زبدة االحكام
فى اختالف مذاهب

االئمة االربعة االعالم

قد مجع املصنف رمحه اهلل ىف هذه الرسالة من الفقه  311مسئلة.
منها  265مسئلة عن القسم العبادات.
و  46مسئلة من املباحث االخرى.
مذاهب أربعه نك عبادات قسمنه دائر  265مسئله،
خمتلف موضوعلره عائد  46مسئله اوملق اوزره مجعا  311مسئله ىي
حاوى بر رساله.

زبدة االحكام

...............................................................................................................................................................................

بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل حق محده ،والصالة والسالم على خري خلقه وعلى آله
وأصحابه أمجعني ،أما بعد...
هذا كتاب زبدة األحكام يف مذاهب األئمة األربعة األعالم تصنيف
اإلمام العالمة سراج الدين عمر بن إسحاق اهلندي.
ترجمة املؤلف

اسمه ونسبه :هو قاضي القضاة احلنفية بالقاهرة سراج الدين أبو
حفص عمر بن جنم الدين إسحاق بن شهاب الدين أمحد بن حممد
بن إسحاق بن أمحد بن حممود الغزنوي اهلندي األصل واملولد ،املصري
الدار والوفاة.
ويقال :اسم أبيه إمساعيل ،والصحيح إسحاق.
مولده يف سنة أربع أو مخس وسبعمائة تقريبا ،وكان يكتب خبطه:
مولدي سنة ٧٠٤هـ.
طلبه للعلم وفضله وأخباره:
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كان إماما عاملا بارعا يف الفقه ،وعارفا باألصلني ،واملنطق ،والتصوف،
واحلكم ،وكان مستحضرا لفروع مذهبه ،عارفا باألحكام ،متقنا لألصول
والفروع ،أفىن عمره يف االشتغال واإلشغال والتصنيف.
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له اليد الطوىل يف النحو ،وعلمي املعاين والبيان وغريهم .تصدى
لإلفتاء والتدريس سنني ،وتوىل عدة وظائف دينية.
قال ابن احلجر العسقالىن ىف كتابه “إنباء الغمر بأبناء العمر”:
تفقه على الوجيه الرازي مبدينة دهلي باهلند والسراج الثقفي والركن
البدايوين وغريهم من علماء اهلند.
وحج فسمع من الشيخ خضر شيخ رباط السدرة عوارف املعارف،
وحدث به عنه عن القطب القسطالين عن مؤلفه.
وقدم القاهرة قدميا حنو سنة أربعني ،ومسع من أمحد بن منصور
اجلوهري وغريه وظهرت فضائله ،مث ويل قضاء العسكر بعد أن كان
ينوب عن اجلمال للرتكماين مث عزل.
وقرأت خبط القاضي تقى الدين الزبريى:
كان عاملا فاضال  ،له وجاهة يف كل دولة  ،وكان أول ما قدم  ،الزم
درس القاضي زين الدين البسطامي وهو قاضي احلنفية يف ذلك الوقت
 ،مث الزم القاضي عالء الدين الرتكماين فأذن له يف العقود والفروض
باحلانوت الذي بني القصرين مقابل املدرسة الصاحلية.
مث قويت شوكته ملا مات عالء الدين وويل ولده مجال الدين،
فاستنابه ومل يستنب غريه واستبد جبميع األمور ،وملا مات عالء الدين
بن األطروش حمتسب القاهرة كان بيده قضاء العسكر فسأل اهلندي
شيخو فيه ،فامتنع وأعطاه أقطاعا جيدا  ،فتوجه اهلندي إىل صرغتمش
وسأله فيه فواله  ،فشق ذلك على شيخو  ،مث قتل شيخو فعظمت منزلة
اهلندي عند صرغتمش وعند السلطان حسن.
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