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 عملراجا
 

  املراجع العربية: أوالً 
  سليمان،أبو داود
 ابن تيميه
 ابن تيميه
 ١طابن تيميه
 .٢ أمحد،ابن حنبل
 ابن قدامه
 ابن قدامة

  حممد،ابن قيم اجلوزية
 ابن اهلمام احلنفي

  حممد،البخاري
 احلطاب
 احللي

   حممد،اخلرشي
  أمحد بن حممد،الدردير
 ١د بن أمحد بن عرفةحمم ،الدسوقي
 . تقي الدين،السبكي
  حممد بن إدريس،الشافعي
مني الصديق حممد األ،الضرير       

 
   حممد،العثيمني
  علي،حيدر
 اوى اخلانية امش الفتاوى اهلنديةالفت




 

،هفتاوى ندوات الربك     
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  بدرالدين،قاضي مساوة
 الكاساين

 .اإلمام(مالك 
 . ناصر الدين،املطرزي احلنفي

 ١٣مد جنيب حم،املطيعي
 ٢النووي

  املوسوعة الفقهية
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ABSTRACT. This paper aims at initiating serious discussion on hedging contracts 
between economists and Fuqaha (Muslim jurists). It underlines the importance of 
managing commercial risks faced by productive and financial projects by hedging 
against risks through shariah compatible modes. The paper proposes contracts based on 
adapting those currently in use in the financial markets, by introducing some 
modifications and adding certain conditions. These hopefully make the contracts 
acceptable to Islamic jurists without losing their economic role in hedging. Also they are 
comparable to some well known shariah contracts. These are: forwards, futures, options 
and swaps.  

 


