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 حجز األماكن في المسجد

 
 
 غیرهم؟ من ما حكم حجز األماكن في المسجد من المعتكفین أو  السؤال:
فإن �ان هذا الذي حجز  ،مباح أن َمن سبق إلیه فهو أحق �ه األصل في المساجد و�لُّ  :الجواب

موجوًدا داخل  -من اإلمام اأو قر�بً  ،أو في �مین الصف مثًال، في الصف األول-المكان هذا 
ستند فیه إلى جدار أو عمود؛ لیستعین بذلك على هذا المكان إلى مكان �َ  وانتقل من ،المسجد

والصف األول  ،في الساعة األولى صالة الجمعة مثًال إلى �من جاء  ،طول البقاء في المسجد
ستند إلیه وهو موجود ر �َ ثم أراد أن ینتقل إلى مكان فیه عمود أو جدا ،ستند علیهلیس فیه ما �ُ 

وخرج من المسجد لیعود  أو حجزَ ، إذا �ان موجوًدا في المسجد وحجز المكان: ال مانع من ذلك
 ،لجامع في الساعة األولىإلى الكن إذا جاء  ،فهو أحق �ه من غیره ،إلى هذا المكان قر�ًبا

هذا مثل یزاول تجارته، أو ل ،ثم خرج لینام في بیته ،المكان اووضع سجادته أو عصاه لیحجز به
ن سبق إلى هذا المكان فهو أحق �ه ممن ومَ  ،حجزأن �َ  بل ال �جوز له حینئذٍ  ،ال ُحرمة له

الحج: [ }َسَواء اْلَعاِكُف ِفیِه َواْلَبادِ { :-جل وعال-ونالحظ في المسجد الحرام قول هللا  .حجز
من  إلیه �ستوي مع البادي الذي َیِردُ  ،وجاور فیه ،من أقام فیه ،�ستوي فیه المسلمون �لهم، ]٢٥

 ،بل هم مستوون  ،ال یرى هذا أن له حًقا على غیره ،الباد�ة لیصلي فرًضا أو فرضین و�رجع
تعقب لهذه التسو�ة لمن یرى م }َوَمن ُیِرْد ِفیِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلمٍ {: ةوالوعید الشدید المتعِقب لهذه التسو�

َوَمن ُیِرْد { وأنه له أن �ختص في المسجد ما �ختص ،م على غیرهقدَّ وأنه �ُ  ،أن له حقا على غیره
وهذا من خواص هذه البقعة الطاهرة ، ]٢٥الحج: [ }ِفیِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِلیمٍ 

قیم أو�ُ  ،ضایق الناسالمسلم أن �ُ �حذر  حینئذٍ ، ب علیها هذا الوعیدرتَّ ، أن مجرد اإلرادة یُ الشر�فة
ال یدخل في عموم اآل�ة؛ لئ ؛حجز �شيء �جعله أولى من غیره بهذا المكانأحًدا من مكانه، أو �َ 

 ،وهو مجرد المیل عن الصراط المستقیم ،نكرة في سیاق الشرط فتعم أي إلحاد }ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلمٍ {ألن 
ولو�ان َ�اِد�ًا لیصلي  ،اوقد جاء ذ�ر التسو�ة بین المقیم في هذه البقعة و�ین غیره من الوارد علیه

وهذه البقعة جاء التشدید فیها بترتیب الوعید على  ،هم سواء في هذه البقعة ،فرًضا أو فرضین
 ،على مجرد اإلرادة؛ ألنها من حدیث النفس فیها ب الوعیدرتَّ وغیر هذه البقعة ال یُ  ،مجرد اإلرادة

تكلم أو ما لم یَ  فال ُیرتَّب علیها شيء، من مراتب القصد التي ال تصل إلى حد العزم أو الفعلو 
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