Ризыгыгыз хəлəлме?

“Хəлəл дигəннəре – хəлəлме?”,-актуаль мəсъəлə
Моннан 15-20 еллар элек "хəлəл ризык" ниндидер ят төшенчə иде. Хəзер
исə татарлар, мөселманнар гына түгел, башка диндəгелəр дə хəлəл ит сатып
алырга тырыша. Бүген башка диндəге халыклар ни өчен хəлəл ризыкка
тартыла соң? Җавап бер, ул аларга чисталыгы һəм сыйфаты гарантиялəнгəн
дигəн ышаныч уята.
Хакыйкаттə, нəрсə хəлəл, нəрсə харам икəнлеген аңлау һəм белү,
кешенең иң олы бурычларының берсе. Чөнки бу мөһим мəсъəлəлəрне
иһтибарсыз калдыру Аллаһ Раббыбызның дəхшəтле газабына илтə. Хəлəлне
билгелəүче нигез буларак Аллаһы Тəгалəнең аяти кəримəсе хөзмəт итə.
Раббыбыз əйтте: “ Мөхəммəд гəлəйһис сəлəм , аларны гөнахлы эшлəрдəн
тыяр һəм ссаваплы эшлəргə өндəр, яхшы, пакъ нəрсəлəрне аларга хəлəл
кылыр, зарарлы, пыпычрак нəрсəлəрне аларпга хəрам кылыр...”
“Дуңгыз булмаса, барысы да хəлəл”,-бу дөрес фикерме
Аерым ит мəсъəлəсенə килгəндə, дөресен əйтик бүген безнең халык:
дуңгыз булмаса, барысы да хəлəл, чөнки бу хайваннар тыелмаган", – дигəн
төшенчə белəн яши. Ул тере килеш хəлəл, əлбəттə, ə мөселман кануннары
буенча суелмаган икəн, ул берничек тə хəлəл була алмый. Бездə дə: "Ат ите
хəлəл түгел икəн, сыңар тояклы хайваннар хəлəл була алмый", – дигəн
фикерлəрне ишетергə туры килə. Бу мəсъəлəгə ачыклык кертеп шуны əйтергə
була, пəйгамбəребез заманында ат сугышта корал вазыйфасын үтəгəн. Бу
вакытта ат суюны тыеп торганнар. Хəрəм булганы өчен түгел. Сугышта җиңү
яулау атның санына бəйле булган. Ə бүген исə сугыш чарасы буларак атка
ихтыяҗ юк.
Кəнфит хəрам була аламы?

Гадəттə без хəлəл ризык дигəндə, итне генə күз алдына китерəбез.
Бактың исə, алай гына түгел икəн. Кəнфит, прəннек, торт кебек без яратып
ашый торган татлы ризыклар да хəлəл булмаска мөмкин. Дөрес, кайберəүлəр
моны чиктəн тыш кылану, халык башын бутау, дияр. Əмма көн саен ашаган
ашамлыкларыбызның нəрсəдəн ясалганын, нинди матдəлəр кушылганын
белеп бетерə алмыйбыз икəн шул əле. Кондитер əйберлəре, гадəттə, оннан,
майдан ясала, эчендə төрле кайнатмалар була. Əлбəттə, бүген бик сирəк
җитештерүчелəр генə чип-чиста кайнатма ясыйлар. Еш вакыт, кайнатмага
аракы, шəраб кушалар. Ə ризыкның составын карасаң, кайнатма (начинка)
дип язылган. Мəсəлəн, аракы кушмасаң, тортның сыйфаты булмый, бик тə
коры була. Аның составында аракы юк, дип язылса да, ул бар. Ə хəлəл торт
ясаганда, юеш булсын өчен, төрле ысуллар кулланалар. Əгəр составында
шөбһəле кушылмалар күрəбез икəн, андый ашамлыкларны кулланмауң
хаерлерəк. Пəйгамбəребез, хəлəл дə, хəрəм дə билгеле, ди. Алар катгый
рəвештə билгелəнгəн. Араларында шөбһəле əйберлəр дə бар. Бүген шөбһəлелəр бигрəк тə күп. Əгəр син, бүген, иртəгə монысы ярый, дип шөбһəлəнгəн
əйберлəрне кулланасың икəн, син хəрəмгə якынаясың дигəн сүз. Шуңа күрə
пəйгамбəребез шөбһəле əйберлəрдəн читлəшергə куша.
Хəлəл төшенчəсе-киң төшенчə
Татарстан Республикасы Диния нəзарəте каршындагы "Хəлəл" комитеты
рəисе Динар Садыйков əйтүенчə хəтта су, йомырканы да хəлəл тамгасы белəн
чыгаручы оешмалар бар. Ул шуны да искəртеп үтə: “Үзебезнең тəҗрибəлəргə
таянып, шуны əйтə алам: катнаш булган һəрбер ризык та хəлəл раслану
үтəргə тиеш. Башка иллəрдə бу тиеш түгелдер, лəкин Россиядə катгый
рəвештə тикшерелүе зарур. Дуңгыз итен турыдан-туры ашамыйбыз икəн,
безнең организмга аның мае катнашма рəвешендə керергə мөмкиннəр. Алыйк
чипсыны. Аның составында бəрəңге һəм майдан башка нəрсə булырга
мөмкин, дип уйлыйбыз инде. Ароматизатор, консервантлар була. Хəрəм
булырлык бернинди кушылмалар да юк кебек. Бактың исə ароматизаторны,
бəрəңгенең нинди майда кыздырылуын тикшерə башласаң, чипсының хəлəл

түгеллегенə инанасың. Көнбагыш маенда гына түгел, ə яхшырак кызсын
өчен, аңа берникадəр дуңгыз мае кушып җибəрəлəр икəн. Яшел суган һəм
каймаклы чипсының составын тикшерергə туры килде. Эчендə дуңгыз мае
бар. Халык аны белеп бетерми. Əйтик, маргарин. Ул үсемлек мае кушып
ясала, шулай ук хайван маен да катнаштырырга мөмкиннəр. Моны йөз
процент хəлəл дип əйтə алмыйбыз. Майонезга да хайван мае кушыла. Аннан
майонезга кушыла торган күкəйне генə алыйк. Гадəттə, табигый түгел, ə
корытылган, модификациялəнгəн йомырка кушыла. Ə ул ике төрле ысул
белəн эшлəнə. Берсе бактерия белəн, ə икенчесе дуңгызның ашказаны асты
бизе белəн ясала. Ə бит йомырканың шундый ысул белəн ясалганын берəү дə
язмый”.
"Хəлəл" кафе –кайчан исеме җисеменə туры килер?
Хəзер "хəлəл" исеме астында бик күп кафелар, ашханəлəр эшли
башлады.
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кайсыларыныкы юк. Без еш вакыт, хəлəл ризык əзерлибез, дип сүз белəн
əйтүче кафе, ашханə хөзмəткəрлəренə тиз ышанабыз. Оешма сертификатсыз
икəн, бу мəсъəлəгə күбрəк иһтибар итү бик зарур. Шунысы кызык: татар,
үзбəк миллəтеннəн булучылар, үзлəрен мин мөселман дип санап, ризыкларын
хəлəл дип уйлый. Əмма итне каян алган, кем аны суйган? Ул моны белми.
Сорый башлагач, базардан алдым, дип җавап бирə. "Хəлəл" комитеты рəисе
Динар Садыйков əйтүенчə, “бүген базарда хəлəл ит очрату бик сирəк булган
күренеш. Суйганда бəлки хəлəлдер дə ул, əмма базарга барып җиткəнче,
күпме куллар, арадашчылар аша үтə. Хəлəл белəн гадəти ит буталып бетə, ə
аны буталмаган дип кем əйтə ала? Бер кеше əзəрбайҗан ресторанына кергəн
дə: "Монда ит хəлəл түгел икəн, ярар алайса, балык бирегез", – дигəн. Ашап
карагач, бик тə майлы тоелган һəм официанттан кызыксынырга булган.
Балыкка тəм бирер өчен, өстенə дуңгыз мае кыздырып салдык, дигəннəр
моңа. Шулай итеп, хəлəл булган балык ризыгы да хəрəмгə əйлəнде. Шуңа
күрə ризык тикшеренү үтəргə тиеш. Əйтик, бөтен яшелчə, җилəк-җимешне дə
хəлəл дип əйтеп булмый. ГМО хəрəмнəрдəн санала. Кибеттə сатылган ризык

табигыймы, əллə ГМО рəвешендə үстерелгəнме? Димəк, кибетлəрне дə
тикшерергə кирəк булачак”.
Сак булыгыз: “Хəрам”!
Хəрам ризык белəн ризыкланган кешенең бу дөньяда догасы кабул булмый,
кыямəт көнендə исə ул кешегə җəһəннəм газабы булачак. Абу Хурайрадан
риваят ителə ки, Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһис сəлəм əйтте: “ Бер кеше
Раббысына ялвара, кулларын күтəреп дога кыла: “Ий Раббым, ий Раббым”,ди. Əммə аның ашаган ризыгы хəрамнан, ечкəн суы хəрамнан, кигəн киеме
хəрамнан, ничəк Аллаһы Тагəлə аның догасың кабул итсен”. Шулай ук
Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһис сəлəм : “ Хəрамнан төзелгəн җисем бары
тик утка гына лаеклы”, - дип əйтте. Димəк, догабыз кабул булсын, Аллаһ
газабыннан ерак булыйк дисəк бары тик хəлəл ризык кына кулланыйк.
Йөзебез нурлы, тормышыбыз бəрəкəтле булыр.

