بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
أتعاب نهاية الخدمة
إلى سائد مرعي
السؤال:
لعل هناك شاغالً شغلكم .أعانكم هللا ،فأحببت أن أذ ّكركم بسؤالي لحاجتي الماسة للجواب ،وفقكم هللا وأجرى الخير على أيديكم
السالم عليكم ورحمة هللا ،تحية طيبة من هللا لكم
شيخنا الفاضل؛
ما هو الحكم الشرعي في المطالبة بأتعاب نهاية الخدمة للعامل الذي قضى سنوات في عمله بانتظام وتقاضى راتبه "ال ُمتفق
عليه" من صاحب العمل دون ظلم أو إجحاف طيلة فترة عمله؟
وبعبارة أخرى هل تُعتبر أتعاب نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون الجاري والمعمول به اليوم حقا ً شرعيا ً للعامل
الذي أنهى مدة عمله؟ وهل يُعتبر رفض صاحب العمل دفع مبلغ نهاية الخدمة أكالً للحق وارتكابا للحرام؟
علما أن القانون الجاري ينص على ثلث قي مة راتبه الشهري عن كل سنة خدمة للعامل الذي قضى في عمله مدة دون 5
سنوات ،وثلثي راتب عن كل سنة خدمة للعامل الذي قضى في عمله من  10-5سنوات ،وراتب كامل لمن تعدى الـ 10سنوات في
الخدمة.
وبارك هللا فيكم
أرجو من فضيلتكم اإلسراع في اإلجابة للحاجة والضرورة..
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
يا أخي إن المسلمين عند شروطهم كما جاء في الحديث الشريف ،الذي أخرجه الترمذي في سننه وقال عنه َحد ٌ
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وبنا ًء عليه فإذا كان منصوصا ً في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل شرط بأن للعامل (أتعاب نهاية الخدمة كذا وكذا)
فتكون حقا ً للعامل وفق شرط العقد.
وكذلك إذا كان عقد العمل بين العامل وصاحب العمل خاضعا ً قانونا ً لشروط قانون العمل المطبق على صاحب العمل وكان
هذا القانون ينص على أن للعامل (أتعاب نهاية الخدمة كذا وكذا) فتكون حقا ً للعامل وفق شرط العقد.
أما إن لم يكن شيء من هذا واردا ً كما هو مبيَّن أعاله وإنما فقط يُعطى له الراتب ،فال يكون له (أتعاب نهاية الخدمة).
هذا هو ما أراه في هذه المسألة ،وآمل أن يكون واضحا ً وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
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الموافق 2019/03/18م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/10201401181
83059/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/1
4Uj5Lv1EuF
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
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