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X САМАТОВ УКУЛАРЫ 

 

Үткәрү урыны: Чистай шәһәре, “Нур” мәчете (Вахит урамы, 39 йорт). 

Көне: 15 октябрь 2020 ел. 

 

X САМАТОВ УКУЛАРЫНЫҢ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

8:00-8:30 – Кунакларны каршы алу, теркәү, иртәнге чәй (Чистай 

шәһәре “Нур” мәчете). 

8:30-9:00 –Зиратка бару, дога кылу. 

9:00-9:15 – “Камалия” үзәге белән танышу. 

9:15-9:30 – Ислам үзәге белән танышу. 

9:30-10:00 – Чистай шәһәре “Нур” мәчетенә күчү. 

10:00-11:50 – Чыгышлар. 

11:50-12:00 – Өйлә намазына әзерлек. 

12:30-13:30 – Төшке аш (“Нур” мәчете). 

13:30 – Кунакларны озату. 

 

Сәламләү сүзе – 5 минут 

Чыгышлар – 10 минутка кадәр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чараны алып баручы:  

− Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасының баш казые 

Сәламләүләр: 

− Иванов Дмитрий Алексеевич, Чистай муниципаль районы башлыгы 

− Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан Республикасы Мөфтие 

“Рухи мирас” медален тапшыру (“Чистай – Водоканал” 

акционерлык җәмгыяте генераль директоры Әхмәтҗанов Тәлгать 

Әнәс улына) 

Диния Нәзарәтенең «Бердәмлек» медален тапшыру (Казан (Идел 

буе) федераль университеты профессоры, Россия ислам 

институты профессоры Нәбиев Ринат Әхмәтгали улына)  

− Әлбир хәзрәт Крганов, Россия мөселманнарының Дини җыены 

башлыгы, Мәскәү, Үзәк төбәк һәм Чувашстан мөфтие, Россия 

Федерациясе Иҗтимагый палатасы әгъзасы  

− Таһир хәзрәт Саматов, Ханты-Манси автоном округы мөселманнары 

Диния нәзарәте рәисе, Мөфти  

− Закиров Ринат Зиннур улы, Бөтендөнья татар конгрессының 

Башкарма комитеты җитәкчесе киңәшчесе 

− Мифтахов Фәрит Фәиз улы, Бөтендөнья татар конгрессының Казан 

бүлекчәсе җитәкчесе 

− Салихов Данил Хабибрахман улы, Татарстан язучылар берлеге 

рәисе 

− Мөхәммәтшин Рафыйк Мөхәммәтша улы, Татарстан Республикасы 

Мөфтиенең урынбасары, Россия Федерациясе ислам мәгарифе 

Шурасы рәисе, Россия ислам институты һәм Казан ислам 

университеты ректоры 

− Кыямов Мөхәммәд Солтан улы, Чистай районы мөхтәсибе 

− Галимов Фәрит Мөҗип улы, Чистай аксакаллар шурасы рәисе һәм 

Бөтендөнья татар конгрессының Чистай җирле оешмасы рәисе 



 

Чыгышлар: 

− Нәбиев Ринат Әхмәтгали улы, Казан (Идел буе) федераль 

университеты профессоры, Россия ислам институты профессоры, 

тарих фәннәре докторы  

“Габделхак Саматов – как носитель традиции татаро-

мусульманской культуры” 

− Шәнгәрәев Роберт Рәшит улы, Россия ислам институтының теология 

факультеты деканы, ислам теологиясе кафедрасы доценты, тарих 

фәннәре кандидаты 

“Габделхак Саматов – югары рухка ия булган шәхес”  

− Сабиров Нияз Рөстәм улы, Апанай мәчетенең имам-хатыйбы, Россия 

ислам институты ислам теологиясе кафедрасы доценты, тарих фәннәре 

кандидаты 

“Татар дин галиме Әхмәтвәли хәзрәт Рәхиминең хәдисләр 

җыентыгы” 

− Насыйров Рафик Гомәр улы,  Татарстан Республикасының Аксубай 

районы мәктәп директоры, тарих фәннәре кандидаты 

“Габделхак Саматовның нәсел шәҗәрәсе” 

− Зәбиров Радик Мостафа улы, Россия ислам институты ислам 

теологиясе кафедрасы доценты, тарих фәннәре кандидаты 

“Дин, тел, милләт – Габделхак Саматовның яшәү кредосы” 

− Хәйруллин Рөстәм Минхәйдәр улы, Казан шәһәренең “Гаилә” 

мәчете имам-хатыйбы, Россия ислам институты ислам теологиясе 

кафедрасы дөлкән укытучысы, социология фәннәре кандидаты 

“Татар дин әһелләре хезмәтләрендә гаилә кыйммәтләренең 

чагылышы” 

     Оештыру комитеты: 

Гыйззәтуллин Р.Ә. Тел. (843) 237-94-82 

Кыямов М.С.  (84342) 5-15-10 


