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ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ

Шђкертлђрне
фикерлђргђ
љйрђтик!

Мђрќани мђчете:
тарих џђм
хђзерге заман

ГЕР КЊТЂРЊ БУЕНЧА ЯРЫШЛАР ЊТТЕ
8 апрель кљнне ТР мљселманнары Диния нђзарђте мљселман яшьлђре арасында гер књтђрњ буенча
шђџђр ярышлары њткђрде. Ђлеге чарада Мђрќани, Солтан, Хљзђйфђ,
Борнай, Ал, Ђнилђр, Шамил, Љметлелђр, Гадел, Фђрхђт, Рамазан мђчетлђре, "Мљхђммђдия" џђм Ислам дине
кабул итњнећ 1000 исемендђге
мђдрђсђ шђкертлђре катнашты. I
урынны "Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ III курс шђкерте Юмакулов
Ђнвђр алды, II урын - Ислам дине
кабул итњнећ 1000 еллыгы исемендђге мђдрђсђнећ III курс шђкерте Сираќев
Рђмискђ,
III
урын
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ I курс
шђкерте Ђдилов Юныска бирелде.
Ќићњчелђргђ дипломнар, медальлђр
џђм истђлекле бњлђклђр тапшырылды.
КАЗЫЙЛАР ШУРАСЫ УТЫРЫШЫ БУЛДЫ
9 апрельдђ мљфтият бинасында ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ Казыйлар шурасы утырышы
узды. Утырышта Кама алды тљбђге
казыятенећ эшчђнлегенђ књзђтњ
ясалды. Ђлеге казыяткђ Тњбђн Кама,
Тукай, Алабуга районнары џђм Яр
Чаллы шђџђре мљхтђсибђтлђре карый. Утырыш барышында ђлеге район мљхтђсибђтлђренећ эшчђнлеге
буенча фикер алышу булды џђм алга
таба њсеш юллары билгелђнде.
"ГОСМАНИЯ"ЛЕЛЂР
МУСА БИГИЕВНЫ
ЗУРЛАЯЧАК
21 апрель кљнне Казан шђџђренећ Авиатљзелеш районында урнашкан (Северный посёлыгы, Муса Бигиев урамы / 2 нче Армавирский, 38)
"Госмания" мђктђбендђ тарихыбызны барлау максатыннан, Муса Бигиевка багышланган кичђ њткђрелђчђк.
Мђктђп укытучылары џђм укучылары тарафыннан оештырылган ђлеге
чара шимбђ кљндезге сђгать икедђ
(14.00) башлана.
БАУЛЫ ИМАМНАРЫ
"САКЛАУЧЫ" СЫНЫНА
МЉНЂСЂБЂТ БЕЛДЕРДЕ
Баулы мљхтђсибђтенећ Гали
мђчетендђ узган чираттагы утырышта Болгар тарихи-мђдђни ядкарьлегенђ кагылышлы мђсьђлђлђр дђ
читтђ калмады. Баулы мљхтђсибђте
имамнарныћ Даши Намдаковныћ
"Саклаучы (Хранительница)" сынын
Болгар ќирлегенђ куюга каршы булуларын, "Татар тарихын кайтаруныћ" бу акты татар-мљселман
љммђтенећ таркалуына китерђчђк",
- дигђн шиклђрен ќиткерде.
Утырышта район имаммљхтђсибе Исмђгыйль хђзрђт Биккинин март аенда њткђрелгђн чараларга књзђтњ ясаган, имамнарны мљфти
Илдус хђзрђт Фђизнећ боерыклары
белђн таныштырган. Шулай ук апрель аенда њткђрелђчђк чараларныћ
тђртибе тђкъдим ителгђн, мђчетлђр
ђйлђнђсендђ њткђрелђчђк язгы
љмђлђр турында фикер алышынган.
ГАЗЕТАЛАРГА ЯЗЫЛЫРГА
ОНЫТМЫЙК!
1 апрельдђн алып 28 июньгђ
кадђр 2012 елныћ II яртыеллыгы
љчен "Дин вђ мђгыйшђт" (язылу индексы - 16046) џђм "Умма" (83072)
газеталарына язылырга мљмкин. 6
айга язылу бђясе - 118,38 сум.
Мђгълњматлар ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ рђсми сайтыннан (www.dumrt.ru) алынды
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ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР

"Касыйдђ"
дип нђрсђне
атаганнар?

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
Мине Татарстан Республикасы мљфтие итеп сайлап куюга инде бер ел узып та китте. Бу кыска вакыт эчендђ
ТР мљселманнары Диния нђзарђте 2011 елныћ язында
планлаштырылган књп кенђ программаларны тормышка ашырды. Алда тагын да зуррак эшлђр тора. Бњген без
бик ђџђмиятле мђсьђлђлђрне чишњ љстендђ эшлибез:
безнећ ќирлек љчен традицион булган хђнђфи мђзџђбен
пропагандалау, экстремизмны булдырмау, имамнарныћ дђрђќђсен књтђрњ, мљселманнарныћ хокукларын
яклау џђм югары квалификацияле кадрларны ђзерлђњ
љчен барлык шартларны тудыру.
XX йљзнећ туксанынчы елларында яулап алынган азатлык дин
иреге, мећнђн артык мђчет тљзелњ,
дини белем бирњче югары уку йортлары ачылу кебек ќђмгыятьтђге
ућай њзгђрешлђр белђн беррђттђн,
тискђре њзгђрешлђрне дђ алып килде. Илебезгђ чит иллђрдђн миссионерлар килеп, ќирле милли горефгадђтлђрне џђм дини йолаларны
юкка чыгарырга тырышып, њз карашларын тарата башлады.
Моныћ нђтиќђсе буларак, республикабызда њз максатларына
ирешњ юлында кеше њтерергђ ђзер
радикаль мљселман секталары барлыкка килде. Нурлат районындагы
террорчыларны юкка чыгару џђм
Биектау районындагы ќђнќал минем
сњзлђремђ ачык дђлил булып тора.

Шулай ук быелныћ апрель ае
башында Кол Шђриф мђчетендђ булып њткђн вакыйгалар турында да
ђйтеп њтђсем килђ. Имам кую кебек
гадђти эштђн чын спектакль ясадылар. Џђм бу спектакльдђ баш рольлђрне ваџџабчылар, "Хизбут-тђхрир
ђл-Ислами", оешкан ќинаятьчел
тљркем вђкиллђре џђм милли сепаратчылар башкарды. Барысы да безнећ ќирлек љчен традицион булган
хђнђфи мђзџђбенђ каршы берлђште.
Књрђсећ, гарђп иллђрендђ булып
њткђн инкыйлаблар эзсез калмаган
џђм Россиядђ дђ њз тарафдарларын
тапкан.
Республикабыз љммђтендђге
хђллђрне њзгђртњ љчен бу, билгеле,
бик аз вакыт булуын мин аћлыйм.
Моныћ љчен тагын да књбрђк

эшлђргђ, зур кљч куярга туры
килђчђк. Мећнђн артык имам мића
терђк булып тора. Шућа да без Аллаџы Тђгалђ ризалыгы љчен џђм
республикабыз тынычлыгы љчен,
балаларыбызныћ тыныч тормышта яшђве, њсњлђре џђм укулары
љчен эшлибез.
Ђгђр дђ узган ел вакыйгаларын
искђ тљшерсђк, аларныћ барысын да
санап бетерњ мљмкин булмас. Шућа
књрђ ић ђџђмиятлелђренђ генђ тукталып њтђм.
Беренчедђн, ТР мљселманнары
Диния нђзарђте Уставы, мљхтђсибђт
џђм мђхђллђ Уставлары Россия Федерациясе законнарына туры китерелде. Эш Коръђни-Кђрим, Сљннђт
џђм хђнђфи мђзџђбе нигезендђ башкарылды. ТР мљселманнары Диния
нђзарђте документларындагы
њзгђрешлђр РФ Юстиция министрлыгында теркђлњ узды.
Икенчедђн, мђгариф системасында да ућай њзгђрешлђр
књзђтелђ. Сентябрь аенда Имамнарныћ квалификациясен књтђрњ
њзђге њз эшен башлап ќибђрде,
моныћ файдасын республикабыз
районнарындагы имамнар билгелђп њтте дђ инде. Укыту программалары бер стандартка хђнђфи мђзџђбенђ туры китерелде,

мђчет каршындагы курслар џђм
мђдрђсђлђр љчен яћа њзгђртелгђн
программалар булдырылды, ќђйге
мљселман лагерьлары љчен яћа
программа эшлђнелде, мђдрђсђ
укытучыларыныћ I Республика семинары џђм мђчет каршындагы
курслар укытучыларыныћ I Республика семинары њткђрелде.
Диния нђзарђте мљселман уку
йортларын финанслау љчен њз тарихында беренче тапкыр акча бњлеп
бирђ алды. Хђзер безнећ мђдрђсђлђр
коммуналь хезмђт љчен тњлђњ хакында баш ватмый, ђ мђдрђсђ укытучылары хезмђт хаклары ала башлады. Моћа кадђр без республика
мљхтђсиблђренђ џђм казыйларга
хезмђт хакы тњлђњне оештыра алган
идек. Иншђ Аллаџ, килђчђктђ авыл
имамнарына да хезмђт хакы
тњлђрбез.
Яхшы хезмђт хакы тњлђп, без
алардан тирђн белем бирњлђрен џђм
югары квалификацияле кадрлар
ђзерлђњлђрен кљтђбез. Шућа књрђ
њзган атнада барлык мђдрђсђлђрдђ дђ
укытучылар љчен аттестация башланды. Башка љлкђлђр буенча финанс эшлђренђ килгђндђ, анда да эш
бара.
(Ахыры 4 нче биттђ.)

ИСЛАМИЯТНЕЋ БЉЕК ГАЗИЗЕ
“Гадђттђн тыш зирђк, тырыш”
(Г.Ибраџимов)
ОЛЫ дићгез тамчылардан ќыела. Миллђтебез тарихы да, нђкъ шулай ук, эре џђм вак
берђмлеклђрдђн, чыганак вђ гамиллђрдђн
ќыйналып, чын, олы тарихка ђйлђнђ. Бибђџа
кыйммђтле беренчел чыганакларны барлау,
љйрђнњ, аларны гыйльми кулланылышка
кертњ тарихыбызныћ кайбер “ак тапларын”
бетерергђ, љр-яћа сђхифђлђрен ачарга
мљмкинлек бирђ. Алай гына да тњгел, њтмештђге олуг галимнђребезнећ шђхсиятлђрен
ђтрафлы љйрђнњ, хакыйкый књзаллау – чорыбыз тарих гыйлеменђ зур хисса-љлеш ул.
Мђшџњр исламият укымышлысы, тулы
мђгънђсендђ мђгърифђтче, књренекле
ќђмђгать эшлеклесе Муса Ќаруллаџ, 1875
елда, Аурупа Русиясендђ, Дон елгасы буена
карарланган Ростов шђџђрендђ дљньяга
килгђн. Бабасы Габделкђрим хђзрђтлђре
Пенза тљбђге Чембар љязенећ Кикин авылында хђят кичергђн. Газиз ђткђсе Ќаруллаџ – остазы Хђбибулла имамныћ кызы
берлђн никахта була. Ђйтергђ кирђк ки,
Сђлимгђрђй мљфти Тђфкили аћарга ахун
исеме бирњгђ ирешкђн. Мђгълњм булсын,
Ќаруллаџ ахун, 1881 елда 45 яшенђ ќитђрќитмђс якты белђн бђхиллђшкђн. Муса унбер яшьлђренђ кадђр газизђ ђнкђсе Фатыйма абыстайдан сабак књрмеш, соћра ике ел
чамасы Ростовта реаль училищеда укый, агасы Мљхђммђдзаџир берлђн Казанныћ Књл
буе мђдрђсђсендђ гыйлем тђшкил иткђч –
Бохараи шђриф, гњзђл Сђмђрканд, Истанбул,

Каџирђ, Џиќаз, Џиндстан, Бђйрут, Шам тарафларында атаклы галим-голђмђдђн
тђгълим-тђрбия казана. Аерата Каџирђдђ остазы-мљфти Мљхђммђд Габдљџњ (1849–1904)
белђн танышу вђ Даруль-Кутубил-Мысриядђге (Мисыр милли китапханђсе) мђшгулиятьлђр яшь галим Мусага биниџая кљчле тђэсир итђ. Ошбу елларда ул њзенећ ић тђњге
хезмђтлђреннђн (мђгълњм булсын: Муса Бигиевнећ безлђргђ килеп ирешкђн 120 ќитди
хезмђте бар!) “Тарихуль Куръан вђль Мђсаџиф”не яза.
1904 елда Русиягђ ђйлђнеп кайтып, Муса
Ќаруллаџ ирекле тыћлаучы буларак, Петербург университетыныћ юридик шљгъбђсефакультетына укырга керђ. Шул да мђгълњм
булсын – М.Ќ.Бигиев ђл-Каџирђдђ Чистай
каласындагы мђшџњр мљдђррис Закир шђехишанныћ улы Ибраџим Шђњкђт Кђмал
берлђн таныша. 1905 елда Муса Ќаруллаџ
аныћ кыз кардђше Ђсма апага љйлђнђ,
килђчђктђ аларныћ алты кыз, ике ир балалары дљньяга килђ. Улларыннан Мљхђммђд
Бљек Ватан сугышы елларында Польшада
џђлак була, Ђхмђд абзый ђле дљнья тереклегендђ – Алманиянећ
Мюнхен каласында хђят кичермђктђ.
Кызларыннан Мђрьям вђ Џинд апалар –
мђрхњмђлђр, 1946 елдан башлап, Уфада тереклек кичерделђр (Аллаџы Тђгалђ алардан
разый булсачы). Фатыйма апа исђ мђшџњр
Шђркыять галиме мђрхњм Габдрахман ага
Таџирќановныћ хатыны – Петербургта
яшђмђктђ.
(Ахыры 4 нче биттђ.)

Муса Ќаруллаџ Бигиев
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Шђкертлђрне фикерлђргђ љйрђтик!
Безнећ эшкђ тарих бђя салыр,
Ђманђтнећ бездђ изгесе.
Безнећ кулда миллђт килђчђге –
Шђкертлђрнећ књћел кљзгесе.

Мђдрђсђлђребездђ гарђп галимнђренећ иќатын, аларныћ
ђсђрлђрен, фикерлђњлђрен шђкертлђребез белђ, ђмма, кызганыч, татар галимнђренећ тормыш юлын,
хезмђтлђрен алар белеп бетермилђр.
Чит иллђрдђ йљргђндђ мића
тљреклђр белђн танышырга туры
килде. Сљйлђшеп киткђч, алар
Муса Бигиев турында бик тђ кызыклы мђгълњмат бирде. Љйгђ кайткач њзем ђлеге шђхес турында
шђхси эзлђнњлђр алып бардым џђм
аныћ турында њзем љчен књп кенђ
кызыклы яћалыклар ачтым. Чыннан да, татар зыялылары њз чорында иќтимагый џђм гыйльмимђдђни тормышта гаять зур роль
уйнаулары, дљньяви џђм дини белем белгечлђре булулары белђн
мђдрђсђ шђкертлђре љчен тђрбияви љлге булып торганнар. Безнећ
Ђлмђт тљбђгеннђн љч бљек шђхес
чыга: дин ђџеле Ризаэддин
Фђхреддин, язучы Фатих Кђрими,
галим Џади Атласи (Ђлмђт
тљбђгендђ эшлђгђн). Шућа књрђ,
без Ђлмђт мљселман мђдрђсђсендђ
ђлеге шђхеслђрне љйрђнњгђ аеруча зур игътибар юнђлтђбез. Џ.Атласи њзе дђ язып калдыра: "Инсанны чын мђгънђсендђ илђ инсан
иткђн гыйлем - ул тарихтыр".
Р.Фђхреддиннећ дђ берничђ фикеренђ басым ясап узасым килђ: "Инсан булмак љчен гыйлем
љйрђнмђктђ холык кирђктер".
Ђлеге ђдип чит иллђрдђ укымаган,
ул њзлегеннђн, мљстђкыйль
рђвештђ гыйлем туплаган шђхес.

Мђдрђсђ шђкертлђре
дђрес вакытында.
Автор

Без дђ шђкертлђребезнећ љстђмђ
белем алуларына зур игътибар
юнђлтергђ тиешбез.
Татар халкыныћ бљек фикер
иясе Р.Фђхреддин: "Џђрбер шђкерт,
бигрђк тђ мђдрђсђнећ шђкертлђре,
бер-берсе белђн гњзђл яшђсеннђр,
аларны туганнары кебек хисап итсеннђр, очраган вакытларында
шатлык белђн каршыласыннар,
шатлыкларын џђм кайгыларын уртаклашсыннар", - дип язып калдырган. Мђдрђсђдђ бердђмлек, дуслык,
туганлык булган очракта гына
мђдрђсђ, гомумђн, шђкертлђр бергђ
яши алалар. Ђлмђт мљселман
мђдрђсђсе шђкертлђре дђреслђрдђ
џђм сыйныфтан тыш чараларда галимнђребезнећ бай мирасын гыйлем џђм тђрбия чарасы буларак кулланалар. Сыйныфтан тыш уку
дђреслђре хисабына Ризаэддин
Фђхреддин иќатын укучыларга тирђнтен љйрђтергђ тырышабыз.
Ђхлакый проблемаларны яктырткан ђсђрлђрне укыганнан соћ, фикер алышу љчен нђсихђтлђрдђн
љзеклђр китерђбез, укучыларда кешенећ эчке дљньясына кызыксыну
уятып, њзара мљнђсђбђтлђрнећ
асыллары турында уйланырга
мђќбњр итђбез. Мин њзем "ИделУрал тљбђгендђ мљселман фикере
тарихы" џђм "Иске имля" дђреслђрен алып барам. Љстђмђ сђгатьлђр
алып, кызлар тљркемнђрендђ шундый алым кертђ башладым: иске
татар язулы китапларны укып
("Тђрбияле ана", "Тђрбияле хатын",
"Шђкертлек ђдђбе"), аларны анализлыйбыз. Књптђн тњгел генђ

Р.Фђхреддиннећ "Тђрбияле ана"
исемле китабын укып чыккач, кызлар бер фикер ђйтте: бу китапны без
ир-ат язган дип уйламас идек, ђгђр
дђ язучысы Р.Фђхреддин булмаса,
диделђр. Бу шђхес мђсьђлђгђ никадђр психологик якын килгђн!
Районыбыздагы
Кичњчат
исемле авылда Р.Фђхреддин музее
эшли, аныћ белђн даими элемтђдђ
яшибез: экскурсиялђр оештырабыз, борынгы кулъязмаларны алып
укыйбыз. Р.Фђхреддин мђктђпмђдрђсђлђрнећ вазифалары турында язып, болай ди: "Балаларны
мђдрђсђлђргђ,
мђктђплђргђ
ќибђрњдђн максат нидђ, белђсезме?
Ђлбђттђ, дљрес вђ гњзђл тђрбия алу-

Кама Тамагында –
Коръђн укучылар бђйгесе
Кама Тамагы район
њзђгендђге яћа тљзелеп
бетеп килгђн мђчеттђ
Коръђн укучылар бђйгесе булып узды.
Бђйгедђ авыллардан џђм бистђ
халкы арасыннан иллелђп кеше катнашты. Авыл мђчетлђре имам-хатыйбларыннан, остабикђлђрдђн тыш,
мђктђп яшендђге балалардан алып 80
яшьтђн узган љлкђннђр ќыйналып,
Коръђн уку осталыклары буенча кљч
сынаштылар.
Бђйгене кече яшьтђге кыз балалар ачты. Алар Олы Кариле авылы
остабикђсе Зљлхђбирђ абыстай
шђкертлђре иде. Балаларныћ књбесе
шул авылдан килгђн. Ир џђм кыз балалар мљселманча матур, пљхтђ итеп
киенешеп килгђннђр, сљбханаллаџ.
Укуда ашыгу, кабалану сизелми,
књрђсећ, ђзерлеклелђр. Џђркайсы
Коръђннђн кыска сњрђлђр, аятьлђр
укыды. Ир балалар намаз укый белњлђрен дђ ђйттелђр. Олы Салтык ир
балалары (аннан икђњ) љйлђ намазына азан да ђйтте. Болар инде
килђчђктђ дђ књћеллђренђ яшьтђн
тљшкђн иман орлыкларын њстерђ барырлар, дигђн љмет бар, Иншђ Аллаџ.
Остабикђлђр, имам-хатыйблар
арасыннан да укучылар байтак булды. Аннары остазыбыз Фђридђ
Рђмиева башлангычы, Мљнирђ абыстай њгетлђњлђре белђн оештырылган гђрђпчђ укырга љйрђнергђ
йљрњче мљслимђлђр њз осталыкла-

рын књрсђтте. Ќићњчелђр дђ,
ќићелњчелђр дђ билгелђнмђде. Ић
мљџиме - катнашу, њзећ белгђннђрне тикшерњ, дљреслђњ кирђк.
Коръђндђ дђ бит: "Белмђгђнне
љйрђн, белгђннђрећне бњтђннђргђ
љйрђт", - диелгђн. Бу хакта мљхтђрђм
жюри ђгъзалары: хаќи Мђќит
хђзрђт, имам-мљхтђсиб хаќи Галимулла хђзрђт тђ њзлђренећ вђгазьчыгышларында басым ясап ђйтте.
- Коръђн аять-сњрђлђрен яттан
булсын, карап уку булсын - дљрес
итеп укырга љйрђнергђ кирђк. Юкса

хђрефлђрне дљрес укымасаћ, ђйтик
сузасын сузмасаћ, бер сњз урынына
икенче мђгънђ, хата китње бар.
Фђридђ ханымнан сабак алучылар
бњген бњтђннђрдђн дљрес укулары
белђн аерылып тордылар, - дип
рђхмђтен белдерде Мђќит хђзрђт остабикђгђ.
Кереш џђм йомгаклау сњзе белђн
чыккан Галимулла хђзрђт бђйгеќыенда катнашучыларга олы
рђхмђтен ќиткерде. Жюри ђгъзаларына да, балаларга, сорауларга актив
ќавап
бирњчелђргђ
истђлек
бњлђклђре: гарђп язуы ђлифбасыннан
алып, догалыклар, уку ярдђмлеклђре,
Коръђн китаплары џ.б. тапшырды.
Бергђлђп љйлђ намазы укыганнан соћ, кунакларга Тернђклђндерњ
њзђгендђ чђй табыны оештырылды.
Йомгаклап, бђйгедђ катнашучылар исеменнђн район књлђмендђге
ђлеге чараны оештыручы имаммљхтђсиб Галимулла хђзрђткђ; шулай
ук безне - ђлифне таяк дип белмђњче,
хђзер инде, шљкер ђйтеп туя алмыйбыз, Коръђн ачып укый алырга
љйрђтњдђ дњрт елдан бирле сабырлык
белђн кљчен дђ, вакытын да кызганмаган Фђридђ ханымга; быелгы кыштан
безгђ дљрес укырга ныклы талђп итеп
љйрђтњче Нурания ханым Исмђгыйлевага; укулар барышын кызыксынып књзђтеп торган Мђќит хђзрђткђ
олы рђхмђтебезне ђйтђсе килђ.
Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђтендђ
булып, ђќер-саваплары њзлђренђ кайтса иде, дигђн телђктђ калабыз.
Р.ХЂЙРУЛЛИНА

дадыр. Мђктђпнећ џђм мђдрђсђнећ
вазифасы да фђкать гыйлем
љйрђтњ белђн чиклђнмђячђген,
бђлки эченђ ќыелган шђкертлђрнећ књћеллђрендђ Аллаџны сљю,
гњзђл гадђтлђр, тырышу, эшлеклелек, туганлык, гаилђ, инсафлык,
гњзђл холык, гаделлек, батырлык,
ќанлылык кебек яхшылык орлыкларын тђмам игътибар белђн чђчњ
џђм тђрбиялђп њстерњдер. Хозурында саф-саф булып тезелгђн
шђкертлђргђ мактаулы холыкларыннан дђрес бирњдђн элек,
мљгаллим булган кеше њз холкын
яхшыртырга џђм њз холкы џђм фигыле белђн шђкертлђргђ књчергеч
булырга тиештер. Болай булмаган-

да,
шђкертлђргђ
бирелгђн
нђсихђтлђр файдасыз, укытылган
дђреслђр дђ нђтиќђсез калыр,
чљнки књп вакытта балалар мљгаллимнећ сњзенђ тњгел, бђлки, арт
кљпчђк ал кљпчђккђ ияргђн кебек,
фигыленђ иярерлђр. Соћыннан
ияргђн нђрсђлђре аларда мђхђббђт
булып китђр, шуныћ љчен гњзђл холык љйрђтњ турында балалар
мљгаллимнећ "Шулай булыгыз!",
"Болай булыгыз!" дигђн фђрманына тњгел, бђлки холкы гњзђл булуына мохтаќ булырлар".
Энќе ХЂСЂНШИНА,
Ризаэддин Фђхреддин
исемендђге Ђлмђт ислам
мђдрђсђсе директоры

Очрашу узды
10 апрель кљнне ТР мљселманнары Диния нђзарђте бинасында
мљфтинећ беренче урынбасары
Габдулла хђзрђт Ђдџђмов Индонезия Республикасыныћ РФдђге
Гадђттђн тыш џђм Вђкалђтле илчесе господин Джаухари Оратмангуна, илчелекнећ беренче сђркатибе Лейлал Юниарти, Илчелекнећ
љченче сђркатибе Юри Алвис
белђн очрашты.
Индонезия
делегациясе
вђкиллђре белђн очрашу барышында республикалар арасында

тђќрибђ уртаклашу, Татарстан
студентларын Индонезиядђ укыту
мљмкинлеге турында фикер алышынды.

"Мљслимђ курчагым - яраткан
уенчыгым". Шундый исем астында Чаллы мљхтђсибђте љченче ел
инде 10 яшькђ кадђрге кызлар арасында курчак бђйгесе уздыра.
Быел ул шђџђрнећ 2 нче гимназиясенећ актлар залында њтте. Бирегђ бу кљнне йљзгђ якын кыз бала
њзлђре џђм ђни-ђбилђре ярдђмендђ
мљселманча киендергђн курчакларын (костюмнарын да њзлђре иќат
итеп) жюри хљкеменђ тапшырдылар.
Ђлбђттђ, курчаклар башта
теркђлњ узды. Аларныћ џђрберсенђ аерым сан бирелде. Ђ жюри
эшлђгђн арада (курчакларга тљрле
номинациялђр буенча бђя бирњ
берничђ сђгатькђ сузылды) тамашачыларга - кызларныћ ђби-ђнилђренђ, ђтилђренђ нђни балалар,
курчакларын кулларында тирбђтђтирбђтђ, бишек ќырлары ќырладылар, бала тђрбиялђњгђ багышланган сђхнђ књренешлђрен ќанландырдылар. Чаллы шђџђрендђге 2 нче гимназиянећ "Ђлиф" џђм
29 нчы гимназиянећ "Энќе бљртеклђре" командалары њзара ярышты.

Нђни
Алар башта њзлђре сђхнђлђштергђн
тематик
композициялђрне
књрсђттелђр. Аннары курчак киендерњ биремен њтђделђр. Командаларныћ осталыгы, артистлыгы бер
чамада иде. Бер баллга гына љстен
чыгып "Ђлиф" кызлары ќићде.
Сђхнђдђ башкаручылар бербер артлы алышына торды. Кунаклар - Тњбђн Кама шђџђренећ 25 нче,
76 нчы, 64 нче балалар бакчалары
вђкиллђре дђ яхшы ђзерлек белђн
килгђн иде. Алар шигырьлђр
сљйлђделђр, бишек ќырлары,
мљнђќђтлђр башкардылар. Паузаларда алып баручы Лђйсђн Ђхмђтова (ул бђйгене оештыручы да) залны гел ќанландырып торды, залдагы балаларга табышмаклар, тљрле
биремнђр бирде, ић беренче булып
дљрес ќавапны атаучыларга
бњлђклђр тапшырыла барды. Ђ
шђџђрнећ мљслимђлђр љчен булган
"Saudiya" матурлык салоны хуќасы Зђйнђп ханым Камалова мљсел-
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МЂРЌАНИ МЂЧЕТЕ:
ТАРИХ ЏЂМ ХЂЗЕРГЕ ЗАМАН
Мђгълњм булганча, 1552 елда
Казан ханлыгы рус хакимияте
тарафыннан яулап алына. Татар
халкыныћ гасырлар буена тупланган матди џђм мђдђни байлыгыныћ књпчелеге илбасарлар
тарафыннан талана, юк ителђ.
Мђчет-мђдрђсђлђр,
китапханђлђр яндырыла, ќимерелђ.
Татар халкыныћ теле, гореф-гадђте, дине кысыла, тљрлечђ эзђрлеклђнђ. Кљчлђп чукындыру,
руслаштыру башлана. Чиркђњлђр, монастырьлар тљзелђ.
Халыкка зур салым-налоглар
салына. Ђмма халкыбыз нинди
зур авырлыклар, кыенлыклар
књрсђ дђ, њзенећ телен, горефгадђтен, динен сакларга тырыша. Рус хакимияте рљхсђт
бирмђсђ дђ, халкыбыз мђчетлђр,
мђдрђсђлђр тљзи.
XVIII йљздђ руслаштыру, чукындыру сђясђте тагын да кљчђеп китђ. Тљзелгђн мђчетмђдрђсђлђр янђдђн ќимерелђ. Бары 1742-1744
елларда гына да Казан тирђсендђге 536 мђчетнећ дњрт йљз унсигезе юк ителђ.
1762-1796 елларда Россия белђн императрица Екатерина II идарђ итђ. Нђкъ менђ ул
идарђ иткђн елларда татар мљселманнарына
карата кљчлђп чукындыру џђм руслаштыру
сђясђте бераз йомшартыла. Екатерина II
мљселман дљньясына карата рухи басым ясау
сђясђте файдасыз џђм, хђтта, зарарлы булуын
аћлый. Рђсђйдђ яшђњче мљселман халкыныћ
милли џђм дини ихтыяќлары исђпкђ алына
башлый.
Екатерина II 1766 елда Идел буйлап
сђяхђт кыла џђм Казанга да килђ. Биредђ ул
Казан мљселманнары белђн очраша, аларныћ
њтенечлђрен тыћлый. Екатерина II Петербургка кайткач, Казанныћ Татар бистђсендђ таш
мђчет тљзергђ рљхсђт бирелње турында Указ
чыгара.
1767 елда татар бистђсендђ Казан ханлыгы яулап алынганнан соћ, беренче таш
мђчет тљзелђ башлый. Мђчет тљзелешенђ 62
кеше 5000 сум акча ќыя. 1770 елда мђчет
тљзелеп бетђ. Мђчет тљзелешен башлап ќибђрњчелђрнећ берсе џђм аныћ беренче имамы
Ђбубђкер бине Ибраџим булган. Ђбубђкер
хђзрђт њз заманасыныћ танылган дин эшлеклесе џђм Ырынбур Диния нђзарђтенећ казые
булган. 1793 елда Ђбубђкер бине Ибраџимныћ њлеменнђн соћ, мђчетнећ икенче имамы итеп, књренекле дин галиме Ибраџим Хуќаш (1825 елда њлгђн) сайлана. Ул Кавказдагы Гали ђш-Ширвани мђдрђсђсендђ гыйлем алган. Тарихи чыганакларда Ибраџим

хђзрђт бик тђкъва џђм ихласлы булган дип
ђйтелђ. Ибраџим хђзрђт ислам дине турында
берничђ китап язып калдырган. 1825-1848
елларда беренче таш мђчеттђ имам вазифаларын муллалар - Мостафа Хафизов џђм
Сђгыйть Хђмидов башкарган. Алардан соћ
1850 елдан башлап 1889 елларга кадђр
мђчетнећ имамы, мђшџњр дин галиме, тарихчы, фикер иясе, хљрмђтле остаз Шиџабетдин
хђзрђт Мђрќани булган. Соћыннан мђчет
аныћ исеме белђн аталган.
Шиџабетдин Баџаветдин углы 1818
елныћ 16 гыйнварында хђзерге Ђтнђ районыныћ Ябынчы авылында рухани гаилђсендђ
дљньяга килђ. Аныћ бабалары - Мђрќђн авылы кешелђре. Мђрќани кушаматы шућа
мљнђсђбђттђ алына. Шиџабетдиннећ ђби-бабалары укымышлы, билгеле кешелђр була.
Башлангыч гыйлемне Шиџабетдин Ташкичњ
авылындагы ђтисенећ мђдрђсђсендђ ала.
1838-1849 елларда Бохара џђм Сђмђрканд
мђдрђсђлђрендђ укып, књп тљрле чыганаклар,
китаплар белђн таныша. 1849 елда туган якларына ђйлђнеп кайта, Казанныћ беренче

мђчетендђ имам булып тора џђм аныћ янындагы мђдрђсђдђ дђреслђр бирђ. Шиџабетдин
хђзрђт мђдрђсђдђге уку-укыту процессын реформалаштыра, программага дљньяви
фђннђр кертђ. Ђлеге мђдрђсђ 1871 елда
тљзелгђн була. Бу мђдрђсђдђ булачак галимнђр - Габдулла Апанаев, Кђшшаф Тђрќемђни, Морад Рђмзи укыганнар. Хђзерге вакытта Мђрќани мђдрђсђсе бинасында Казан
ислам кљллияте урнашкан.
Озак вакыт беренче таш мђчет Юнысов
мђчете дип аталды, чљнки мђчет сђњдђгђр
Ибраџим Гобђйдулла улы Юнысов акчасына
тљзеклђндерелгђн џђм чыгымнары аныћ исђбеннђн була. 1861 елда Ибраџим Юнысов
мђчет тирђли агач койма урынына таш койма эшлђтђ, мђчет бинасыныћ тљньяк ягына
баскыч белђн бергђ тагын бер бина кушып
салдырта. 1863 елда михрабны кићђйтђ џђм
зурайта. 20 елдан соћ, 1885 елда икенче
сђњдђгђр Зђйнулла Госманов мђчетнећ манарасын њзгђртеп тљзетђ.
Мђрќани мђчетенећ мљхтђрђм имамы
Шиџабетдин хђзрђт - гаять тирђн белемнђргђ

ия булган. Ул, татар, тљрки теллђреннђн тыш,
гарђп, фарсы теллђрен камил белђ. Књп кенђ
хезмђтлђрен гарђпчђ яза. Мђрќанинећ утыздан артык хезмђт язуы мђгълњм. Аныћ хезмђтлђренећ яртысы диярлек дини фђннђргђ
(гакыйдђ, фикъџе, ђхлак, Коръђн фђннђре),
калганнары тарихка, ђдђбиятка џђм телгђ багышланган. Шул ђсђрлђрнећ кайберлђре
хђзерге татар џђм рус теллђренђ тђрќемђ
ителгђн.
1867 елда Ырынбур Диния нђзарђте Шиџабетдин хђзрђтне ахун џђм мљхтђсиб итеп
билгели. Ш.Мђрќани 1889 елныћ 15 апрелендђ 71 яшендђ Казанда вафат була. Кабере
- Яћа бистђ зиратында. Шиџабетдин
хђзрђттђн соћ, мђхђллђ башлыгы итеп аныћ
улы Мљхђммђтборџанетдин хђзрђт Мђрќани
сайлана. Мљхђммђтборџанетдин хђзрђт авыру аркасында њзенећ мђхђллђ эшлђрен
ќиренђ ќиткереп башкара алмый. 1899 елда
халык аћа яшь ахун Сафиулла Габдуллинны
ярдђмче итеп сайлый.
(Ахыры 4 нче биттђ.)

мљслимђлђр бишек ќыры ќырлады

манча яулык бђйлђњ серлђренђ
тљшендерде.
Видеороликлар
књрсђтелде. Чыгышлардан соћ тамашачылар кул чапмадылар, ђ
књмђк тљстђ: "Сљбханаллаџ!", "Ма-

шаллаџ!" дип соклануларын белдерделђр.
Бер курчак хуќасы да дипломсыз џђм бњлђксез калмады. Ул нинди дђ булса номинациядђ ќићњче

булды. Ђ алар књптљрле иде.
Мђсђлђн, купшы кием, тыйнак
кием, кљндђлек кием, кђлђш киеме,
классик кием, кышкы кием, алтын
кул џ.б. номинациялђр. Алар арасыннан ић яхшылары билгелђнде.
Бђйгенећ ќићњчесе итеп Гайшђ
Зыятдинова танылды. Икенче

урынга Регина Бђдертдинова лаек
булды, љченчедђ - Камилђ Гђрђева.
Аннары бђйгедђ катнашучылар џђм тамашачылар ашханђгђ чакырылды. Алар биредђ тђмле ашлар белђн сыйланды. Шуннан соћ
да ђле бђйге тђмамланмады: балалар ђнилђре ярдђмендђ кђгазьдђн

бишек ясау серлђренђ тљшенде.
Рђсемнђрдђ: бђйгедђ ќићњче
Гайшђ Зыятдинова; "Энќе бљртеклђре" кызлары; бђйге књренешлђре.
Хђлил ШЂРИФ,
Чаллы мљхтђсибђтенећ
матбугат њзђге ќитђкчесе
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ТЉРЛЕСЕННЂН

ИСЛАМИЯТНЕЋ
БЉЕК ГАЗИЗЕ
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Мљхтђрђмђ Ђсма апабыз 1975
елда Уфада вафат булды, кабер
шђрифе Уфаныћ тарихи мљселманнар зиратында.
Кабер ташындагы язулар Г.Таџирќанов тарафыннан, гарђби хоруфатта башкарылган (Аллаџныћ
рђхим-шђфкатендђ була књрсеннђр). Оныклары Акбулатов, Карамышев вђ Янгировлар Уфада гомер кичерђлђр – ќљмџњрият хастаханђсендђ табиблык, нефть институтында гыйльми хезмђткђрлек вђ
тљзњче-мљџђндислек (инженер) вазифаларында хезмђт итђлђр.
Муса Ќаруллаџ ифрат кић карашлы илаџият галиме-теолог вђ
ислами хокук белгече – фђкыйџюрист булып ќитешђ. Г.Тукай да аћа
шђхес буларак бик югары џђм ућай
самими бђя бирђ, аныћ искиткеч
тырыш – иќтиџадлы вђ эшлекле, илкљн кђсебендђ тынгысыз ќан булуына басым ясый. Уку-эзлђнњ елларында Муса Ќаруллаџныћ ул дђвердђге иќтимагый тђртиплђр берлђн
килешмђњче даирђлђргђ якын булганлыгы мђгълњм. Мђсђлђн, XX йљз
башында ул Петербург эшчелђр
оешмасы белђн элемтђдђ торганлыгы љчен кулга алына џђм Уфага
сљрелђ, Тљркиядђ була. Чит
мђмлђкђтлђрне гизеп, Петербургка
кайткач, М.Бигиев књренекле галим-

ќђмђгать эшлеклесе Габдрђшит казый Ибраџимов (1857–1944) белђн
таныша вђ ул нђшер иткђн “Љлфђт”,
“ђт-Тилмиз”, “Миръат” кебек басмаларда языша башлый, сђясђт мђйданына тартыла. Русия мљселманнарыныћ милли-азатлык хђрђкђтенећ
актив эшлеклелђренећ берсенђ
ђйлђнђ, мљселман нђдвђ-съездларын
оештыручылардан була, “Иттифак
ђл-мљслимин” фиркасенећ органнарына сайлана, нђширлек белђн
шљгыльлђнђ. Ул “Шура”, “Вакыт”
џђм башка газета-журналлар сђхифђлђрендђ даими рђвештђ бђхђсле
мђсьђлђлђр буенча мђкалђлђр бастыра, реферат-трактатлар яза, лекциялђр укый.
Кече књћелле, олы ќанлы
шђхес була ул – даирђсендђге йђ булмаса њзе тирђнтен ихтирам иткђн
бђндђлђрнећ эчке дљньясы берлђн
кызыксына, аларга ярдђм кулы суза.
Менђ миллђтпђрвђрлђребездђн Садри Максуди (1879–1957) хђятеннђн
бер мисал. Аћа 31 яшь, ђмма гаилђсе юк. Муса Ќаруллаџ ошбу хђлгђ
бик борчыла, берничђ тапкыр
С.Максудига бу хакта тел тибрђтђ.
Ниџаять, бљеклђребездђн Мљхђммђдшакир бине Мљхђммђдсадыйк
Рђмиев берлђн фикер алышып, аныћ
Камилђ атлы кызын ярђшњ, иќабе
кабул кылу бђхетенђ ирешђ: 1910
елныћ ноябрь аенда Ырынбурда туй
њткђзелеп, Садри вђ Камилђ сђгадђ-

тле гомер кичерђлђр.
Шунысын да ђйтеп њтђргђ
кирђк, Муса Ќаруллаџ Бигиев
Уфага – Каџирђдђге ђл-Ђзџар университеты буенча сабакташы –
бљек исламият йолдызы, мђгърифђтче-педагог Зыяэддин бине
Ќђмаледдин ђл-Кђмали хђзрђтлђре (1873–1942) нигез ташларын
салган “Мђдрђсђи Галия Диния”гђ
1914–1915 елларда љч кђррђ
килгђн. Ђњвђл тђшриф боердыгында саулык-сђламђтлек сорашып:
“Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђрђкђтњџњ, талибђлђр”, –
дип њзе сђлам биреп кергђн, соћра
алар хозурында фђџемле чыгыш
ясаган, нотык тоткан. Уфа халкы
олуг галимне књрергђ “Галия”гђ
агылган. М.Ќ.Бигиев ќђнаблђре
мђдрђсђгђ электр уты кертњ љчен кесђсендђге барча 200 тђћкђ акчасын
биреп, мђдрђсђне яктылык берлђн
тђэмин иткђн. Мђдрђсђ идарђсе галим хљрмђтенђ зур мђќлес корган.
Хђсђн-Гата казый Габђши,
мљхђррир-галим Закир Кадыйри,
Габдулла Шонаси (Ибраџимов),
Хђбиб Зђйни, Тђкый Бђдигый,
Ќиџанша Габдюшев, Сђедшђриф
Ќиџаншин вђ шђкертлђр чыгыш
ясаганнар. Соћра Муса Ќаруллаџ
тирђн эчтђлекле нотык тоткан.
Ошбу урта буйлы, чандыр бђдђнле,
кара сакаллы, њзбђк милли такыясе кигђн философ галимне халык
йотлыгып тыћлаган. Ул дђреслђргђ
дђ йљрештергђлђгђн – мљдђррислђргђ файдалы гыйльми-педагогик кићђшлђрен мђслихђт кылган.
(Дђвамы килђсе санда)
Равил ЊТЂБАЙ-КЂРИМИ,
Шђркыят вђ Исламият
галиме

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Ел дђвамында Диния нђзарђтендђ булган милек
барланды, аларга документлар ђзерлђнде. Килђчђктђ
финанс сорауларны џђм имамнарныћ матди проблемаларын њз љстенђ алачак Вакф фонды тљзелде. ТР
мљселманнары Диния нђзарђте каршында Мљселман
эшкуарлары ассоциациясе оештырылды, алар булышлыгы белђн беренче тапкыр Республика ифтары оештырылды. Быел ифтарны тагын да колачлырак итеп
уздырырга ќыенабыз. Моннан тыш, ТР мљселманнары Диния нђзарђте каршындагы "Хђлђл" комитеты
эшлђми диючелђрнећ сњзлђрен кире кагасым килђ.
Комитет эшли генђ тњгел, ул зур темплар белђн њсњен
дђвам иттерђ, џђм аныћ партнёрлары кљннђн-кљн арта
бара.
Россиядђ беренче басма Коръђннећ басылып чыгуына 225 ел тулу ућаеннан Диния нђзарђтенећ 2012
елны Коръђн елы дип игълан итњен дђ ђйтеп њтмичђ
кала алмыйм. Бу ућайдан Казанда џђм республикабызныћ 45 районында књптљрле чаралар њткђрелђчђк.
Бњгенге кљндђ барлык районнарда да диярлек Коръђн

укучылар конкурслары булып њтте. Якын арада Коръђн
елына багышланган сайт эшли башлаячак, "тњгђрђк
љстђл"лђр оештырылачак. Коръђни-Кђримнећ Казан
басмасы дљнья књрде. Китап 10 мећ данђ тираж белђн
басылды.
Бу китапны колониялђрдђге хљкем ителгђн мљселманнар да алачак. Диния нђзарђте Татарстанныћ Ќђзаларны њтђтњ буенча Федераль хезмђте (УФСИН) белђн
берлектђ тљрмђ џђм колония китапханђлђреннђн барлык ваџџаби китапларны алды. Хљкем ителгђннђр љчен
махсус китапханђлђр оештырылды.
Республикабыз ќитђкчелђренећ мљселманнар
белђн њзара мљнђсђбђтлђрен аерым ассызыклап њтђсем
килђ. Моннан тыш, Президент аппаратында яћа структур берђмлек - Татарстан Президентыныћ Дини
берлђшмђлђр белђн њзара хезмђттђшлек итњ идарђсе
тљзелде, ул мљселманнар љммђтендђ килеп туган агымдагы мђсьђлђлђрне џђрьяклап хђл итњгђ булышлык
књрсђтђ.
Њзђклђшкђн дини оешма ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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МЂРЌАНИ МЂЧЕТЕ:
ТАРИХ ЏЂМ
ХЂЗЕРГЕ ЗАМАН
Сафиулла хђзрђт кыска гына вакыт эчендђ мђхђллђдђ тђртип урнаштыра. 1917 елныћ 6 июлендђ беренче таш мђчетенећ соћгы имам-хатыйбы
итеп Шиџабетдин хђзрђт Мђрќанинећ оныгы - Габделхђмид Мљхђммђтборџанетдин улы Мђрќани сайлана (ул 1886 елда туган).
Мђрќани мђчете элек-электђн Татар бистђсенећ генђ тњгел, Казанныћ да рухи њзђге булган. Бу мђчет хђтта совет чорында да ябылмаган.
Атеизм дђверендђ дђ Мђрќани мђчетенећ имамнары тљпле шђригать белеменђ ия булганнар. Алар халыкны армый-талмый хаклык белђн таныштырганнар. Шундый хђзрђтлђрнећ берсе - Габделхђбир хђзрђт Яруллин.
Ул 1967 елдан алып 1994 елга кадђр Мђрќани мђчетенећ беренче имамхатыйбы вазифасын њтђгђн.
Бњгенге кљндђ Мђрќани мђчетендђ Казан мљхтђсибђте урнашкан.
Казан шђџђренећ имам-мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов тырышлыгы џђм дђњлђт тарафыннан књрсђтелгђн ярдђм белђн 2004-2007 елларда Мђрќани мђчете тулысынча тљзеклђндерелде. 2007 елга кадђр хатын-кызлар гыйбадђтне мђчетнећ аскы катында (подвалында) кылсалар, хђзер исђ хатын-кызлар љчен махсус бина тљзелде. Шулай ук, конференциялђр, ќыелышлар џђм башка тљрле чаралар уздыру љчен зур
конференц-зал булдырылды. Мђрќани мђчетендђ Тђлгат хђзрђт Таќетдин, Равил хђзрђт Гайнетдин, Госман хђзрђт Исхакый кебек књренекле дин ђџеллђре имамлык вазифаларын башкарган.
Мђрќани мђчетенећ хђзерге имамнары Шиџабетдин хђзрђт Мђрќанинећ юлын дђвам итеп, халыкка Аллаџ кануннарын ќиткерђлђр, ислам
ђдђбе џђм ђхлагы белђн таныштыралар.
Рђсемдђ: Мђрќани мђчетенећ хђзерге књренеше.
Нияз хђзрђт САБИРОВ,
Казан ислам кљллияте директоры урынбасары

"Касыйдђ"
дип нђрсђне атаганнар?
Сорауга сђнгать фђннђре
кандидаты, фольклор белгече Геннадий Макаров ќавап
бирђ:
- Язма традициялђргђ нигезлђнгђн бу музыкаль-поэтик
жанр татар мђдђниятендђ ђле
дђ халык кљнкњрешендђ сакланып
килђ. Идел-Урал тљбђклђрендђ
њткђрелгђн музыкаль-этнографик экспедициялђр барышында
шул ачыкланды: иляџи шигърият
белђн бђйле књп кенђ ђсђрлђрне халыкта џаман да "касыйдђ" дип
йљртњ књренеше дђвам итђ. Џичшиксез, бу атама гади халык
мђдђниятенђ классик язма шигърият аша кергђн. Касыйдђ нигезен бђетлђр (икеюллыклар)
тђшкил иткђн. Аларныћ рифмалары а а, б а, в а... принцибы буенча тљзелгђн. Касыйдђлђр, классик шигырь формасы буларак, гаруз вђзеннђренећ берсенђ нигезлђнеп язылганнар.
Урта гасырларныћ соћгы дђверендђге татар шигъриятендђ касыйдђ
жанры актив кулланылган. Мђсђлђн, шагыйрь, ќырчы-хафиз, мђкам остазы Вђлид Каргалый (XVIII йљз - 1803) касыйдђлђре. Урта гасырларныћ классик дђверендђ касыйдђлђр сарай шагыйрьлђре тарафыннан ханнарга, ќићњче гаскђр башлыкларына яисђ Мљхђммђд пђйгамбђргђ, ислам тарихы белђн бђйле башка књренекле шђхеслђргђ багышлап язылганнар.
Бњгенге кљндђге гади халык кљнкњрешендђ яшђешен дђвам иткђн
сђнгатьтђ башкаручылар књпчелек очракта теге яисђ бу ђсђрне кайвакытта "касыйдђ" дип ђйтђлђр, ђмма мондый атама сђбђплђрен њзлђре
аћлата алмыйлар. Алар бу ђсђрлђрне, элеккедђн килгђн гадђт буенча, уйлап тормыйча гына "мљнђќђт" яисђ "касыйдђ" дип аералар.
"Касыйдђ" дип, мђсђлђн, татар халкында њтђ кић таралган "Мђњлидин нђби" иляџи шигырьлђр ќыентыгы тђшкил иткђн китаптагы књп
кенђ ђсђрлђр дђ аталган. Касыйдђлђрнећ музыкаль хосусиятлђрен,
мђсђлђн, Солтан Габђши тарафыннан ђзерлђнгђн "Милли моћнар" китабындагы Мљхђммђд пђйгамбђр тормышына, аныћ исеме белђн бђйле
кодрђтлђрне тасвирлауга багышланган "Касидђ-и бљрдђ" (сњзлђрен
мђшџњр гарђп шагыйре Мљхђммђд бине Сђид ђл-Бусири (1212-1294) язган), шулай ук "Мљхђммђдия" китабындагы "Касыйдђ-и раббания" (авторы Мљхђммђд Чђлђби, 1451 елда вафат) мисалларыннан књреп була.
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