
Кереш 

Һәр мөселманга «фәләәх» сүзе таныш – без аны көненә биш тапкыр 

«Хәййә галәл-фәләәх» (мәгънәләренең берсе – «уңышка ашыгыгыз») дип, дин 

кардәшләрен намазга чакыручы, мәчет манараларыннан агып торган азан 

яңгыраганда ишетәбез. Шул рәвешле, мөәзин гүяки безнең исебезгә асыл 

хакыйкатьне төшерә: Аллаһка һәм Ислам диненә тугрылыкны саклап кына 

дөнья тормышында һәм Ахирәттә уңышка ирешеп була! ТР мөселманнары 

Диния нәзарәте дә барлыкка килгәннән бирле Раббыбыз юлындагы үз 

эшчәнлеген шушы кыйммәтләргә таянып алып бара. Шөкер, 2018 елда да 

исламны тарату хезмәтендә мөфтият Аллаһ ярдәменә ышанып, Аның 

ризалыгына ашкынып, һәр эшне Аның исеме белән башлап, уңышка ирешә 

алды. Бу хисап – шуның турында.  

 

Татарстан Республикасы мөфтие мөрәҗәгате 

Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкатүһ! 

Мөхтәрәм дин кардәшләрем! 

Изге Коръәндә әйтелә: «(Өммәтләргә хөкемнәребезне) аңлатыр өчен, Без 

һәр пәйгамбәрне үз кавеменең теле белән (сөйләшә торган итеп) җибәрдек» 

(«Ибраһим» сүрәсе, 4нче аять). Аллаһы Тәгаләнең бу сүзләре ТР 

мөселманнары Диния нәзарәтенең Милади буенча 2018 елдагы эшчәнлегенең 

нигезенә ятты. Без дәгъват, исламның хакыйкый кыйммәтләрен кайтару, 

пропагандалау һәм тарату, шулай ук татар җәмгыятендә исламның үсешен 

тәэмин итеп торучы милли үзенчәлекне саклап калу һәм татар өммәтен үз 

асылларына йөз белән карату өлкәсендә шактый күп башлангычларны аеруча 

зур тырышлык һәм җаваплылык белән гамәлгә ашырдык. Шул ук вакытта, 

Аллаһ ризалыгы белән, безнең бу казанышлар бөтен Россия ислам 

җәмәгатьчелеге өчен дә алга китеш булды. ТР мөселманнары Диния 

нәзарәтенең 2018 елдагы эшчәнлеге турындагы хисап белән танышканнан соң, 

сез моңа үзегез инанырсыз.  

2018 ел Татарстан Республикасында Шиһабетдин Мәрҗанинең тууына 

200 тулуны билгеләп үтү белән тарихка кереп калды. Бөек татар дин галименең 

исемен мәңгеләштерү ТР мөселманнары Диния нәзарәте үткәргән барлык 

чараларның төп темасы булды. Мөфтият аның мирасын пропагандалау 

эшенә нигезле, тирәнтен һәм зур җитдилек белән якын килде, нәтиҗәдә 

Мәрҗанинең безнең тарафтан нәшер ителгән хезмәтләре һәм тәрҗемәләре 

дөнья китапханәләрендә лаеклы урын алды.  

Шул ук вакытта мөфтият тырышлыгы белән Мәрҗанинең татар милли 

үзенчәлеген саклау турындагы тезислары узган елда киң популярлык 

казанды: «Өч төрле әйбер диндә булмаса да, динне саклый. Алар: милли тел, 

милли кием һәм милли гореф». Бу сүзләр Диния Нәзарәтенең туган телне 

өйрәтү һәм өйрәнү буенча эшчәнлеген көчәйтү өчен этәргеч булды һәм 

мәчетләрдә татар теле курсларын ачканда җәмәгатьчелек яклавын тапты.  

Нәзарәтнең традицион ислам кыйммәтләрен тарату буенча иң көчле 

коралы булган «Хозур TV» беренче мөселман телеканалын эшләтеп 

җибәрү, шулай ук мөфтияткә БМО консультатив статусы бирелү, социаль 



эшчәнлекне һәм яшьләр сәясәтен көчәйтү исә Россия өммәте үсешендә яңа бер 

үр булды. Нәшрият эшчәнлегендә дә татар рухи мирасны саклауга да  бәяләп 

бетергесез өлеш кертелде – Әбу Хәнифә, Матуриди, Тахави, әл Газнави, 

Ш.Мәрҗани, Р.Фәхретдин, К.Насыйри, Ә.Максуди, Г.Карабәши һ.б. классик 

мөселман һәм татар дин галимнәре хезмәтләре әзерләп бастырылды. Гомуми 

тиражы 212 мең данәдән артык барлыгы 53 исемдәге шундый китап дөнья 

күрде. 

Шулай да, ТР мөселманнары Диния нәзарәте горурланырлык иң зур 

казанышларга татар һәм рус телләрендә Коръән тәфсирләрен басмага әзерләү 

эшендә иреште – 2018 елда бу эш тәмамланды. Тәфсирләрне 2019 елда нәшер 

итү планлаштырыла. Шул рәвешле, Татарстан мөфтияте Россиядә Коръәнне 

дөрес аңлауга корылган ислам хокукын үстерү өчен фундаменталь җирлек 

булдыру буенча эшләрне төгәлләү алдында тора. Халыкара стандартлар 

буенча Коръән бастыру, татар халкында Коръән бастыру традицияләрен 

яңарту, татар һәм рус телләрендә тәфсирләр әзерләү, Коръән-хафизлар 

тәрбияләү – Россия өммәте өчен бу нигезле бурычларны мөфтият 2018 елда 

уңышлы башкарды һәм алга таба да дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы 

мөселманнары Диния нәзарәте Президиумы карары белән 2019 ел Тәфсир елы 

дип игълан ителде. 

Хөрмәтле мөселманнар! Мин Аллаһы Тәгаләгә, Татарстан Республикасы 

һәм Россия җитәкчелегенә, ТР мөселманнары Диния нәзарәте партнерларына 

һәм дусларына, барлык фикердәшләргә башлангычларыбызны тормышка 

ашыруда ярдәм күрсәтүләре өчен, рәхмәтемне җиткерәм, һәркемгә хакыйкый 

юлдан тайпылмыйча, Аллаһы Тәгалә әйткәннәрне, аңа карата мәхәббәтне һәм 

тәкъвалыкны йөрәктә саклаган хәлдә атлауларын телим! Раббыбыз 

республикабызга һәм һәрбарчабызга тынычлык, иминлек һәм бәхет насыйп 

әйләсә иде. Амин! 

Татарстан Республикасы мөфтие 

Камил хәзрәт Сәмигуллин 

 

Мәрҗани елы 

2018 елда бөек татар дин галиме һәм мәгърифәтче Шиһабетдин 

Мәрҗаниның тууына 200 ел тулды. Юбилей датасына бәйле рәвештә, 2018 ел 

Татарстан Республикасында Мәрҗани елы дип игълан ителде һәм аның 

кысаларында ТР мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан төрле 

юнәлештәге чаралар үткәрелде. Галимнең һәм галим турында хезмәтләр 

бастыру, фәнни-практик мәйданчыклар оештыру һәм Мәрҗани мирасын 

таныту фәнни, дини, яшьләр аудиторияләрен, гомумән, киң җәмәгатьчелекне 

мәгълүмати яктан баету максаты белән башкарылды.  

Дин галиме Шиһабетдин Мәрҗанинең хезмәтләрен өйрәнеп, бастырып, 

аларны дөньяның төрле почмакларында эшләп килүче шәхси һәм фәнни 

китапханәләргә озатуны Диния Нәзарәте 2018 елда үз алдында иң мөһим 

бурычларның берсе итеп билгеләде. Галимнең фикерләрен халыкара 

масштабта тиражлау максатыннан Нәзарәтнең “Хозур” нәшрият йорты 

тарафыннан Мәрҗани хезмәтләренең репринт-басмасының алты томлыгы 



нәшер ителде. Җыентык үз эченә танылган “Хакк әл-мөбин фи мәхәсин әудаг 

әд-дин”, “Хизәмәт әл-хәвәши ли-идәхәт әл-гәвәши”, “Мөстәфәд әл-әхбәр фи 

әхвәл Казан вә Болгар”, “Нәзурәтел-хак фи фәридатил-гыйшәэи вә ин ләм 

йагыйбиш-шәфәкъ”, “Китаб әл-хикмәт әл-бәлига әл-җәниййа фи шәрех әл-

гакаид әл-хәнәфиййә", "Китаб әл-фәваид әл-мөхиммә” китапларын туплады. 

Хезмәтләрен автор иске татар һәм гарәп телләрендә язган. Җыентык дөнья 

китапханәләрендә үз урыннарын алды.   

Аерым игътибарга Мәрҗанинең хезмәтләрен терҗемә итү эше 

лаек.  Нәзарәт тырышлыгы белән аның атаклы “Хакк әл-мәгърифә вә хусн әл-

идрак би-ма йалзам фи вүҗүб әл-фитр вә-л-имсак” хезмәте рус теленә тәрҗемә 

ителеп “Книга истины познания и прекрасного осознания о причинах 

обязательности разговения и поста” исеме астында бастырылды. Күренекле 

татар дин әһеле тарафыннан язылган әлеге хезмәт беренче тапкыр Казанда 

1878 елда, аннан соң 1880 елда басыла. Ул бүгенге көндә дә бик актуаль, чөнки 

анда фикһ мәсьәләләре, аерым алганда, астрономик һәм математик исәпләүләр 

буенча ураза һәм бәйрәм көннәрен билгеләү мәсьәләләре карала. Бу барлык 

мәхәллә муллаларының теге яки бу дини гыйбадәтләрне бер үк вакытта 

башкаруы өчен дә кирәк.  Мәрҗани хезмәтләрен тәрҗемә итү дәвам итә.  

Моннан тыш, ТР мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан галимнең 

тормышын һәм дини мирасын өйрәнү буенча актив эш алып барыла. Фәнни, 

мөселман һәм педагогик җәмәгатьчелеккә ирештерү максатыннан, бу өлкәдәге 

иң төпле фәнни тикшеренүләр нәшер ителде. Әйтик, тарих фәннәре кандидаты 

Д.Ә. Шәһәвиевның “XIX – XX йөз башында татар илаһият фикере һәм 

Шиһабетдин Мәрҗани” китабы XIX гасыр татар илаһият фикере үсешендә 

Ш.Мәрҗанинең роленә, аның эшчәнлегенә, шулай ук “Әл-Хикмә әл-бәлига” 

дип аталган фундаменталь хезмәтенә багышлана. Нәшрият өлкәсендә иң 

соңгы вакыйга булып Ризаэтдин Фәхретдиновның “Мәрҗанинең хаҗ сәфәре” 

китабын дөньяга чыгару тора. Ризаэтдин хәзрәт тарафыннан әзерләгән бу 

мөһим басма хәзерге татар әдәби теленә күчерелеп, 1898 елда гарәп имләсендә 

чыкан нөсхәне дә кертеп, шундый рәвештә нәшер ителә.  

Мәрҗани исемен мәңгеләштерү максатында Нәзарәт тарафыннан 

берничә фәнни-гамәли җыен да үткәрелә. Алар галимнең туган көненннән 

башлана һәм ел ахырына кадәр дәвам итә. Аерым алганда, мөфтият 

башлангычы белән башкаланың күпсанлы кунаклары, күренекле дин 

эшлеклеләре һәм галимнәр, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре, шәкертләр 

катнашында Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында мәгърифәтче кабере 

янында Мәрҗанины искә алу чарасы оештырылды. Биредә аның рухына дога 

кылдылар, Коръән аятьләре укыдылар, вәгазьләр һәм галим тормышында 

булган вакыйгалар сөйләделәр. Моннан тыш, Казанда нәтиҗәле итеп 

Мәрҗанигә багышланган “Россия мөселманнарының дини-илаһият мирасы: 

тарих һәм бүгенге заман” дип исемләнгән халыкара фәнни-гамәли 

конференция узды. Конференциядә Иордания, Бахрейн һәм Төркиядән килгән 

кунаклар, шулай ук Ставрополь крае, Ханты-Манси округы, Самара һәм Ульян 

өлкәләре мөселманнарының Диния Нәзарәтләре рәисләре, Татарстан Фәннәр 

Академиясе галимнәре, музейлар директорлары катнашты. Алар Мәрҗанинең 



ислам һәм кешелек рухи мирасына керткән өлеше турында сөйләде. 

Яшьләрнең Мәрҗани мирасы өлкәсендәге белемен арттыру буенча сизелерлек 

нәтиҗәлелекне Татарстанның һәр 9 мәдрәсәсендә Шиһабетдин Мәрҗанигә 

багышлап оештырылган ачык дәресләр, викториналар, иҗади конкурслар 

күрсәтте.  

Киң катлам җәмәгатьчелектә һәм яшьләр арасында Шиһабетдин 

Мәрҗани исемен популярлаштыру максатыннан Татарстан мөфтияте   махсус 

берничә чара уздырды. Аерым алганда, зур кызыксынуны галимнең тормыш 

юлына һәм иҗатына багышланган “Мәрҗани” исемле документаль фильм 

уятты. Фильм өч телдә – татарча, русча һәм инглизчә төшерелде. Үзенчәлекле 

дәгъват проектлары булып спорт ярышлары да хезмәт итте – быел джиу-

джитсу буенча Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Кубокка Бөтенроссия 

турниры һәм ТР спорт министрлыгы һәм Татарстанның билбау көрәше 

федерациясе белән берлектә әзерләнгән Мәрҗанинең 200-еллыгына 

багышланган билбау көрәше буенча Халыкара турнир уздырылды.  

Шунысы да әһәмиятле: Мәрҗанинең “Өч төрле әйбер диндә булмаса да, 

динне саклый. Алар: милли тел, милли кием һәм милли гореф” гыйбарәсе дә 

быел Нәзарәт тырышлыгы белән татар җәмәгатьчелегендә шулай ук зур 

популярлык казанды һәм милли үзаңны үстерү мәсьәләсендә сизелерлек бер 

этәргеч булды. 

 

Казыйлар шурасы эшчәнлеге 

Аллаһ гадел һәм гаделләрне ярата. Изге Коръәндә әйтелә: «Һичшиксез, 

Аллаһ сезгә әманәтләрне ияләренә кайтарырга, кешеләр арасында (нинди дә 

булса карар һәм) хөкем биргән чагыгызда гаделлек белән хөкем итәргә әмер 

итә” («ән-Ниса» сүрәсе, 58 аять). Шул рәвешле, гадел хөкем итү – Исламның 

төп принципларыннан берсе. Россиядә беренчеләрдән булып Казыйлар 

шурасы Татарстанда барлыкка китерелде. Алай гына түгел, ТР мөселманнары 

Диния нәзарәте казыятләрнең шактый нәтиҗәле системасын булдыруга 

иреште – ул Үзәк Россиядә иң яхшысы санала. Казыят системасы 

республикабызның берлык территориясен колачлаган 7 төбәк зонасына 

бүленгән (Төньяк төбәк, Башкала төбәге, Төньяк-көнбатыш төбәк, Көньяк-

көнбатыш төбәк, Көньяк төбәк, Көньяк-көнчыгыш төбәк,  Көнчыгыш төбәге, 

Төньяк-көнчыгыш төбәк Кама аръягы төбәге). Бу Россия өчен уникаль эш 

форматы, бары тик безнең республикада гына мөселманнар белән эшләүнең 

шундый бербөтен системасы төзелгән.   

2018 елда Казыйлар шурасы эшчәнлеге Татарстанда мөхәкимнәр 

системасын оештыруга юнәлтелгән мөһим башлангыч белән билгеләнде. 

Имам-мөхтәсибләрнең компетенцияләрен күтәрү нәтиҗәсендә, халыктан килә 

торган иң киң таралган бәхәсле сорауларны карау буенча квалификацияле 

эшчәнлек, хәзер республиканың барлык мөхтәсибәтләрендә тормышка 

ашырыла.  

Шул рәвешле, халыкка шәригать мәсьәләләре буенча ярдәм күрсәтү 

процедурасы сизелерлек дәрәҗәдә гадиләште. Мөхәкимнәр системасының 

төптән уйланылган булуы турында мөхтәсибәтләрдә урыннарда хакимнәр-



казый ярдәмчеләре тарафыннан каралган мөрәҗәгатьләрнең сан 

күрсәткечләре дә сөйли: барлык мөрәҗәгатьләрнең 40 проценты биредә хәл 

ителгән. 

Шул ук вакытта Казыйлар шурасы әгъзалары 2018 елда үз эшләрен 

квартал саен һәм ситуацияне хәл итүгә ихтыяҗ тууга бәйле рәвештә 

уздырылган күчмә утырышлар форматында дәвәм иттерде. Казыйлар 

тарафыннан гаилә һәм никах мөнәсәбәтләренә, бизнестагы бәхәсләргә, шулай 

ук милекне һәм мирасны бүлүгә кагылышлы эшләр каралды. Бүген 

Татарстанның барлык мөэмин мөселманнары өчен казыйлар карары үтәргә 

мәҗбүри булган абруйлы сүз булып тора. 2018 елда Казыйлар шурасы 

халыктан кабул ителгән барлыгы 500 мөрәҗәгатьне карады. Моннан тыш, 

гаиләне саклап калу һәм икътисиди мөнәсәбәтләр буеча тагын 900-дән артык 

консультацияне казыйлар телефон элемтәсе аша биргән.  

 

Голәмәләр шурасы эшчәнлеге 

Ислам галим кешеләрне мактый, чөнки Коръәндә әйтелә: «Аллаһ иман 

иткәннәрне һәм гыйлем бирелгән кешеләрне дәрәҗә ягыннан күтәрер» («әл-

Мүҗәәдәлә» сүрәсе, 11 аять), шулай ук «Белгән кешеләр белән белмәгән 

кешеләр бертигез була аламыни?» («Зүмәр» сүрәсе, 9 аять). Моннан тыш, 

ышанычлы хадистә болай диелә: «Галимнәр – пәйгамбәрләрнең варислары». 

Шуңа күрә татар өммәте, бөтен мөселман дөньясы кебек үк, һәрвакыт 

шәригать галимнәрен институциональ яктан бер структурага берләштерергә 

омтылган. Бу тырышлыклыклар нәтиҗәсендә 1994 елда республикабызда ТР 

мөселманнары Диния нәзарәте каршында Голәмәләр шурасы булдырылды. 

Бүген ул консультатив структура буларак эшләм килә. Голәмәләр шурасы 

бүгенге заман мөселманнарын борчый торган фәнни-дини һәм социаль-

икътисади мәсьәләләр буенча Хәнәфи мәзһәбе кысаларында шәригать 

карарлары (фәтвалар) чыгару максатын күз уңында тота. 2018 елда ТР МДН 

Голәмәләр шурасы эшчәнлеге “ТР мөселманнары Диния нәзарәте имам-

хатыйблары тарафыннан гыйбадәт кылулар һәм дини йолалар үткәрү турында 

Нигезләмә”не эшләп бетерүгә юнәлтелде. Татарстанда дини һәм иҗтимагый 

өлкәдәге көнүзәк вәзгыятьне исәпкә алып, документның җомга намазларын, 

гает намазларын, мәетне озату, исем кушу йолаларын, ифтарлар уздыру, никах 

һәм талак тәртипләре һ.б. турындагы бүлекләренә өстәмәләр кертелде. “ТР 

мөселманнары Диния нәзарәте имам-хатыйблары тарафыннан гыйбадәт 

кылулар һәм дини йолалар үткәрү турында Нигезләмә” нигезле характерга ия, 

ул эчтәлеге буенча сөнни Исламны саклау механизмы булып тора.  

Моннан тыш, Голәмәләр шурасы тарафыннан Татарстанда намаз 

вакытлары, ислам календаренең истәлекле һәм бәйрәм көннәре, шулай ук 

мөселман инфраструктурасы үсешенә бәйле, әйтик, хәләл продукция 

җитештерүнең аерым технологияләре һәм ислам кануннарына каршы килми 

торган финанс хезмәтләр һәм продуктлар турында карарлар чыгарылды. 

Аларның иң әһәмиятлесе, мөгаен, торак кооперативларының эшчәнлеген 

Шәригать кануннарына туры китерүдер – Татарстанның билгеле бер төзүче 

компаниясеннән мондый хезмәт күрсәтү мөселманнар өчен тораклы булу 



мөмкинлекләрен киңәйтер иде һәм бу тәҗрибә Россия өчен үрнәк булып торыр 

иде.  

 

Аксакаллар шурасы эшчәнлеге 

Бәхәссез абруй, зирәклек һәм хөрмәт, намус һәм дәрәҗә – борынгы 

гасырлардан татар халкында аксакалларны шул рәвешле сыйфатлаганнар. 

Аларга тормышның авыр вакытларында киңәш сорап килгәннәр, аларның 

фатыйхасы белән эш башлаганнар. Бүген ТР мөселманнары Диния нәзарәте 

Аксакаллар шурасы төрле өлкәләргә кагылышлы күптөрле мәсьәләләрне хәл 

итүдә актив катнаша: әхлаксызлыкка каршы җәмәгатьчелек алдында җитди 

кисәтү белдерүдән алып җәмгыятьтә мөселманнарның хокукларын яклау 

мәсьәләләренә кадәр. Күпьеллык тормыш тәҗрибәсенә һәм һөнәри осталыкка 

ия аксакаллар 2018 елда ТР мөселманнары Диния нәзарәтенә вәкаләтләрне 

нәтиҗәле гамәлгә ашыруда, шулай ук җәмәгать урыннарында һәм мәктәпләрдә 

килеп туган конфессияара бәхәсләрне уңай хәл итүдә ярдәм күрсәтте. 

Аксакаллар берничә тапкыр судка кадәрге тикшерүләрдә һәм низагларны хәл 

иткәндә чыгыш ясады, Татарстанда ислам принципларын һәм нормаларын 

пропагандалау һәм үтәү буенча эш башкарды.  

Аксакаллар шурасы катнашында мөселман җәмәгатьчелегенең теге яки 

бу мөһим мәсьәләләр буенча республика җитәкчелегенә нигезле һәм эзлекле 

рәвештә өметләре җиткерелде. Шул исәптә: татар телендә укыта алучы 

педагогик кадрлар, татар телендә балалар өчен телевизион контент булдыру, 

Казанда Җәмигъ мәчете төзү, республика зиратларын тәртипкә китерү, 

мәктәпләрдә укыту программалары эчтәлеген әхлакый яктан көчәйтү, татар 

мәктәпләрен ачу һ.б. 

 

Дини мәгърифәт 

Үткән елда Татарстанда мөселман мәгарифе системасы татар телен һәм 

татар халкының милли үзенчәлекләрен саклауга юнәлтелгән бурычларга бәйле 

рәвештә үсеш алды. 2018 елда ТР мөселманнары эшчәнлеген төп 

нәтиҗәләренең берсе республика мәчетләрендә татар телен өйрәнү буенча 

курслар оештыру булды. Курслар өчен Россия ислам институтының татар теле 

һәм милли мәдәният кафедрасы белгечләре тарафыннан “Без – татарлар” 

махсус программасы һәм уку-укыту әсбабы эшләнде. Программаны төзегәндә 

нигез итеп укучыларны татар телендә сөйләшергә, аны аңларга, үз 

фикерләреңне әйтә белергә, сүзләрне һәм авазларны аерырга өйрәтү 

максатыннан коммуникатив технологияләр алынды. Нәтиҗәдә, быел татар 

телен өйрәтү буенча бушлай мәчет каршындагы курслар республикабызның 

Казан, Чаллы, Яшел үзән, Түбән Кама, Менделеевск, Лениногорск, Әлмәт 

шәһәрләреннән, Әгерҗе, Алексеевск, Бөгелмә, Югары Ослан, Нурлат, Спас, 

Ютазы һәм Чистай районнарыннан 900 гә якын кешене һәм егерме мәчетне 

колачлады.  

Моннан тыш, Диния Нәзарәте үз алдына һәм мөселман мәгариф 

системасына “татар зыялысы” катламын тәрбияләү максатын куя. Әлеге 

бурычны үтәп, Әлмәт мөхтәсибәтендә “Нур” татар мәктәбе, ә Балтачта 



малайлар өчен татар телендә тәрбия бирүче пансионат ачылды. Шунысы да 

игътибарга лаек: Татарстан мәдрәсәләрендә укыту татар телендә алып барыла.  

Тулаем алганда, 2018 ел нәтиҗәләре буенча республикада мәчет 

каршындагы курсларда ислам нигезләренә 30 меңләп кеше өйрәнә. 1500дән 

артык мөгаллим аларга ислам нигезләре буенча дәрес бирә. Татарстанда 9 

мәдрәсә, Россия ислам институты, Казан ислам университеты һәм Болгар 

ислам академиясе эшли, аларда 240 остаз хезмәт куя һәм 4 меңнән артык 

шәкерт белем ала. 2018 елда Татарстан дини уку йортларына барлык уку 

бүлекләренә беренче курска 1158 кеше укырга керде һәм 407 кеше 

квалификация эшләрен уңышлы яклап дини белем алу турында диплом алды. 

Барлык дини уку йортлары үз эшчәнлекләрен Татарстан Республикасы һәм 

Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бирелгән 

лицензия нигезендә алып бара.  

2018 ел юбилей даталарына бай булды, шулар арасында – Россия ислам 

институтының 20 еллыгы. Бүгенге көндә Россия ислам институтында 

илебезнең 30 төбәгеннән, шулай ук Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән 

1200дән артык студент белем ала. Түгәрәк дата уңаеннан Татарстанда 

мөселман мәгариф оешмалары мөгаллимнәренең VI Халыкара форумы, Ислам 

мәгарифе буенча Совет утырышы, Ислам фәннәре һәм гарәп теле буенча XI 

Бөтенроссия олимпиадасы үтте.  

Дини мәгариф учреждениеләре шәкертләрен яхшы укуга өндәү, сәләтле 

яшьләрне ачыклау һәм киләчәктә аларны Татарстанда һөнәри эшчәнлеккә 

җәлеп итү максатыннан 2018 елда иң яхшы 9 шәкерткә Мөфтинең еллык 

махсус стипендияләре тапшырылды һәм түбәндәге чаралар оештырылды: 

“Таян Аллага” әдәби бәйгесе, “Яшьләр бистәсе” проекты һәм “Хәзерге яшьләр 

һәм Россия халыкларының рухи кыйммәтләре” студентларның фәнни-гамәли 

республикакүләм конференциясе. Ә Мәрҗани елы кысаларында төрле түгәрәк 

өстәлләр, укулар һәм тематик очрашулар аларны ачык, җаваплы, иҗади шәхес 

итеп үстерергә ярдәм итә. 

Ислам мәгарифе өлкәсендә Татарстан Республикасы мөселманнары 

Диния нәзарәте эшчәнлегенең аерым юнәлеше булып имамнарның һәм 

мәдрәсә мөгаллимнәренең һөнәри әзерлек дәрәҗәсен күтәрү тора. Алар өчен 

Мөселман мәгариф оешмалары мөгаллимнәре форумы һәм “Ислам 

мәгарифендә хәзерге технологияләр: Татарстан Республикасында ислам 

мәгарифенең күп баскычлы системасы” фәнни-гамәли конференциясе 

оештырылды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы һәм Россия төбәкләре 

мөселман дине мәгарифенә караган мөһим мәсьәләләр каралды. 

Шулай ук 2018 елда Татарстанның барлык мөселман уку йортлары 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте аудитын уңышлы 

узды һәм үз эшчәнлекләрен Урта һөнәри дини мәгариф стандартлары 

нигезендә дәвам иттеләр. 

Мөселман мәгарифенең җәмгыятьтә тоткан урынын һәм әһәмиятен 

аңлаган хәлдә, ТР мөселманнары Диния нәзарәте киләсе календарь елына 

түбәндәге өстенлекләрне билгеләде: Татарстан Республикасы мәдрәсәләре 

базасында мәчетләр каршындагы курсларның мөгаллимнәренең 



квалификациясен күтәрү курсларын оештыру һәм уку процессын татар дини-

илаһият мәктәбенең рухи, интеллектуаль һәм иҗтимагый тәҗрибәсенә таянып 

алып бару. Мәдрәсәдә, институтта һәм университетта, методик ярдәм күрсәтү 

һәм уку процессын системалаштыру максатыннан, даими аудитлар үткәрү, 

җәмәгать аккредитациясе процедурасы буенча норматив база булдыру, белем 

бирү оешмалары хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү курсларын даими 

оештыру һәм абитуриентларны җәлеп итү өчен аларның мөхтәсибәтләр белән 

үзара бәйләнешләрен көчәйтү ниятләнә. Югарыда санап үтелгән чараларны 

гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә киләчәктә мөселман мәгарифе сыйфатын 

күтәрүгә һәм җәмгыятьнең рухи үсешенә ирешеп булачак.  

 

Коръәнне өйрәнү 

Мөселман дөньясында шундый гыйбарә бар: "Коръән Хиҗазда иңгән, 

Истанбулда – язылган, Каһирәдә – укылган, Казанда – басылган". Шуңа күрә 

ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең  эшчәнлегенең өстенлекле 

юнәлешләренең берсе булып юкка гына татар халкының тарихи бренды, 

Коръәннең дөньядагы иң яхшы басмаларының берсе – «Казан басмасы»н 

торгызу тормый. «Казан басмасы» өчен татарлар шул чорда Татарстан 

территориясендәге традицион язма шрифтларга нигезләнеп, махсус шрифтлар 

уйлап таба. Коръән бастыруның шушы татар традицияләрен Татарстанда, 

Россиядә һәм чит илләрдә популярлаштыру буенча киң эшчәнлек алып барган 

мөфтият нәтиҗәдә Коръәннең «Казан басмасы»н нәшер итү буенча эксперт 

рәвешендә халыкара дәрәҗәдә танылу алды. Әлеге басма Нәзарәттә әзерләнеп, 

2016 елда озак вакытлы тәнәфестән соң беренче тапкыр дөнья күрде. ТР 

мөселманнары Диния нәзарәтенең Коръәннең «Казан басмасы»н нәшер итү 

буенча тәҗрибәсе Дубай белән Мәккәдә дә һөнәри кызыксыну уятты.  

Шулай да, ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең 2018 елдагы иң мөһим 

һәм күзгә күренерлек казанышларының берсе Изге Китапның хәзерге татар 

һәм рус телләренә тәрҗемәсен әзерләү булды – 2018 елда бу эш төгәлләнде. 

Тәфсирләрне бастыру 2019 елга билгеләнде.  

Шул ук вакытта Татарстанда балалар һәм яшьләр арасында Коръәнгә 

карата кызыксыну һәм мәхәббәт тәрбияләү буенча популяр чаралар дәвам 

иттелрелде – бөтен республика буенча традицион Коръән уку бәйгеләре 

оештырылды, аларда 3 яшьтән алып яшь мөселманнар катнашты.   

Шул рәвешле, Татарстан мөфтияте Россиядә Коръәнне дөрес аңлауга 

корылган ислам хокукын үстерү өчен фундаменталь җирлек булдыру буенча 

эшләрне төгәлләү алдында тора. Халыкара стандартлар буенча Коръән 

бастыру, татар халкында Коръән бастыру традицияләрен яңарту, татар һәм рус 

телләрендә тәфсирләр әзерләү, Коръән-хафизлар тәрбияләү – Россия өммәте 

өчен бу нигезле бурычларны мөфтият 2018 елда уңышлы башкарды һәм алга 

таба да дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 

Президиумы карары белән 2019 ел Тәфсир елы дип игълан ителде. 

 

 

 



Нәшрият эшчәнлеге 

Нәшрият эшчәнлеге ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең сөнни Ислам 

кыйммәтләрен пропагандалау өлкәсендәге өстенлекле эш юнәлешләренең 

берсе булып тора. Әлеге эшчәнлек “Хозур” нәшрият йорты тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. Мөселманнарның аң-белемен күтәрү, милли мәдәниятне, 

традицияләрне, өммәтнең интеллектуаль мөмкинлекләрен үстерүнең мөһим 

факторы буларак, китап укуга кызыксынуны арттыру максаты белән, 2018 

елда нәшриятта барлыгы 53 исемдәге китап дөнья күрде. Аларның гомуми 

тиражы 212 932 данәне тәшкил итте. Басмаларның төп өлеше (гомуми санның 

яртысына якыны) классик мөселман һәм татар дини-илаһият мирасына 

караган хезмәтләрне тәшкил итә һәм Әбу Хәнифә, Матуриди, Тәхави, әл 

Газнави, Ш.Мәрҗани, Р.Фәхретдин, К.Насыйри, Ә.Максуди, Г.Карабаш һ.б. 

авторларның хезмәтләреннән тора.  

Мөфтият һәм “Хозур” нәшрият йорты эшчәнлегенең тагын бер мөһим 

эш юнәлеше булып дәреслекләр һәм уку-укыту басмалары нәшер итү 

тора.  Узган елда мәдрәсәләр, югары уку йортлары, имамнар өчен 21 уку һәм 

методик әсбап, киң катлам укучылар өчен исламның хакыйкый традицияләрен 

һәм гореф-гадәтләрен аңлатучы фәнни-популяр китаплар нәшер ителде. 

Шунысы әһәмиятле, Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 

аерым игътибарны ислам динендә беренче адымнарын ясаучыларга юнәлтә. 

Алар өчен “Хозур” нәшрияты фикъһе, гакыйдә, сира һәм башка фәннәргә 

караган китаплар әзерләп дөньяга чыгарды. Мисал өчен, быел «Ислам в 75 

уроках», «Ислам дине нигезләре», «Расскажи мне об Исламе», «Ислам 

турында сөйләшик», «Сорок основных хадисов ханафитского мазхаба о 

вопросах поклонения» һәм башка татар һәм рус телләрендә китаплар нәшер 

ителде. 2018 елда бастырылганнар рәтенә шулай ук ислам тарихы буенча 

хезмәтләр һәм сүзлекләр керә. 

Татар халкының бай дини мирасын саклау, мөселманнарга Хәнәфи 

мәзһәбенең абруйлы чыганаклары белән танышу мөмкинлеген булдыру, 

шулай ук Ислам дине турында дөрес күзаллау формалаштыру максатыннан, 

мөфтият тарафыннан Darul-Kutub.com электрон китапханәсе дә актив 

үстерелә. Сайтта кыйммәтле хезмәтләрне табу гына түгел, аларны онлайн 

рәвештә уку һәм бушлай күчереп алу дә мөмкин. 2018 елда китапханә фонды 

сизелерлек дәрәҗәдә баетылды һәм 854 китапны тәшкил итте, араларында 

сирәк һәм борынгы китаплар да бар.   

Шунысы әһәмиятле: нәшрият эшчәнлеге ТР мөселманнары Диния 

нәзарәте экспертлары белән тыгыз элемтәдә алып барыла. Бу, үз чиратында, 

дини әдәбият базарына тикшерелгән һәм идеологик яктан куркынычсыз дини 

хезмәтләр чыгару мөмкинлеген бирә. 

 

Дини дәгъват 

«Хикмәт белән һәм күркәм үгетләр белән Рабыңның юлына дәгъват ит», 

– Изге Коръәндәге “Бал кортлары” сүрәсенең 125нче аяте шундый мәгънәгә 

ия. ТР мөселманнары Диния нәзарәте үзенең эшчәнлегендә Исламга  

чакыруның төрледән төрле ысулларын куллана –  мәчетләрдә дини агарту, 



университетлар мәйданчыкларында, конференцияләрдә, массакүләм 

чараларда, төрле клубларда һәм фикер алышуларда, ММЧда, Интернет 

челтәрендә Ислам турында дәресләр һәм лекцияләрдә... Бүген Аллаһ Исламны 

һәм аның бөеклеген, матурлыгын, тынычлык һәм игелекнең хакыйкый 

кыйммәтләрен бөтен дөньяга ачу өчен зур мөмкинлекләр тудырды. ТР 

мөселманнары Диния нәзарәте эшчәнлегенең бу өлкәсендә үз алдына 

Исламның әхлакый кыйммәтләрен һәм күркәмлеген тарату, якыннарга һәм 

күршеләргә карата, аларның диненә һәм милләтенә карамастан, ихлас хөрмәт, 

милли мәдәнияткә, традицияләргә һәм Ватанга мәхәббәт тәрбияләү максатын 

куя.  

Бу эшчәнлек кысаларында 2018 елда мөфтият тарафыннан беренче 

тапкыр  «Ислам. Беренче адымнар» проекты гамәлгә ашырылды. Ислам динен 

өйрәнүдә беренче адымнарын ясаучыларга юнәлтелгән кыскавакытлы бу 

курслар тиз арада намаз укырга өйрәнү һәм ислам нигезләре белән танышу 

мөмкинлеген булдыра. Әлеге проектның ике сезоны дәвамында курслар аша 

барлыгы 170 кеше узды. Асылда алар бу проекттан ислам кануннарын үтәп 

яшәүчеләргә әйләнгән мөселманнар булып чыкты. 

Моннан тыш, киңкырлы агарту эшчәнлеге барлык теләүчеләр өчен 

оештырылган ачык дәресләр форматында алып барылды. Татарстан мөфтие 

Камил хәзрәт Сәмигуллинның КФУның Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм 

Көнчыгышны өйрәнү институтының Ислам һәм Ислам мәгарифе үсеше 

буенча Ресурс үзәгендә үткәргән лекцияләре аеруча популярлык казанды. Ул 

Изге Коръән мәгънәләренә аңлатма бирү, әһле сөннәт вәл-җәмәгать гыйлеме 

һәм Хәнәфи фикъһе буенча дәресләр уздырды. Үзенең чыгышларында ул 

шулай ук татар дин галимнәренең ислам илаһиятына керткән өлешенә аерым 

игътибар юнәлтте. Ачык лекцияләрнең аерым циклын ул «Тынычлык» 

мәчетендә үткәрде. Биредә ул имам Абу-Хәнифәнең  нәзарәтенең «Хозур» 

нәшрияты тарафыннан бастырылган хәдисләр җыентыгы буенча дәресләр 

уздырды. Дәресләр Изге Рамазан ае вакытында оештырылды. Ел дәвамында 

Казанның Галиев мәчетендә исламның актуаль сораулары буенча үткәрелгән 

дәресләргә теләге булган һәркем йөри алды. Галимнәр, остазлар, имамнар, дин 

әһелләре мәхәллә халкына хәнәфи мәзһәбе, исламда тарихи-мәдәни мирасы, 

гакыйдә, хәдисләр гыйлем буенча лекцияләр укыды. 

Яшь буынны тәрбияләүгә юнәлтелгән эшчәнлек тә аерым игътибарга 

лаек – Татарстан мәчетләрендә дингә өйрәтү һәм дини тәрбия кысаларында 

каникуллар саен балалар һәм яшүсмерләр өчен традицион мәдәни-агарту 

чаралары уздырылды. Рухи-сәламәтләндерү үзәкләренә йөрүчеләр өчен Ислам 

нигезләре, әхлак һәм сәламәт яшәү рәвеше буенча дәресләр, саф һавада актив 

уеннар, викториналар һәм бәйгеләр, табигатькә чыгулар оештырылды. 

Билгеле, дини дәгъват мөфтият тарафыннан ММЧда һәм Интернет 

челтәрендә дә актив алып барылды. ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең 

«Хозур» нәшрият йортының үз медиапроектлары ислам, дини мәдәният 

турында уңай җәмәгать фикерен формалаштыру һәм халыкта татар дини 

мирасына кызыксыну уяту максаты белән тормышка ашырыла.  



ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең иң масштаблы проектларының 

берсе булып «Хозур ТВ» мөселман телеканалы тора. 2018 елда «Хозур ТВ» 

Татарстан Республикасын, Башкортстан Республикасын, Түбән Новгород, 

Оренбург һәм Мәскәү өлкәләрен колачлады. Шул ук вакытта «Хозур ТВ» һәм 

«Хозур ТВ Архив»ның Youtube-канал колачлаган аудитория саны 14,5 

миллион кешене тәшкил итте. «Хозур ТВ» контентында «караулар» саны 54 

миллионнан артып китте.  

Моннан тыш, быел телеканал эфирга татар телендә 10 яңа телетапшыру 

чыгарды: «Мөслимә», «Балам-багалмам», «Мең дә бер хәзинә», «Әкиятләр 

иле», «Сабыйлар», «Гаилә дәресләре», «Бәрәкәт», «Шифа», «Тәмле булсын!», 

«Хәерле сәгатьтә». Рус телендәге тапшырулар: «Дорога к себе», «Здоровье 

семьи», «Важный гость», «Юный шеф». “Хузур ТВ” эшчәнлеге Татарстан 

Республикасы Президенты Р.Н.Миңнеханов тарафыннан берничә тапкыр 

билгеләп үтелде. Шулай ук, быел телеканал «Просто о главном» роликлар 

циклы өчен «Россия-Ислам дөньясы» стратегик караш төркеме милли 

премиясен алды. 

2018 елда үзенең югары медиарейтингларын чираттагы тапкыр «Islam-

today.ru» мәгълүмати-аналитик порталы да раслады – агымдагы елда сайтка 

керүчеләр саны 26 600 000нән артып китте, үсеш 1 900 000не тәшкил итте.  

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең басма 

массакүләм мәгълүмат чаралары татар һәм рус телләрендә төрле вакыт 

аралыгы белән дөнья күрә. «Шура» альманахы татар телендә кварталга бер 

тапкыр имамнар өчен махсус нәшер ителә. 2018 елда альманахның әйдәп 

баручы темалары булып, рухи-әхлакый тәрбия бирү һәм Пәйгамбәрләр тарихы 

торды. «Дин вә мәгыйшәт» газетасы һәм рус телендәге «Умма» газетасы үз 

битләрендә мөселман өммәтенең проблемаларын яктырта. Газеталарны зур 

кызыксыну белән Татарстанда гына түгел, республикадан читтә  дә укыйлар.  

Заманча элемтә чаралары үсеше интернеттан файдаланучыларга 

мәгълүматны мөстәкыйль рәвештә сайлап алу һәм тарату мөмкинлеге 

булдыруын, шулай ук бүген мәгълүматтан файдаланучы һәркем исламда 

җәмәгать фикерен һәм трендлар формалаштыруын исәпкә алып, 

мәгълүматның кайбер җимергеч агымнарына каршы тору аеруча мөһим булып 

тора. Шуның белән бәйле рәвештә, социаль челтәрләрдә ТР мөселманнары 

Диния нәзарәтенең «Хозур» нәшрият йорты тарафыннан актив аңлату эшләре 

алып барыла. Бүгенге көндә Интернет челтәрендә 13 тематик сәхифә һәм 

төркемнәр эшләп килә, аларга язылучыларның гомуми саны 1 397 000 кешегә 

кадәр җитте, үсеш – 407 201дән гыйбарәт.  

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтендә Изге 

Рамазан ае җитүгә бәйле рәвештә дә мөселманнар арасында мәгълүмати-

аңлату эшен көчәйттеләр. Мөфтияткә ураза тоту һәм гыйбадәт кылу 

тәртипләре һәм үзенчәлекләренә турында сорауларның күпләп килүен истә 

тотып, «Хозур» нәшрият йорты Рамазан турында еш бирелә торган сорауларга 

җаваплар тупланган брошюралар чыгарды. Буклетлар Казанның һәм 

Татарстанның барлык мәчетләренә таратылды.  



Моннан тыш, Рамазанның беренче көннәреннән үк Татарстан 

Республикасы мөфтиенең  «Дини сорау» яңа консультатив интернет-линиясе 

үз эшен башлап җибәрде. Шәригать буенча кызыксындырган сораулар белән 

махсус булдырылган e-mail: dini.sorau@tatar.ru аркылы Камил хәзрәт 

Сәмигуллинга  шәхсән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге барлыкка килде. Аңа ТР 

мөселманнары Диния нәзарәте рәсми сайтының махсус «Мөфтигә сорау» 

бүлеге аша да сораулар җибәрергә була. Камил хәзрәт үзенең Instagram 

челтәрендәге рәсми аккаунтына язылучыларга һәм  Telegram-каналында да 

кайбер сораулар буенча аңлатмалар бирә. Ислам тематикасына кагылышлы 

сорауларга җавапларны ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең Ышаныч 

телефонына шалтыратып та алырга мөмкин.  

Гомумкешелек рухи кыйммәтләренә киң җәмәгатьчелекнең игътибарын 

җәлеп итү һәм югары әхлаклы гамәлләрне үрнәк итеп күрсәтү буенча 

«Духовные ценности – Рухи кыйммәтләр» дип аталган социаль кампания дә 

игътибарга лаек. Кампания кысаларында бөтен республика буенча 

күрсәтелгән социаль реклама кешеләргә мәхәббәт, ышаныч, мәрхәмәт, 

гаделлек, дуслык, батырлык, шәфкатьлелек кебек сыйфатлар турында искә 

төшерде. Моннан тыш, акциянең тагын бер мөһим темасы - ислам турындагы 

стереотипларны фаш итү. Барлыгы 30 шундый телевизион ролик “Яңа гасыр” 

телеканалында күрсәтелде. Аларның премьерасы XIV Казан халыкара 

мөселман киносы фестивале кысаларында узды. Шул рәвешле, ТР 

мөселманнары Диния нәзарәте һәм «Хозур ТВ» Россиядә мөселман социаль 

ТВ-рекламасы киңлеген булдырдырды һәм үзләштерде.  

2018 елда мөфтият тарафыннан Болгарда массакүләм дини чаралар – 

традицион Мәүлид ән-Нәби һәм Изге Болгар җыены, фәнни-практик 

конференцияләр – Әхмәдзәки хәзрәт Сафиуллин, VI Таҗедин Ялчыгол, 

Мәскәрә укулары үткәрелде, Казанның Яңа Татар бистәсендә оештырылган 

остазларны искә алу көнендә мөселман өммәте каберләр янында Коръән 

укыды, Аллаһы Тәгаләдән күренекле дин галимнәре һәм дин әһелләре рухын 

шат кылуны сорап дога кылды.  

 

Экстремизм белән көрәш 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте дәгъват эшенең 

зур өлешен шулай ук җәмгыятьтә дини экстремизмны булдырмый калу 

юллары өстендә эшләү (профилактика) алып тора. Милләтенә, теленә, тән 

төсенә һәм диненә карамастан, кешеләргә киң күңеллелек күрсәтү – һәрбер 

мөселман кешесенең бурычы. Ислам ул – татулык, тынычлык һәм иминлек 

дине, ул үз эченә бөек гуманистик нигезне һәм кешеләрне яратуны ала. Әлеге 

идеяләр мөфтиятнең экстремизмга каршы эшчәнлеге буенча тормышка 

ашырыла торган барлык чараларында кызыл җеп булып сузыла. 

Тулаем алганда, исламның асыл кыйммәтләрен пропагандалау буенча бар 

эшчәнлек тә җәмгыятьтә экстремизмны профилактикалауга юнәлдерелгән. 

Әмма ел саен уза торган “Экстремизмга – юк!” республика ункөнлеге 

кысаларында мөфтият тарафыннан җәмәгатьчелекнең экстремизм 

куркынычына саклык уяту һәм республикада милләтләр һәм диннәр арасында 

mailto:dini.sorau@tatar.ru


татулыкны ныгыту, шулай ук террорчылык һәм экстремистик идеология 

күренешләре буенча халыкка аңлату эшләре алып бару һәм әлеге 

күренешләрнең куркынычын аңлаган иҗтимагый фикер формалаштыру 

чаралары аеруча зур активлык белән тормышка ашырыла. 

Ункөнлек кысаларында Татарстан Республикасы мөселманнары Диния 

нәзарәте егетләр һәм яшьләр аудиториясен, шулай ук тулаем киң 

җәмәгатьчелекне колачлаган социаль эшчәнлекне тормышка ашырды. Мисал 

өчен, үткән еллар тәҗрибәсе күрсәткәнчә, иң нәтиҗәле чараларның берсе 

булып мәчетләрдә йөзләгән кешеләрне җыя торган җомга вәгазьләре санала. 

Шуны истә тотып, исламның һәм хәнәфи мәзһәбенең асыл кыйммәтләре, 

шулай ук кешелеккә карата җинаятьләр кылучы экстремистик төркемнәрнең 

ялган кыйммәтләр таратуы хакында вәгазь укылды. Моннан тыш, 

вәгазьләрдән алынган файдалы мәгълүматны ныгыту һәм мөселманнарны 

ислам турындагы хаталы күзаллауларга иярүдән саклау максатыннан, 

мөфтият волонтерлары махсус промо-акция оештырды һәм мәчетләр янында 

«Ислам террорга каршы» дип исемләнгән тематик листовкалар таратты. 

Казанлылар һәм башкала кунаклары да махсус әзерләнгән роликларны 

карап, исламны дөрес һәм тирәнрәк аңлый алды. Әлеге роликларда Коръән-

Кәримнең ислам динен тотучыларны яманлык кылудан кисәтүе һәм 

татулыкка, динебезне тирәнтен өйрәнүгә чакыра торган аятьләр, хәдисләр 

урын тапты. Казанның «Барс ТВ» агентлыгы ярдәме белән бу роликларны 

метро станцияләрендә Казан метрополитенының барлык пассажирлары, 

шулай ук реклама мониторларында Казан сәүдә үзәкләренә килүчеләр күрә 

алды. 

«Хозур» нәшрият йорты шулай ук аерым видео- һәм 

аудиотапшырулар циклы әзерләде:  «Хозур ТВ» телеканалы һәм «Азан» 

радиосы тапшырулар челтәрендә «Стереотипларсыз ислам» циклына аерым 

игътибар бирелде. 

Экстремизмга багышланган традицион профилактик ачык дәресләр 

Татарстанның барлык мөселман белем бирү оешмаларында уздырылды – 

шәкертләр исламның традицион кыйммәтләре турында лекцияләр тыңлый һәм 

үзләрен кызыксындырган сорауларын бирә алды. 

Декадникта Татарстан мөхтәсибәтләре дә актив катнашты. Аларда 

мөселман яшьләре вәкилләре катнашында хәйрия һәм спорт чаралары 

үткәрелде, шул исәптән – балалар йортларында тәрбияләнүчеләргә ярдәм 

итүгә юнәлтелгән «Игелек игелек белән кайта» дип исемләнгән хәйрия 

акциясе, «Ислам террорга каршы» велойөреше, спартакиада, “Спорт 

экстремизмга каршы” мини-футбол һәм волейбол буенча турнирлар. 

Шунысы мөһим, Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 

интернетта экстремистик эчтәлектәге материалларны, экстремистик 

идеяләрне ачыклау буенча зур эш башкара. Көндәлек мониторинг социаль 

челтәрләрдә һәм мессенджерларда алып барыла, ул хәвеф-хәтәрләрне, 

куркыныч хәлләрне булдырмый калу өчен вакытында чаралар күрергә 

мөмкинлек бирә. 

 



Тоткыннар белән эшчәнлек 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең өстенлекле 

юнәлешләренең берсе булып 2016 елдан Җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең 

ТР буенча идарәсе белән республиканың төзәтү колонияләрендә җәза үтүче 

мөселманнар арасында тәрбия эше алып бару буенча хезмәттәшлек тора. 

Хезмәттәшлек нәтиҗәсе буларак республиканың барлык колонияләрендә 

бүгенге көндә гыйбадәт кылу бүлмәләре булдырылган. Аларга намаз укучы, 

ураза тотучы һәм шәригать кануннарын үтәүче биш йөздән артык тоткын 

йөри. Һәрбер төзәтү учреждениесенә тәҗрибәле, махсус белем күнекмәләренә 

ия имамнар беркетелгән, алар Җәзаларны үтәү федераль хезмәте вәкилләре 

белән тыгыз багланышта тоткыннарны дини яктан тәрбия кылу буенча зур эш 

алып баралар. Моннан тыш, тоткыннарны тикшерү узган дини әдәбият белән 

тәэмин итү, мөселман бәйрәмнәре уңаеннан чаралар оештыру, шулай ук вәгазь 

кичәләре һәм Коръән укучылар конкурсы үткәрү буенча эш җайга салынган. 

Шунысы игътибарга лаек, Татарстан Республикасы башка төбәкләр 

арасында дини оешмаларның тоткыннар белән эшләве өлкәсендә әйдәп 

баручы буларак танылу алды. 

 

Яшьләр сәясәте 

Тәкъвалыкка, актив гражданлык позициясенә ия югары белемле югары 

белемле хәзерге заман шәхесен тәрбияләү, яшьләр арасында үз халкының 

тарихи-мәдәни мирасына хөрмәт, тормышның рухи-әхлакый кыйммәтләренә 

өстенлек бирүне тәрбияләү – Татарстан Республикасы мөселманнары Диния 

нәзарәте эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып тора. Коръән кыйммәтләрендә 

тәрбияләнгән яшь һәм гыйлемле мөселман кешесе тирә-якка бары тик 

ихтирамлылык, игелек һәм мәрхәмәт өләшә, башкалар фикеренә һәм 

дөньядага карашларына хөрмәт белән карый. Татарстан Республикасы 

мөселманнары Диния нәзарәтенең яшьләр сәясәте яшь мөселманның нәкъ 

менә шушы образын формулаштыру һәм популярлаштыру максатыннан 

тормышка ашырыла.   

2018 елда Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 

тарафыннан яшьләр өчен 13 проект гамәлгә ашырылды. Иң мөһим 

башлангычлар рәтендә – Мөселман яшьләренең Кышкы һәм Җәйге 

форумнары, «Яшь вәгазьче» дини конкурсы, «Ислам. Беренче адымнар» бер 

көндә белем алу мәктәбе, «Кәгазьгә яңа тормыш бүләк ит» хәйрия акциясе, 

«Мөселман яшьләре фикерләшү клубы», «Мөслимәләр мәктәбе», джиу-

джитсу буенча Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Кубокка Бөтенроссия 

турниры һәм Шиһабетдин Мәрҗанинең 200-еллыгына багышланган билбау 

көрәше буенча Халыкара турнир, шулай ук ТР мөфтиенең волонтерлар һәм 

актив мөселман яшьләре белән очрашулары, ТР мөфтиенең махсус 

стипендияләре, «Таян Аллага» әдәби бәйгесе һ.б.лар. 

ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең иң нәтиҗәле яшьләр 

мәйданчыкларының берсе булып Мөселман яшьләре форумы тора. Форум 

мөфтият тарафыннан елга ике мәртәбә үткәрелә. Мәгълүмати-белем бирү һәм 

фикер алышу проекты яшьләргә үзара аралашу, тәҗрибә уртаклашу һәм 



идеяләрен тормышка ашыру мөмкинлеген булдыра. Форум  традицион 

рәвештә февраль һәм июль айларында Болгарда уздырыла. Үткән елда 

Мөселман яшьләренең кышкы форумында 18 яшьтән 35 яшькәчә 40тан артык 

егет һәм кыз катнашты, Җәйгесендә – 170. Форумда катнашучыларның 

географиясе Россия төбәкләрен һәм чит илләрне берләштерә. 

Ел саен үткәрелә торган «Яшь вәгазьче» республика конкурсы иң сәләтле, 

тырыш һәм белемгә омтылышлары зур булган дини яшьләрне ачыкларга һәм 

киләчәктә аларның потенциалларын файдаланырга мөмкинлек бирә. Бәйгенең 

төбәк этаплары республиканың барлык 48 мөхтәсибәтендә дә үткәрелде. 2018 

елда анда 15 яшьтән 35 яшькә кадәрге кызлар һәм егетләр катнашты (имамнар, 

хәзрәтләр һәм мөгаллимнәр бәйгегә кертелмәде). Конкурс яшь буынга рухи 

һәм әхлакый-эстетик тәрбия бирү, халык алдында чыгыш ясау өчен сөйләм 

күнекмәләрен камилләштерү һәм яшьләр мохитендә иҗади мөмкинлекләрне 

тормышка ашыру максатыннан оештырыла. 

Мөселман фикер алышу клубы һәм Мөслимәләр мәктәбе дә яшьләр 

проектлары булып тора. Алар 2016 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Бу – актуаль 

мәсьәләләр хакында фикер алышу мәйданчыклары. Биредә һәркем үз фикерен 

әйтә һәм башкаларның ни уйлаганын ишетә ала. Узып баручы елда яшь 

мөселманнарны әлеге клубларның җитмештән артык утырышларына җыюга 

ирешелде. 

Актив тормыш рәвешен пропагандалау – ТР мөселманнары Диния 

нәзарәте яшьләр сәясәтенең аерылыгысыз өлеше. Спорт чаралары яшь 

мөселманнар мохитендә, шулай ук традицион конфессия вәкилләре арасында 

берләшүнең, дуслыкны ныгыту һәм үзара аңлашуның мөһим чарасы булып 

хезмәт итә. Бу төр чаралар актив гражданлык позициясенә, кабул ителгән 

гомумшелек кыйммәтләре системасына ия һәм алар “башка” диннәрне кабул 

итүгә ачык булган шәхес формалаштыруга юнәлтелгән. ТР мөселманнары 

Диния нәзарәтенең джиу-джитсу буенча Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 

Кубокка Бөтенроссия турниры һәм ТР спорт министрлыгы һәм Татарстанның 

билбау көрәше федерациясе белән берлектә оештырылган Мәрҗанинең 200-

еллыгына багышланган билбау көрәше буенча Халыкара турнир кебек спорт 

чаралары яшь мөселманнар арасында аеруча популярлык казанды. Моннан 

тыш, сәламәт яшәү рәвеше үрнәген шулай ук быел беренче тапкыр массакүләм 

төстә мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин белән бергәлектә “Хезмәткә һәм 

саклануга әзер” (ГТО) Бөтенроссия физик тәрбия-спорт комплексы сынаулары 

(тестлар) нормативларын тапшыру буенча чараларда катнашкан Татарстан 

имамнары күрсәтте. Актив мөселман яшьләре республикада игълан ителгән 

«Экстремизмга – юк!» ункөнлеге кысаларындагы программаны гамәлгә 

ашыруда да катнашты. Әйтик, Казанда мөселман һәм проваславие 

яшьләреннән торган катнаш командалар арасында дустанә матч узды. 

Шунысын билгеләп узарга кирәк: яшь мөселманнар ел дәвамында 

социаль-хәйриячелек эшчәнлегендә дә теләп катнашты. Мисал өчен, “Кәгазьгә 

яңа тормыш бүләк итик” хәйрия акциясенә казанлылар гына түгел, Татарстан 

районнарында яшәүчеләр дә кушылды. Аның нәтиҗәләре буенча барлыгы 

11,8 тонна күләмендә макулатура җыелды. Акция кысаларында җыелган акча 



матди ярдәм сыйфатында «Зәкят» хәйрия фонды карамагындагы авыру 

балаларны дәвалауга тапшырылды. 

ТР мөселманнары Диния нәзарәте эшчәнлегенең аеруча мөһим юнәлеше 

булып мөселман волонтерлары хәрәкәтен үстерү тора. Хәзерге вакытта 

республика мөфтиятенең волонтерлар базасында барлыгы 900ләп кеше 

теркәлгән. Аларның яше – 14тән алып 80гә кадәр. Волонтерлар ел саен, башка 

чаралар белән беррәттән, традицион Республика ифтарын оештыру һәм 

уздыруда, мохтаҗларга гошер сәдакасын җыеп таратуда катнаша. 

Моннан тыш, дини уку йортларында белем алучы шәкертләрне яхшы 

укырга этәрү, сәләтле егетләрне һәм кызларны ачыклау, аларны Татарстанда 

киләчәк һөнәри эшчәнлеккә җәлеп итү максатыннан, иң яхшы 9 студентка 

Татарстан мөфтиенең махсус стипендияләре тапшырылды, шулай ук 

түбәндәге чаралар оештырылды һәм уздырылды: «Таян Аллага» әдәби 

бәйгесе, «Яшьләр бистәсе» проекты һәм студентларның «Хәзерге заман 

яшьләре һәм Россия халыкларының рухи кыйммәтләре» фәнни-гамәли 

конференциясе. Мәрҗани елы кысалырында оештырылган төрле түгәрәк 

өстәлләр һәм тематик очрашулар мөселман яшьләрен тәрбияләүгә юнәлтелде.  

 

Социаль хезмәт 

Хәйриячелек һәрбер мөселман кешесенең бурычы булып тора. Пәйгамбәр 

 – болай дигән: «Юмартлык – ул агач, аның тамыры Җәннәттә, ә ботаклары ملسو هيلع هللا ىلص

бу дөньяда». 

Шунысы куанычлы, 2018 елда ТР мөселманнары Диния нәзарәте социаль 

юнәлештәге эшчәнлеген көчәйтте һәм халыкның социаль яктан якланмаган 

бик күп катламнарына ярдәм күрсәтү буенча мөһим башлангычларны актив 

рәвештә гамәлгә ашырды. Әлеге эшчәнлек мөфтиятнең «Зәкят» хәйрия фонды 

тарафыннан башкарылды. 

Фондның иң мөһим башлангычларыннан берсе – авыру балаларны 

дәвалауга матди ярдәм күрсәтү буенча махсус программа. Әлеге программа 

2016 елдан бирле эшләп килә.  

2018 елда мәрхәмәтле кешеләр һәм гаммәви мәгълүмат чаралары 

ярдәмендә “Зәкят” хәйрия фондына финанс чараларын актив рәвештә җәлеп 

итү сәбәпле71 баланың тернәкләнү һәм дәвалану курсын, шулай ук 3 сабыйга 

катлаулы операция бәясен түләү өчен акча җыеп түләде. Фонд канаты 

астындагы бәләкәчләрнең күпчелеге ДЦПның авыр формаларыннан интегә 

һәм аз керемле, күпбалалы, тулы булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләрне 

тәшкил итә. 

Авыру балаларга ярдәм күрсәтүгә юнәлтелгән тагын бер әһәмиятле 

проект булып «Үсешләрендә үзенчәлекләре булган балалар һәм аларның әти-

әниләре өчен үзәк» проекты тора. Ул Россия Президентының гражданлык 

җәмгыятен үстерүгә юнәлтелгән грантын файдаланып тормышка ашырыла. 

Татарстан өчен уникаль саналган әлеге проектның 2017 елның ноябрендә 

башланган беренче сезоны кысаларында 130 гаилә өчен 500ләп дәрес 

үткәрелде. Үзәк «үзенчәлекле» балаларның һәм аларның әти-әниләренең 



физик һәм психик сәламәтлеген ныгыту, социальләштерү максатыннан 

булдырылды. Шунысын билгеләп узарга кирәк: Үзәк эшли башлаганнан бирле 

анда йөрүчеләрнең үсешләрендә уңай динамика күзәтелә. Аларның күбесе 

аралашырга, бер-берсе турында кайгыртырга, дуслашырга өйрәнде. Әлеге 

үзәккә тулы һәм тулы булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүче, шулай ук тәрбиягә 

алынган 3 яшьтән 27 яшькәчә инвалидлар йөри. Үзәккә даими йөрүчеләр 

арасында – ДЦП, аутизм, начар күрү, чукраклык, саңгыраулык һәм башка 

катлаулы авырулардан интегүче, үсешләрендә башка тайпылышлар булган 

сабыйлар. Яңа сезонда проект «Хәят» исеме астында эшли башлады һәм үзенә 

йөрүчеләр санын 250 кешегә кадәр арттырды. Үзенчәлекле балалар һәм 

аларның әти-әниләре өчен Үзәккә йөрү бушлай. 

Инклюзив «Йөрәкле шәһәр» гаилә фестивале дә үсешләрендә 

үзенчәлекләре булган балаларның тормыш сыйфатын яхшыртуга шартлар 

булдыру һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү мәсьәләләрен хәл итүгә 

юнәлтелә. Чара беренче тапкыр 2017 елда Казанда уздырылды. Фестиваль 

2018 елда да, «Игелекле Казан» проекты белән берлектә, оештырылды. 

Авыру балалар һәм аларның ата-аналарына психологик һәм рухи ярдәм 

ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең «Зәкят» хәйрия фонды тарафыннан атна 

саен Анжела Вавилова исемендәге балалар хосписына һәм республика 

наркодиспансерына йөрү кысаларында да күрсәтелде. 2018 елда йөзгә  

Тулаем алганда, аз керемле һәм күпбалалы гаиләләргә ярдәм матди 

рәвештә дә, азык-төлекләтә дә күрсәтелә. Мәсәлән, быел аларга 700 ашамлык 

җыелмасы, тагын 1415 мохтаҗ кешегә ит продукциясе тапшырылды, 1525 

кеше бушлай өске кием һәм аяк киеме белән тәэмин ителде, фәкыйрьләр өчен 

ел әйләнәсе оештырылган Хәйрия ашларында кайнар ризыкларның барлыгы 

7988 порциясе таратылды. Моннан тыш, быел яңа уку елына әзерлек чорында 

ТР мөселманнары Диния нәзарәте төрле мәктәп яшендәге 115 балага ярдәм 

күрсәтте. 

Шунысын билгеләп узарга кирәк: Корбан һәм Ураза гаетләрендә һәм Изге 

Рамазан аенда мөфтиятнең социаль эшчәнлеге тагын да активлаша. Әйтик, 

быел республика буенча аз керемле халыкны һәм соцучреждениеләрне тәэмин 

итү өчен барлыгы 52,6 тонна корбан ите юнәлтелде, шул исәптән ТР Диния 

нәзарәтеннән – 14,7 тонна. Шул рәвешле, мөфтият тарафыннан корбан итеп 

китерелгән 821 малның ите нәзарәтнең «Зәкят» хәйрия фондына, Яр 

Чаллының «Ихсан» хәйрия фондына, ТР Сукырлар җәмгыятенә, «Бөрбаш» 

пансионатына, Татарстанның 9 мәдрәсәсенә һәм башка дини белем бирү 

учреждениеләренә, Россия Җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстан 

буенча идарәсенең төзәтү колонияләренә тапшырылды.  

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең «Зәкят» 

хәйрия фонды мохтаҗларга аеруча актив азык-төлек ярдәмен ике тонна корбан 

итләре өләшү белән күрсәтте. Корбан бәйрәменең өч көнендә Фонд 

тарафыннан адреслы ярдәм алган мохтаҗ физик затларның саны алты йөздән 

артып китте. Моннан тыш, азык-төлек ярдәме «Диабетсыз тормыш» 

профилактика үзәгенә, «Альпари» хәйрия фонды каравында булган затларга, 



Идел буе районының Ленинград блокадасын узган ветераннарына, әлеге 

районның инвалидларына, Сталин репрессияләре корбаннарына күрсәтелде. 

«Рамазан – изге гамәлләр ае» акциясе кысаларында да социаль ярдәм итү 

чаралары узды. Әйтик, Казанның 41 мәчетендә һәм гомумән, республика 

мәчетләрдә көндәлек ифтарлар оештырылды. Мәҗлесләр барлык теләүчеләр 

өчен дә ачык, бигрәк тә социаль яктан мохтаҗлар өчен, бу – күп балалы 

гаиләләр, инвалидлар, ятимнәр һәм картлар өчен.  

«Рамазан – изге гамәлләр ае» акциясе кысаларында, традицион рәвештә, 

авыру балаларга ярдәм йөзеннән, акча җыю игълан ителде. Акция «Зәкят» 

хәйрия фонды карамагындагы сабыйларга тернәкләнү курсларын түләү өчен 

акча җыелды. Макулатура җыю буенча «Кәгазьгә яңа тормыш бүләк итик» 

хәйрия акциясеннән кергән акча да «Зәкят» хәйрия фондына тапшырылып, 

авыруларга бүлеп бирелде. ТР мөселманнары Диния нәзарәте волонтерлары 

аны республика күләмендә оештырды. Бу, үз чиратында, фондка шактый 

күләмдә акча күчерергә мөмкинлек бирде. Авыру балалар тәрбияләүче һәм 

мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итү башлангычын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 

Сәмигуллин дәвам итте. Ул шәхсән үзе Нәзарәтнең «Зәкят» хәйрия фонды 

белән бергә Казанның берничә күпбалалы һәм азкеремле гаиләсендә кунакта 

булды. Аларның барысына да күчтәнәчләр – азык-төлек белән тулы хәйрия 

пакетлары тапшырылды. Күчтәнәчләрне ул Казанның «Восхождение» 

тернәкләндерү үзәгенең махсус коляскалар белән генә хәрәкәтләнү 

мөмкинлегенә ия 50 тәрбияләнүчесенә дә тапшырды. 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте ярдәме белән 

ифтарлар Республика колонияләрендәге тоткыннар өчен дә үткәрелде. Бары 

Казанның 2 нче төзәтү колониясенә генә дә авыз ачу мәҗлесләрен оештыру 

өчен Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте делегациясе 200 

кг күләмендә җимешләр – хөрмә, инҗир, өрек алып керде. Тулаем алганда, 

2018 елда Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең 

Җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең ТР буенча идарәсе арасында 

хезмәттәшлеге актив тормышка ашырылды, ул республиканың төзәтү 

колонияләрендә җәза үтүчеләр арасында экстремизм күренешләрен 

булдырмый калу максатыннан башкарылды. Татарстан мөфтие шәхсән 

Татарстанның барлык төзәтү колонияләрен йөреп чыкты. Бүгенге көндә 

республиканың барлык колонияләрендә гыйбадәт кылу бүлмәләре яисә 

мәчетләр бар, аларда махсус әзерлекле имамнар хезмәт кыла. 

Татарстанда Гошер сәдакасын җыю һәм мохтаҗларга тарату буенча ТР 

мөселманнары Диния нәзарәтенең традицион кампаниясе дә мохтаҗларга бик 

зур ярдәм булып тора. 2017 елда гошер сәдакасының гомуми күләме 160 тонна 

тәшкил иткән булса, былтыр республика халкының бу социаль акциядә гаять 

актив катнашуы нәтиҗәсендә барлыгы 600 тонна гошер җыелды. Әйдәп 

баручылар рәтендә – Балтач (60 т), Теләче (50т), Балык Бистәсе (32 т), Саба (31 

т), Арча, Кукмара, Әтнә (30шар т) районнары. Җыелган гошер – яшелчә, шул 

исәптән бәрәңге, суган, кишер, кәбестә, чөгендер, кабак, шулай ук алма һәм 

бал хәйрия оешмаларына, Татарстанның дини уку йортларына, социаль 

учреждениеләргә, шулай ук урыннардагы мохтаҗ гаиләләргә таратылды. 



Әйтик, ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең «Зәкят» хәйрия фонды 

тарафыннан гына да быел йөзгә якын мохтаҗ гаилә 6 тонна күләмендә гошер 

белән тәэмин ителде. Халыкны азык-төлек белән тәэмин итү эше муниципаль 

районнарның социаль яклау органнары белән берлектә башкарылды. 

Шулай да, билгеле, мөфтиятнең иң зур социаль проекты булып, 

традицион рәвештә, республикакүләм ифтар санала. Былтыр ул беренче 

тапкыр ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым уздырылды һәм ике көндә 

Казанның Теннис академиясендә 10 меңләп мөселман кешесен “бер өстәлгә” 

җыйды. 2018 елда ул алтынчы тапкыр оештырылды. Анда күпбалалы һәм 

азкеремле гаиләләр, физик мөмкинлекләре чиклеләр, ятимнәр, җәмәгать һәм 

дин эшлеклеләре, башка төбәкләрдән, шулай ук республиканың төрле 

районнарыннан килгән мөселманнар катнашты. Республикакүләм ифтарны 

оештыруга дүрт йөзгә якын волонтер җәлеп ителде. 

 

Халыкара эшчәнлек 

ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең халыкара эшчәнлеге Татарстан 

Республикасының һәм мөфтиятнең абруен күтәрү, шулай ук ислам үсеше 

өлкәсендә халыкара мәйдандагы урынны ныгыту, дөньякүләм мөселман 

киңлеге һәм мәгариф берләшмәләре белән ике яклы багланышта торуны 

арттыру максатыннан тормышка ашырыла. Бу өлкәдә сизелерлек уңышларга 

Татарстан мөфтияте чит ил оешмалары белән элемтәләрне киңәйтү, 

хезмәттәшлеккә яңа партнерларны җәлеп итү, мәгариф программасы, 

Коръәнне өйрәнү, социаль хезмәт күрсәтү спектрын арттыру нәтиҗәсендә 

иреште. Әлеге бурычларны тормышка ашыру өчен 2018 елда Татарстан 

мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин эш сәфәре белән чит илләргә 9 тапкыр 

чыкты, болар аерым алганда Төркия, Согуд Гарәбстаны, Казахстан, Берләшкән 

Гарәп Әмирлекләре, Иордания, Кыргызстан, Мисыр дәүләтләре. Барлык 

эшлекле сәфәрләр чакырулар буенча Татарстан Республикасы мөселманнары 

Диния нәзарәтенең күппланлы эшчәнлеген тормышка ашыру тәҗрибәсен 

өйрәнү, шул исәптән Татарстанда конфессияләр арасында уңай 

мөнәсәбәтләрне җайга салу һәм мөселман мәгарифе системасы үсеше, шул 

исәптән хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышу максатыннан 

башкарылды. 

Моннан тыш, Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 

резиденциясе дә шәһәрнең мактаулы кунаклары белән очрашу урынына 

әверелде. Барлыгы шундый 20 рәсми очрашу үткәрелде. Мөфти белән 

күрешүгә төрле илләрнең ислам галимнәре һәм фән эшлеклеләре, дәүләт һәм 

иҗтимагый оешма җитәкчеләре, илчеләр, мөфтиләр, татар оешмалары 

рәисләре, журналистлар һ.б. килде. Франция, Бангладеш, Төркия, Мисыр, 

Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Бөек Британия, Германия, Болгария, Бельгия 

һ.б. дәүләтләрдән килгән кунакларга Татарстан мөфтие Россиядә ислам 

тарихы, күпмилләтле җәмгыятьтә татулык тәҗрибәсе, нәзарәтнең күпкырлы 

эшчәнлеге, динара мөнәсәбәтләр турында сөйләде. 

Кунакларда татар рухи мирасының байлыгы хакындагы мәгълүмат, татар 

дини мирасының ислам дөньясындагы урыны, Россиядә ислам үсеше, 



Татарстанда ислам мәгарифе өлкәсендәге казанышлар, экстримизмга көрәш 

һәм дәгъвәт эшчәнлеге шулай ук зур кызыксыну уятты. Татарстан 

Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең зур абруйга ия булуы 

турында Татарстиан мөфтиенең Согуд Гарәбстаны Короле чакыруы буенча 

Мәккәгә сәфәр кылуы да раслый, аның барышында югары дәрәҗәдә берничә 

рәсми очрашулар үткәрелде. 

Әмма Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең 

халыкара мөнәсәбәтләр үсеше өлкәсендә иң зур казанышы булып, БМОның 

Икътисад һәм социаль советы (ЭКОСОС) каршында консультатив статус 

бирелүе тора. Шулай итеп, Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан 

Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Россиядә шундый статус алган 

беренче һәм бердәнбер мөселман дини оешмасы булып тора. Әлеге статус 

бирелү, һичшиксез, Татарстан Республикасында конфессияләр, мәдәниятләр 

һәм милләтләр арасында тотрыклы мөнәсәбәтләр тәэмин итү һәм традицион 

ислам кыйммәтләрен ныгыту өлкәсендә Татарстан Республикасы 

мөселманнары Диния нәзарәте эшчәнлеген халыкара дәрәҗәдә тану булып 

тора. 

 

Вакыф үсеше 

2018 елда Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте вакыф 

үсешен колачлаган эшчәнлеген дә дәвам итте. “Татарстан Республикасы 

Вакфы” фонды тарафыннан мөселман өммәте милке белән идарә итү 

мәсьәләләрен җайга салу буенча чаралар уңышлы рәвештә тормышка 

ашырылды. Үсешнең уңай динамикасы Фондның түбәндәге нәтиҗәләрендә 

чагылыш таба: милек рәвешендә рәсмиләштерелгән һәм дини оешмаларның 

бушлай файдалануына тапшырылган объектлар саны, төзү-монтажлау, 

реставрацияләү һәм төзекләндерү эшләре башкарылган объектлар саны, 

коммерция эшчәнлегенең керем өлеше арту һәм башкалар. Шулай итеп, 2018 

ел нәтиҗәләре буенча, Фонд реестрында 109 бина теркәлү узган, моннан тыш 

хисап чорында теркәлгән биналарның гомуми мәйданы 10 623 кв.м. тәшкил 

итә. Шунысы куанычлы, “Мөхәммәдия” мәдрәсәсен киләчәктә киңәйтү 

максатыннан бина һәм җир кишәрлекләрен теркәү буенча эш алып барылды. 

Моннан тыш, 2018 елда төзелеш-монтаж, төзекләндерү һәм ремонт эшләре 17 

бинада – 7 260 кв.м. мәйданда алып барылды.  

Хәйрия максатларыннан файдалану һәм социаль әһәмияткә ия 

башлангычларны тормышка ашыру өчен мөселман өммәте милкенә техник 

күзәтү үткәрү һәм вакыф институтын үстерү үтә дә мөһим. 

 

Хаҗны оештыру 

“ДУМ РТ Хаҗ” – Татарстанда рәсми хаҗ операторы һәм Россиядә хаҗны 

оештыру буенча әйдәп баручыларның берсе, ул Татарстан Республикасы 

мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан 2012 елда оешкан. “ДУМ РТ Хаҗ” 

Изге Мәккәгә һәм Нурлы Мәдинәгә ислам туризмын оештыру буенча 

эшчәнлекне уңышлы тормышка ашыра. “ДУМ РТ Хаҗ” компаниясе Россия 



Хаҗ миссиясе тарафыннан теркәлү узган һәм ул туроператорларның Бердәм 

федераль реестрына РТО 018911 номеры астында керә. 

Операторның максаты – төп мөселман гыйбадәт төрләренең берсе 

буларак, Хаҗ кылу өчен барлык тиешле шартларны үтәргә мөмкинлек тудыру. 

“ДУМ РТ Хаҗ” кече һәм зур хаҗ оештыру буенча күпьеллык тәҗрибәгә 

ия һәм ул ислам диненең бишенче баганасын Хәнәфи мәзһәбе нигезендә имин 

һәм ышанычлы шартларда үтәүне гарантияли, транспорт, юридик, медицина 

хезмәтләрен күрсәтүне югары дәрәҗәдә тәэмин итә.  

2018 елда 1800 татарстанлы хаҗ кылды. Сәфәр барышында аларны 30 

квалификацияле имам-төркем җитәкчесе һәм төрле белгечлеккә ия 20 табиб 

озатып йөрде. Мина үзәнлегенә оешманың медицина хезмәте күрсәтү чатыры 

урнаштырылды, ул барлык медицина җиһазлары һәм кирәкле медикаментлар 

белән тәэмин ителде. 

Шунысы күркәм, “ДУМ РТ Хаҗ” Россиядә хәнәфи мәзһәбе нигезендә 

мөселманнарны хаҗга әзерләүче бердәнбер оператор булып тора. Хаҗилар 

шәригать кануннары нигезендә тиешле гыйбадәтләрен дөрес башкарсын өчен 

төркем җитәкчеләре зур аңлату эшләре алып бара. 

 

Хәләл индустрия үсеше 

Аллаһы Тәгалә Кәлам Шәрифтә болай дип мөрәҗәгать итә: “Ий 

мөэминнәр! Без сезгә биргән пакь, хәләл ризыкларны гына ашагыз һәм 

Аллаһыга шөкер итегез, әгәр Аңа гына гыйбадәт кылучы булсагыз!” (“Сыер” 

сүрәсе, 172 нче аять). Шулай итеп, хәләл тормыш рәвеше алып бару – дөньялар 

Хуҗасының әмере. Шунысы шатландыра, «Halal LifeStyle» концепциясе 

Татарстанда дәүләт дәрәҗәсендә хуплана һәм Татарстан Республикасы 

мөселманнары Диния нәзарәте катнашында тормышка ашырыла. 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең “Хәләл” 

стандартлары буенча комитеты – Татарстан территориясендә сертификация 

уздыруга Татарстан мөфтиеннән вәкаләт алган бердәнбер оешма. Ул хәләл 

продукцияне җитештерү өстендә күзәтчелек алып бару белән шөгыльләнә. 

Ислам кануннарына тулы җавап биреп һәм мөселманнарның өметләрен аклап, 

Комитет сертификация бирүче башка оешмалар арасында кулланучыларның 

зур ышанычын казанды. Әлеге нәтиҗәләргә, беренче чиратта, Комитет 

җитештерүчеләргә үзенең катгый таләпләре һәм эшенә намуслы каравы белән 

иреште. Шулай ук комитет чит илдә дә зур абруй казанды, бу хакта аның 

“ПРОДЭКСПО-2018», RUSSIAN HALAL EXPO, Halfood 2018  (Мәскәү), 

AIM-2018 (Дубай), XIV Бөтендөнья ислам икътисадый форумы WIEF-2018 

(Астана), «Agro, Aquaculture, Food materials & Technology Expo» (Кувейт-

сити), World Halal Summit (Истанбул) һәм башка халыкара күргәзмәләрдә һәм 

хәләл индустрия форумнарында катнашуы сөйли. Моннан тыш Комитет, 

Россия хәләл базарында актив катнашучы буларак, 2017 елдан 

KAZANSUMMIT кысаларында Казанда үзенең шәхси күргәзмәсен – RUSSIA 

HALAL EXPO үткәрә. Былтыр гомуми мәйданы 1500 кв.м. булган 

экспозициядә катнашучылар арасында 80 хәләл продукция җитештерүче һәм 

хәләл хезмәтләр күрсәтүче бар иде. Катнашучылар Татарстаннан һәм 



Россиядән генә түгел, якын һәм ерак чит илләрдән дә булды: Берләшкән Гарәп 

Әмирлекләре, Төркия, Согуд Гарәбстаны Корольлеге, Иран, Казахстан, 

Үзбәкстан. Россия төбәкләре арасыннан да үз күргәзмәлер белән чыгыш 

ясады: Татарстан, Марий-Эл, Самара, Ямал-Ненец автономияле округы, 

Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Чиләбе, Пенза, 

Томск өлкәләре, Кырым Республикасы, Кемерово өлкәсе, Дагыстан 

Республикасы, Чечня Республикасы. 

Хисап чорында Комитет Хәләл Таныклыгы алу өчен 145 гаризаны 

теркәде, 116 Таныклык бирелде. Хәзерге вакытта реестрда сертификация узган 

118 оешма бар, шулардан 21 предприятие Комитетның сертификация узган 

җитештерүчеләр реестрына беренче тапкыр кертелде. Моннан тыш, 2018 елда 

Комитетның барлык предприятиеләре ТР сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, ТР 

Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, “РСМЦ “Тест-Татарстан” ябык 

акционерлык җәмгыяте тикшерүләрен уңышлы үтте, тикшерүләр барышында 

хәләл продукция җитештерүне тәэмин итүче шартларга һәм технологияләргә 

бәя бирелде. 

Тагын шунысы куандыра, 2018 елда Комитетка ребрендинг ясалды, ул 

исә хәләл брендын Диния Нәзарәтенең хәләл индустрия үсеше буенча 

планнары һәм базарның хәзерге торышы белән туры китерергә мөмкинлек 

бирде. Татарстанда һәм Россиядә хәләл индустрия үсешенә Комитетның 

фундаменталь якын килүен 2018 елда Ислам таләпләренә – “Хәләл” 

стандартына туры килү турында азык-төлек һәм хезмәт күрсәтүләрне 

сертификацияләүнең Ирекле системасы Кагыйдәләре эшләнүе, шулай ук 

AMOCRM системасы кертеп җибәрелү раслый, ул исә җитештерүчеләрдән 

сертификацияләү барышын камилләштерергә ярдәм итте. 


