икəнен белү.  Эпиграф:               
• “Нəрсəгə охшаган кешелеклелек, кешелəрне яратуы? Башкаларга ярдəм итəр өчен аның кулы бар, мохтаҗлар янына ашыгыр өчен аның аягы бар, ярлыларны күрер өчен аның күзе бар, кешелəрнең ыңгырашуын ишетер өчен аның колагы бар. Менə нəрсəгə охшаган икəн ул кешелəрне яратуы”. / Августин/ 
• “Мөселманның үзеннəн дə, сүзеннəн дə, гамəленнəн дə башкаларга зыян булмас”.          Дəреснең барышы I. Уку мəсьəлəсен кую.  - Кечкенə  генə ике хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын  əйтеп бирегез: 

• Японияда  җир тетрəгəннəн соң исəн калган кешелəрне эзлəп табып коткаручылар чираттагы җимрек йортның стена ярыгыннан бер хатынның  гəүдəсен күреп алалар. Бераз алга киткəн гəүдəнең торышы бик сəер иде, кеше, бертөрле, тезлəнеп дога кылган, ə куллары белəн нəрсəдер тотып яки, кочаклап торган шикелле кыяфəттə иде. “Исəн түгел микəн?”- дип өметлəнеп, китеп барган җирдəн кире борылып, хатынны бик зур саклык белəн актарып чыгаралар. Өстəн коелган ташлар аның башына, аркасыңа зыян китереп, яшəргə өмет калдырмаганнар, лəкин салкын гəүдə астында барлыкка килгəн куышта коткаручылар чəчəкле одеялга төрелгəн 3 айлык исəн- сау, берни белмичə йоклап яткан баланы күрəлəр. Кечкенə малайны табибка алып баргач, одеял эченнəн кəрəзле телефон килеп чыга,экранда ананың улына язылган ахыргы сүзлəр: “Əгəр дə исəн калсаң, беркайчанда онытма: мин сине шундый яратам”. Кулдан кулга күчкəн телефон язуы бер ирне дə елатмыйча калдырмаган.  
• Армения. Спитак шəhəре.  Кояшлы матур көн. Ата- аналар эш урыннарында, бала- чагалар- мəктəптə. Лəкин шул көнне дəреслəрен ахырына кадəр алар укып бетерə алмаганнар. Кинəт кенə куркыныч тавышлар ишетелеп, мəктəп бинасы селкенə башлый, стеналар ярылалар... Балалар, укытучы апалар куркуларыннан кычкырышалар həм həрбер кеше үз- үзен коткарырга телəп, урамга йөгереп чыгарга тырыша.          10 сыйныф укучысының класстан атылып чыккан вакытта, баскычтан йөгереп барганда, 1 этажда адашып, елап торган кечкенə генə малайны күреп ала. Артка борылып караса, 1 сыйныф укучылары  кая барырга белмичə, өелешеп торалар. Егет башта бер класс укучыларын, аннары – икенчесен, юл күрсəтеп, җитəклəп, дигəндəй, балаларны урамга алып чыга. Лəкин тагын бер сыйныф əле җимерелеп барган бина эчендə.Тизрəк! Инде ахыргыларын чыгарып, артларыннан озатып барганда, баскыч җимерелə. Ул көнне Спитак шəhəрендə  таш астында күмелеп калган кешелəр саны 25 менгə җитə. Лəкин алар арасында аның шикелле гомеренең 



ахырыгы мизгеллəрдə башкаларны коткару турында уйлап həлак булган кешелəр саны шул хəтлеүк күп түгелдер.   II. Дəреснең темасын ачыклау. - Хикəялəрне берлəштергəн теманы ачыклагыз. - Ике хикəяне дə берлəштергəн тема – ул, əлбəттə, батырлык, михербанлык. Үлемгə аз гына вакыт калкач та, башкаларны, үзеңннəн дə мохтаҗрак кешелəр турында уйлау, лəкин бүгенге дəрес михербанлык турында гына түгел. Уйлап карагыз: ике хикəянең аермасы нидə? - Беренче хикəядə ана үзенең баласын коткарып корбан була. (Икенче хикəядə егет үзенə туган, бəлки, таныш та булмаган балаларга ярдəм итеп, həлак була).  - Димəк, бүгенге дəреснең темасы...  (“Кеше кешегə туган, иптəш, дус”)  III. Уку мəсъəлəсен чишү.  1. “Ни өчен кешелəр бер- берсенə иптəш, дус кына түгел, хəттə туган шикелле якын булырга тиеш?”- дигəн сорауга җавап табу. - Чөнки шулай булганда гына, кешегə үзенə авырлык килгəн чакта кемнеңдер ярдəменə өмет итеп була икəн. Башкаларга булышмаган кешене, үзе турында гына уйлаган бəндəне хөрмəт тə итмилəр, аңа ярдəм кулын да сузарга бик ашыкмыйлар, чөнки яхшылык та, начарлык та, hичшиксез, үзеңə кире əйлəнеп кайта. - Авыл җирендə күрше- иң кадерле кешелəрнең берсе булып тора. Аның белəн дус булып, тату яшисең икəн- син бəхетле, ызгышып- талашып ятасың икəн- икегез дə кызганыч хəлдə. - Ни өчен безгə həр кеше белəн (җайлымы ул- көйсезме, акыллымы ул- ахмакмы)  уртак тел табып яшəргə йөрəнергə кирəк? Бу бик əhəмиятле həм авыр мəсъəлə булса да, уйланып карыйк. /Җаваплар/  2. Төркемнəрдə эшлəү. 1нче бирем  “Яхшы сүз турында” Яхшы сүзне җаның тели синең, Начарлыктан күңел көрсенə. Ə син үзең андый яхшы сүзне Əйтəсеңме башка кешегə?                                         Р. Фəйзуллин - Чыннанда, бөтен кешенең матур, җылы сүз ишетəсе килсə дə, еш кына тупас, əдəпсез сүзлəр ишетергə туры килə. Р. Фəйзуллин биргəн сорауга өчтəн генə həр беребез җавап бирик əле үзебезгə:  “Ə син үзең андый яхшы сүзне əйтəсеңме башка кешегə?”  /Укучылар бераз уйланып алсыннар/  2нче бирем «Башка кешелəр белəн дус, туган шикелле тату яшəр өчен, алар белəн ничек итеп аралашырга кирəк?”- дигəн сорауга җавап бирү.  - Безнең тирəдəге кешелəр белəн əдəпле, матур итеп сөйлəшə белү бик тə əhəмиятле.  - Башка кешелəр белəн дус, туган шикелле тату яшəр өчен, алар белəн ничек итеп аралашырга кирəк?”                   /Җаваплар/  3нче бирем “Чагыштырыйк əле!” - Сезнең җавапларыгызны безнең фикерлəр белəн чагыштырыйк: 
• Кешелəргə елмай, ачык йөзле бул- сине яратырлар. 
• Үзеңне зурга куйма, башкалардан акыллырак дип исəплəмə, алай эшлəсəң- синнəн көлəрлəр. 



• Үзеңне həрвакыт дөрес, хаклы дип уйлама- син дə ялгышасың. 
• Кешелəргə ярдəм итəргə ашык- савапны күбрəк җыярга тырыш.  
• Сиңа ярдəм иткəн кешегə рəхмəтеңне əйтергə онытма-шөкер итүчелəрдəн булырсың. 
• Юк- барга үпкəлəмə, гафу ит- сине дə гафу итəрлəр. 
• Мөмкин кадəр күбрəк изгелек, яхшылык кылырга тырыш- кире кайтыр.  
• Изгелекне кешелəр өчен эшлəгəн шикелле булсаң да- рəхмəте, савабы үзеңə була. 
• Кешелəрнең уңай, яхшы якларын күрə бел- алар сиңа тагын да əйбəт булырлар.  
• Сине үпкəлəтсəлəр- үч итə күрмə: ул кеше болай да мескен- Аллаh каршысында аның сине рəнҗеткəн өчен җавап бирəсе бар.                             4нче бирем “Изгелеклəр генə кылып яшик” - Яши-яши берəү дə үз гомеренə əйлəнеп карамыйча булдыра алмый, - ди Аяз ага Гыйлəҗев. Гомерлəр заяга үтмəсен. Ə исəн чакта, кеше дигəн исемне йөртү – бəхет, яшəү – шулай ук бəхет, дөнья – матур, киң. Əнə шундый якты дөньяда бер-береңə изгелеклəр генə кылып яшə дə яшə икəн ул. Чөнки кеше кешегə туган, иптəш, дус. Кешелəрнең зарына колак салыгыз əле, тирə- юндəгелəргə игътибарлы булыгыз. Кешелəргə ярдəм кулыгызны сузарга əзер торыгыз! Яхшылык җирдə ятмас! Башкаларга булыша алуыгызга сөенеп яшəгез. Энҗе Авзалова “Изгелек догасы” шигырендə болай ди:  Дога белмим дисең нигə? Яхшылык – үзе дога! Бар кеше изгелек кылса, Яктырыр иде дөнья. Изгелек ул – беркайчан да Тузмый торган хəзинə. Яхшылык эшлик һəрвакыт, Ул үзе изге дога! - Тормыш яшəү матурлыгы, шəфкатьлелек, кешелеклелек, миһербанлык белəн дə матур.   5нче бирем “Танылган шəхеслəргə сүз бирик”  
• Чын бəхет, рəхəт- həрбер кеше башка кешелəрнең ярдəменə мохтаҗ həм сез башкаларның ярдəмен көткəн шикелле алар да сезнең ярдəмегезне көтеп торганын- аңлауда.  /Француз язучысы Д.Дидро/ 
• Нəрсəгə охшаган кешелеклелек, кешелəрне яратуы? Башкаларга ярдəм итəр өчен аның кулы бар, мохтаҗлар янына ашыгыр өчен аның аягы бар, ярлыларны күрер өчен аның күзе бар, кешелəрнең ыңгырашуын ишетер өчен аның колагы бар. Менə нəрсəгə охшаган икəн ул кешелəрне яратуы. / Августин/ - Танылган шəхеслəр сүзен ничек аңлыйсыз? /Фикерлəшү/  6 нче бирем “Эпиграф өстендə эш” - Бу сүзлəрне бүгенге дəреснең эпиграф итеп тактага яздык. Җөмлəне хор белəн кабатлыйк həм үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк, беркайчанда онытмыйк.   7нче бирем “Мин тормышта дөрес яшəү рəвеше алып бараммы?” - Укучылар, без бу дəрестə бик күп сөйлəштек. Əдəплелек, игелеклелек, кешелеклелек. Бер мизгелгə генə тукталыйк та, үз-үзебезгə сорау бирик. - Мин тормышта дөрес яшəү рəвеше алып бараммы? - Күрше хакын хаклыйммы? Əти-əниемə, туганнарыма, дус-иптəшлəремə мəрхəмəтлеме, аларны рəнҗетмимме? - Килəчəккə дөрес юлны таба алырмынмы? - Туган ягымны яратаммы, табигатькə карата мəрхəмəтлеме? 



- Тел, миллəт язмышы өчен борчыламмы? - Бу дөньяда язмыш тарафыннан кимсетелгəннəр барын онытмадыммы? - Əйе, укучылар. Бу сорауларга сез гомер буе җавап эзлəп, үз алдыгызга шушы сорауларны куеп яшəргə тиешсез. Һəркемнең бəхетле булырга хакы бар. Сəламəт буласың килсə, кешелəр бəхетеннəн көнлəшмə, бəхетсезлегеннə сөенмə. Кеше булып кала бел! Тормыш əлифбасын гомер буе өйрəнергə тырыш. Тауларга карап, Тау булмасаң да, Таңнарга карап, Таң булмасаң да, Кешегə карап, Кеше була бел – Олы җаныңның ише була бел! (Ф. Яруллин).  3. Изге Коръəн китабыннан - Аллаһ Тəгалə əйтте: 
• “Яхшылыкта һəм тəкъвалыкта бер-берегез белəн ярдəмлəшегез. Гөнаһ һəм дошманлыкта исə бер- берегезгə ярдəмче булмагыз. Аллаһтан куркыгыз.... “ 
• “Аллаһка сыенып ярдəм сораган кешегə ярдəм итегез, кешенең яхшылыгына яхшылык белəн җавап кайтарыгыз».  4. Хəдислəр  - Пəйгамбəребез (с.г.в.)нең хəдислəрен укып, үз фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:  
• “Сезгə иң хəерле һəм иң начар кеше турында хəбəр биримме? Иң хəерлесе бер явызлык кылмаган, гел яхшылык эшлəп йөргəн кеше. Вə иң начар кеше- яхшылык кылып йөресə дə, аның начарлыгыннан берсе дə имин түгел”.  - Хакыйкый мөселман кешесе бер явызлык кылмаган, гел яхшылык кылып йөрүче кешелəр нең берсе. Ул бик яхшы белə: яхшылык аяк астында аунап ятмый, һəрбер изге эш өчен бу дөньяда да, теге дөньяда да əҗере булачак. Бу дөньяда кардəшенең кайгысын җиңелəйткəн кешегə Аллаһы Тəгалə Кыямəт көнендəге кайгыларын җиңелəйтер. Мохтаҗлыкта яшəгəн кешегə ярдəм итүче адəмнең Аллаһы Тəгалə ике дөньяда да хəлен җиңелəйтер. - Һич шиксез, сиңа яхшылык эшлəгəн кешегə рəхмəтеңне белдертү, яхшылык белəн җавап кайтару- зарури. Ислам күзлегеннəн чыгып эш итəргə кирəк, ягъни яхшылык иткəн кешегə җавап кайтару кешенең кəеф, күргəн яхшылыкның əз яки күп булуына һ.б. бəйле булмаска тиеш. Кылган яхшылыгы əз булса да күп булса да, яхшылык кылу факты үзе генə дə иң изге телəклəргə, иү матур җавапларга лаек, иң мөһиме аны җавапсыз калдырмау. - Ислам шулай дип өйрəтə: кешенең яхшылыгына рəхмəтле була белгəн бəндə генə Аллаһка камил шөкер итə белə. Бу дəрəҗəгə күтəрелə алмаган кешенең эчке дөньясы көфран, шөкерсезлек белəн тулган һəм бу- бөтен нигъмəтлəрнең Хуҗасы булган Аллаһы Тəгалəгə шөкер итə белмəвенə дəлил. Шуңа күрə Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм бу хакта шулай ди:  
• “Кешелəргə рəхмəтле була белмəгəн кеше Аллаһка да рəхмəтле була алмый”. 
• «Дустыңны уртача ярат, чөнки ул беркөнне синең дошманыңа əйлəнергə мөмкин. Дошманыңны да уртача дошман тот, чөнки ул беркөнне синең дустыңа əйлəнергə мөмкин». - Кемне дə булса дус итеп тотсаң, аны үзеңə сакланып дус ит, чөнки беркөнне бер-берегезгə ачуланышып, аерылышырга туры килер дə, шул вакытта элек аңа сөйлəгəн эч серлəрең өчен оялып калырга һəм аны эчкерсез дус итеп йөргəнең əрəмгə китəргə мөмкин. Дошманың белəн дə саклану һəм тигезлек саклапаралаш. Чөнки, беркөнне шул ачуланышкан кеше белəн дуслашырсың да, элек аның белəн артык кырыс булганыңа үкенерсең.  - Кыскасы, үзеңə дус булган кешегə эчеңдəге бар серлəреңне сөйлəп бетермə, дошманыңны да бик каты кимсетмə, чөңки дустың дошманга, ə дошман дуска əйлəнергə мөмкин.  
• «Үзара дусларча мөнəсəбəттə булган, бер-берлəренə мəрхəмəт итешкəн һəм телəктəшлектə торган мөселманнар бер тəн шикелле: тəннең кайсы төше 



авыртса, уяулыкта һəм химаяда торучы бүтəн əгъзалар да шуңа сызлану белəн җавап кайтаралар». - Бу хəдисне ничек аңлыйсыз? /Фикерлəшү/. - Мөселманнар бер- берсенə бик якын булалар: берəрсенең хəле авырайса, аңа кайгы- хəсрəт килсə, башка мөселманнар аның хəленə кереп, ярдəмгə ашыгалар, чөңки “мөсеманнар бер тəн шикелле” башка төшлəр сызлаганга җавап бирəлəр.  - Əммə шуны да белергə кирəк: без Аллаhы Тəгалə яралткан (бар иткəн) həрнəрсəне яратырга həм кадерлəргə, həммəсенə яхшылык кылырга тиеш икəн: хайваннарга, табигатебезгə, мөселманнарга həм, hичшиксез, мөселман булмаган кешелəргə дə, чөңки тагын бер хəдистə болай диелгəн:  
• “Мөселманның үзеннəн дə, сүзеннəн дə, гамəленнəн дə башкаларга зыян булмас”. - Изгелеклəр эшлик, Аллаhы Тəгалəнең ризалыгын алып, җəннəтле булырга ашыгыйк!  V. Рефлексия (Йомгаклау).  - Дəреснең темасын искə тешерегез. - Кеше кешегə туган, иптəш, дус. - Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз?  - Кешелəргə ярдəм итəргə ашыгырга кирəк- савапны күбрəк җыярга тырыш.  - Юк- барга үпкəлəмəскə, кешене гафу итергə. - Сине үпкəлəтсəлəр- уч итə күрмə: ул кеше болай да мескен- Аллаh каршысында аның сине рəнҗеткəн өчен җавап бирəсе бар.  - Мөмкин кадəр күбрəк изгелек, яхшылык кылырга тырышу кирəк.  - Кешелəрнең уңай, яхшы якларын күрə бел- алар сиңа тагын да əйбəт булырлар.  - Мөселманның үзеннəн дə, сүзеннəн дə, гамəленнəн дə башкаларга зыян булмас. - Кеше кешегə туган, иптəш, дус, чөңки без барыбыз да, Җир шарындагы кешелəр, Адəм белəн Hаваның балалары.   VI. Өйгə эш:   “Кеше кешегə туган, иптəш, дус” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.                     



  


