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Soru:
Ramazan ayına girdiğinde hasta olan ve Ramazan ayından sonra ölen kimsenin
adına Ramazan orucu kaza mı edilir? Yoksa tutamadığı her gün için bir yoksulu doyurmak
mı gerekir?

Cevap:
Bir müslüman, yakalandığı hastalığından Ramazan ayından sonra ölürse, onun adına
orucu kaza etmek veya tutamadığı her gün için bir yoksulu doyurmak gerekmez. Zirâ bu
kimse, dînen özürlü sayılır.
Aynı şekilde yolcu birisi, yolculuk sırasında veya yolculuktan döndükten hemen
sonra ölürse, onun adına orucu kaza etmek veya tutamadığı her gün için bir yoksulu
doyurmak gerekmez. Zirâ o da dînen özürlü sayılır. Fakat bir kimse, hastalıktan iyileşir de
orucunu kaza etmekte tembel davranıp ölürse veya yolculuktan döndükten sonra orucunu
kaza etmekte tembel davranıp ölürse, velileri durumunda olan akrabaları onların yerlerine
orucu kaza ederler.
Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
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"Her kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, onun için velisi oruç tutar."1
Ölenin velisi durumunda olan kimse, oruç tutmaktan âciz olan yaşlı veya iyileşme
ümidi bulunmayan hasta birisi ise, ölenin mirasından her gün için yarım sa’ yani yaklaşık
olarak 1,5 kiloluk miktar fidye verilir.
Aynı şekilde âdet ve loğusa olan kadınlar, oruçlarını kaza etmekte tembel davranıp
oruçlarını kaza etmeden ölürlerse ve tutmadıkları oruçları onların yerlerine kaza edecek
birisi de yoksa, fidye olarak her gün için bir yoksulun doyurulması gerekir.
Eğer ölen, yoksulu doyuracak kadar miras kalmamışsa, kendisine
gerekmez.
Çünkü Allah Teâla şöyle buyurmuştur:
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"Allah, bir kimseye gücünün üzerinde yük yüklemez."1
Yine şöyle buyurmuştur:
[ 16: ﻐﺎﺑﻦ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
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"(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan korkun (Allah’tan
korkmada güç ve takatinizi harcayın)."2
Başarı Allah'tandır.
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