
 

 Сәхнәдә Галия апа утыра. Ул эченнән генә дога укып утыра. Кыңгырау шалтырый. 

Дәрескә дип  укытучылары белән 7а классы укучылары  килеп керә. 

Укытучы:  Бәрәкәт, кунак бар икән. Әссәләмүгаләйкүм, Галия апа. Хәерле көн! 

Галия апа: Вагәләйкүм-әссәлам, балалар! Килдем әле менә.Үзем исән чакта, аякта чакта 

Сезгә белгәннәремне өйрәтим дип килдем. Рөхсәттер бит? 

Укытучы:  Рәхим итегез, Галия апа. Бүгенге көн балалары ике дөнья гыйлемен дә белергә 

тиеш бит. Дәрес кысаларында гына моңа ирешеп булмый.  Моңа без өлкән буын 

вәкилләреннән өйрәнәбез.(Галия апа мөнәҗәт, балалар дога укый) 

Укытучы:  "Бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы үзгәртә алмас" Бу 

сүзләр кемнеке? 

Салават: Бу сүзләрне унтугыз фән өлкәсендә уңышларга ирешкән милләттәшебез 

Ризаэтддин Фәхретдин әйткән, язып калдырган. 

Данил: Язмаларын галимебез "Бисмилләхир - рахмәнир - рахим" - Аллаһ исеме белән дип 

башлаган. 

Илнур: "Бисмиллә" дип язганда гына түгел, һәр эшне башлаганда әйтәләр. 

Наилә Сафина: Җир йөзендә яшәүче һәр халыкның үз тарихы. Татарстанның башкаласы 

Казанның да күптән түгел меңьеллык тарихы бигеләп үтелде. 

Ләйсән: Казан шәһәре китапханәләрендәге китаплар, Татарстаныбызның башка авыл, 

калаларындагы китаплар турында да без укып беләбез. 

Гүзәл:Минем кулымда танылган галим, татар халкының күренекле язучысы, репрессия 

корбаны Галимҗан Ибраһимовның ИСЛАМ диненең эчтәлеген, үзенчәлекләрен һәм бөтен 

серләрен ачып бирүгә багышланган олуг  хезмәте. 

Салават: Рәхмәт, Гүзәл. Безнең әбиләребез туган елларда – 1928 нче елда ук Дәүләт 

Сәнгать фәннәре Академиясенең хакыйкый әгъзасы булган ул. 

Данил: 1932 елда аңа Бөтенроссия Үзәк Башкарма Комитеты карары белән Хезмәт 

Батыры дигән мактаулы исем бирелә. 

Илнур:Шуны да онытмыйк. Бу исемне бөек язучыбыз татарлардан беренче кеше буларак 

ала. 

Альбина: Барыбыз да диннең – гыйлем икәнен аңлыйбыз. Әйдәгез, Галимҗан 

Ибраһимовның ”гыйлем” турындагы берничә җөмләсен искә төшерик.”Гыйлем кайсы 

милләткә килмәсен, аның дәрәҗәсен күтәрә, аңын үстерә.” 

Диляра: Бу хезмәтен язганда Язучыга бары 22 яшь кенә була бит!!! 

Наилә В: Ә без динебезнең ИСЛАМ икәнен һәм аның нигезенең ӘХЛАК икәнен беләбез. 

Илнур:” ӘХЛАК” һәм “әхлаксызлык” турында сөйләшә башлаганчы минем бер кечкенә 

генә тәкъдим бар: ислам динен безгә – татарларга гарәпләрдән килгән, дип аңлаталар бит.  

Ренат.Ә мин Галимҗан Ибраһимовның бер җөмләсен ятлаган идем. Тыңлагыз әле. 

”Гарәпләр үзләренең төньяк күршесе булган Ауропаның исерткеченә ... якын бармыйлар 

иде, чөнки бу  мөселманнарның диннәрендә хәрәмдер. Әндәлүснең (Испания) матур 

бакчаларында, ул гүзәл Ай яктыларында төрле җимеш агачлы урманнарында бер риваять 

сөйләүченең хикәясен тыңлап яки ... бәхет хакында сөйләшеп күңел ачалар иде. Әндәлүс 



падишаһы мөселман мәмләкәтен (мөселман илен) дөнья оҗмахы диярлек бер хәлгә 

куймыш иде” 

Салават: Мисалың уйланырлык, Ренат. Ә безнең телевизорлар “Дом -2” ны күрсәтә. Бу 

турында сөйлисе дә килми. Әйдәгез, халкыбыз диненең бер сүзе “ әхлак” сүзнең 

мәгънәсенәсен тагын игътибар итик әле. 

Әхлак – әдәпле, тәртипле, намуслы, инсафлы,оятлы, вөҗданлы, шәфкатьле, гарьле  – 

менә нәрсә ул әхлак. 

Данил: Миндә дә бер тәкъдим бар: ”Әдәп,тәртип, тәртипле, намуслы, инсафлы, оятлы, 

вөҗданлы, шәфкатьле, гарьле” сүзләрен алар “әхлакны” аңлаталар, - диде Салават. Ә 

әхлаксыз кешедә бу сыйфатлар буламы? Без нинди кешене”әхлаклысыз” дип атыйбыз? 

Наилә С: Мәктәптә дә, урамда да үзең тәртипсез тотучыны, әшәке сүзләр сөйләүчене 

әхлаксыз, тәртисез, оятсыз дип атыйлар. 

Ләйсән: Наилә әйткән сүзләр белән Галимҗан Ибраһимовның бер җөмләсен янәшә куяр 

идем мин. “ Гарәпләр Европаның  исерткечләренә якын бармыйлар иде” дигән җөмләне. 

Гүзәл:Мин синең белән килешәм, Ләйсән. Ислам динендә “Исерткечләр - явызлыклар, 

ягъни бөтен әшәкелекләр анасы” дип атала. 

Данил: Безне бит яшьтәшләребез тыңлый. Әйдәгез бу ямьсез гадәт турында сөйләп китик. 

Безгә ярдәмче Вил абый Казыйханов – танылган педагог, галим, Россия мәктәпләрнең 

атказанган укытучысы. Вил абый Казыйханов безгә менә бу текстны укырга һәм 

уйланырга кирәк,  ди. 

                    Ике олаучы йөк төелгән арбалары белән бер – бер артлы баралар икән. 

     -  Арбаңда нәрсә бар? – дип сораган арттан баручы. 

     -  Сыра һәм аракы, - дигән тегесе. 

     - Ә – ә, алай булгач, мин синең арттан дөрес барам икән, - дип кычкырып 

җибәргән  

    сорау бирүче. 

    -  Димәк, синең арбаңда ашамлык төялгән? – дигән алдан баручы. 

    -  Юк, мин кабер ташлары алып барам, - дигән тегесе.(Немец халык авыз 

иҗатыннан) 

Салават: Немец халкын да исерткеч борчый икән. Ә бөек язучыбыз Галимҗан Ибраһимов 

Американың Нью – Йорк шәһәрендәге университет профессоры Драпар дигән галимнең 

сүзләрен китергән иде. Ә безнең милләт өчен эчү – исерү, һәрвакыт әхлаксызлык, 

тәртипсезлек саналган. 

Наилә: Татарстаныбызда чыга торган бер журналдан укыган идем: “Адәм баласы кулына 

ниндидер бер савыт белән аракы, сыра, шәрәп тоткан икән, аның иманы: Йә, бәндәм синдә 

миңа – иманга – урын калмады инде, мин – иман – синнән чыгып торам, минем 

урынымны хәмер ала”, дияр. 



Илнур: Әйдәгез, онытмыйк әле, әдәби әсәрләрдән дә беләбез: безнең халкыбызда 

“ИМАНСЫЗ” сүзе яман сүз, сүгенү кебек булган бит. Сәбәбе гап – гади. Исерткеч эчемлек 

белән Аллаһыга ышану бер юлда йөри алмый. “Исерткечләр барысы да: аракымы ул, 

сырамы, шәрәпме кешенең иң беренче  АКЫЛЫН ала. 

Ләйсән: Акылы булмаган кеше ӘХЛАКЛЫ була аламы? Уйлашыйк әле: телевизордан бит 

Салават       әрнеп әйткән “Дом – 2”ны гына күрсәтмиләр, анда туктаусыз исерткечләрне 

дә мактыйлар. Мин дә, Наилә шикелле, гәзиттән укыган җөмләмне китерим, дидем. 

”Безнең илдә закон башында утыручыларның күбесе исерткечләрнең, бигрәк тә сыраның 

зарарын әлегә танырга теләмиләр. Танысалар да, аларны сатудан килгән акча башларын 

чуалта. Без, телевизор караганда да, укыганда да уйлый беләбез бит. Бүген сөйләшкәндә 

дә, сүзебезне “Балачакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы үзгәртә 

алмас” дигән сүз белән башладык. Уйлаштык, киңәштек. Әдәбият дәресебездә шикелле.  

Гүзәл: Һәр эшне башлаганда без, “бисмилла” әйтәбез,- диде Илнур. Пәйгамбәребезгә иң 

беренче ирешкән – ишетелгән сүз дә:”УКЫ”булган. Мин моны болай аңладым:” Син - 

кеше. Кеше икәнсең, белемле, гыйлемле бул. Халкыбыз арасыңда да таралган 

әхлаксызлык сине куркытмасын. Безнең буын бу ямьсез гадәтләрнең колы булып яшәмәс. 

”Ямьсезлекне, тәртипсезлекне күрсәтәләр икән, уйлый алабыз: мин бу начарлыкны 

эшләмәячәкмен. Укытучыбыз сөйләгән, китаплардан укыганнарым миңа бу 

ямьсезлекләрнең капма – каршысын аңлатты. “Әхлак төзек булмаса, җәмгыять сәләмәт 

булмас” дигән сүзләрне дә гел кабатлыйбыз. Бу да Ризаэддин Фәхреддин сүзләре.”Өммәт 

һәм милләт гаиләләрдән җыела. Гаиләләрнең төзәлүе – милләт төзәлүедер” дигән 

җөмләләр дә Ризаэддин Фәхреддин әсәреннән. Без – балалар- милләтебезнең, димәк, 

илебезнең киләчәге. 

Салават: Безнең бәхеткә, нәкъ без туган елларда, галим Әнвәр абый Хәйри исеме күп 

еллар искә алынмаган галим  Ризаэддин Фәхреддин китапларнын халкыбызга бүләк итте. 

Ул китапларда – яшәү кагыйдәләре. Менә алар: “Гакыйдә”, “Ислам дине”, “Адабе 

тәгълим”, “Тәрбияле ана”, “Тәрбияле ата”, “Тәрбияле бала”.  

   Без – кешеләр, уйлый белүче затлар. Ямьсез күренешләр илебезгә хас булмаска тиеш. 

Укытучы.  Бүгенге дәрестә бөтен гомерен татар халкына  хезмәт итүгә   багышлаган 

татар  галиме Каюм Насыйри  исемен дә  телгә алып китәсе килә. Аның  да  яшь буынның 

тәрбияле, белемле һәм сәламәт булып үсүен күз алдында тотып язылган хезмәтләре  күп.  

“ Китап әт-тәрбия”, “Тәмәке тартучының хәле”,  “ Тәрбия”,  ,,Аракы дигән эчемлек адәми 

зат өчен сарыф бер агудыр”, “Аракы эчәргә гадәтләнгән кешеләргә бер-ике кәлимә сүз” 

дигән хезмәтләре хәзерге көндә дә зур әһәмияткә ия. Сәламәтлеккә зыян китерүче 

сәбәпләрне К. Насыйри зарарлы гадәтләрдән күрә, тәмәкенең һәм аракының бала 

организмына зарарлы булуын күрсәтә.  

,,Аракы дигән эчемлек адәми зат өчен сарыф бер агудыр” дигән хезмәтендә: ,,Аракы 

шикелле адәмне һәлакәткә илтүче агу юктыр. Эчемлектән хасыйл булган авыруны 90 

табиб дәва кыйлсалар да мөмкин булмыйдыр”- дип яза. Шулай ук эчүчелекнең 

сәламәтлеккә зур зыян салуының сәбәпләрен ача: ,,...мие саташканлыгы шуннан билгеле 

ки, сүзенең тәртибе булмый, әйтә торган сүзен онытып җибәрәдер, бәйләнешсез сүзләр 

сөйлидер. Йокласа да, тыныч йокламый, төрле кабахәт төшләр күрә, гакылы саташа вә 

фикере яңлышадыр...”, ,,эчемлек эчкән кеше һәрбер чәркәне эчкән саен үзен генә 



үтермәйдер. Бәлки бөтен нәселен үтерәдер. Исеректән туган балалар күбрәк зыяндаш 

зәхмәтле булалар”- дип кисәтә. 

Галия апа:  Халкыбызда  сәламәтлек турында мәкальләр дә бик күп. (слайд) 

Сәламәт тәндә - сәламәт акыл. 

Аек яшәгәннең акылы төгәл. 

Акылыңа аракы түрә булмасын. 

Аракы – акча түләп алган агу. 

Аракы акылны утсыз да яндыра. 

Исерек акчасын эчми, акылын эчә. 

Исеректә акыл исе булмас, аракы исе булыр. 

Укытучы:   Статистик мәгълүматлар буенча Татарстанда  ел саен 23 меңнән артык кеше 

аракыдан агуланып үлә, 10 меңе яшьләр.  Көн саен бу эчемлекләрне егетләрнең 33 

проценты һәм кызларның 20 проценты куллана.  

Татар яшьләре! Сак булыгыз! Безнең тирәбездә эчкечелек, наркомания, рухи пычраклык 

кебек куркыныч афәтләр йөри.Бу афәтләргә каршы торыр өчен сезгә аек акыл, сәламәт рух 

кирәк. Сәламәт тәндә — сәламәт акыл.(слайд)  

Эчүчелек- афәт, эчүчелек-үлем. 

Нәрсә генә эчми газиз халкым бүген. 

Безгә зәгыйфь тормыш, нурсыз күзләр түгел 

Ихтыяр һәм акыл кирәк бүген.  

 

Эчүчелек белән янәшәдә 

Атлый бары үлем, авыру. 

Бу фаҗига, бу үлемгә каршы 

Акылыңнан башка юк дару! 

 


