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الرميثية وسلوى 

 مسائل وفوائد صيام 6 من �

حكمها    من النوافل المستحبة، ومن لم يصمها ليس عليه إثم، ولكن فاته هذا  األجر.
الحسنة بعشر أمثالها

�   رمضان عن 10 أشهر، و 6 أيام عن شهرين، فهذه سنة كاملة؛ فمن داوم على ذلك كل عام، كان 
له أجر صيام الدهر.

امتثال إرشاد النبي ].  -  2 - الحرص على فعل ما شرعه اهلل من العبادة.           من فضائلها         1 
ية صيام يومي اإلثنين والخميس واأليام البيض. �   يجوز اقتران نيتها بنِّ

ية القضاء. �   ال يصح صيامها بنِّ
�   من كان عليه قضاء من رمضان،  يبدأ بالقضاء أفضل، وأن َدين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة 

أولى بالبدء والمسارعة من النافلة.
�   الَفريضة ُمقدمة على النافلة  وأنهما معا يزيدان األجر والفضل.

�   وصيامها بالنسبة لصوم رمضان، كالُسّنة الراتبة بالنسبة للفريضة.
�   لو أنك تساهلت وخرج شوال وصمت فإنها ال تكون بهذا األجر، اللهم إال من كان معذورًا مثل 
)المريض والنفساء أوالمسافر(  وقضاها في ذو القعدة فالبأس  )أفتى به ابن عثيمين رحمه الله 

في شرح رياض الصالحين (

ين، وخاصة عند بعض النساء الالتي  �   وقد قيل يصح تقديم الست من شوال على قضاء الدَّ
ين، واألفضل تقديم صيام الست من شوال . يطول معهن الدَّ

�   يجوز صيامها متتابعة أو متفرقة في شهر شوال، ويجوز صيام ست من شوال من ثاني يوم 
من شوال )ثاني أيام العيد(.

ية لصيام الست من شوال وليست لصيام يوم السبت. �   إذا وافق صيامها يوم السبت فله صومه، ألن النِّ
الشروع في صيامها بعد العيد مباشرة فيه مزية عن تأخيرها من وجوه

المسارعة إلى فعل الخير.  -  1
المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم الملل .  -  2

- لئال يعرض له مايمنعه من صيامها إذا أخرها .  3
- من عالمات قبول العمل  الحسنة تتبعها الحسنه.  4
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قال رسول الله]: }من صام رمضان ثم أتبعه سًتا من شوال؛ كان كصيام الدهر{ رواه مسلم


