إمام أحمد بن محمد بن شارک شارکی هروی
عبدالکریم غریق
إمام أحمد بن محمد بن شارک مکنی به ابو حامد هروی شارکی شافعی إمام ومفتی هرات و نواحی آن در
عصر خود بوده ست .موصوف شخصیتی ادیب ،عالم ،مفسر ،محدث و فقیه پر آوازه بود ،و از عبدالرحمن سامی،
حسن بن سفیان نسوی  ،ابو یعلی موصلی و جماعتی دیگر حدیث روایت نموده ،و از او ابو عبداهلل حاکم
نیشابوری ،ابو إبراهیم نصر آبادی و دیگران روایت نموده اند.
و ابو عبداهلل حاکم نیشابوری میگوید :نامبرده مفتی هرات در زمانه أی خود بوده و از جملۀ ادبای بزرگ آن
شهر به حساب می آمده ،و کتابی نیز در تفسیر قرآن کریم به رشتۀ تحریر در آورده است .و محدثین در باره او
میگویند ،که او حسن الحدیث بوده است.
آورده اند  :ابو حامد شارکی هروی در سال  9۵9هجری قمری به قصد سفر حج وارد شهر نیشابور گردید ،و
در آن وقت ابو عبداهلل بن ذهل رئیس شهر نیشابور بود ،نامبرده ابو حامد را از بیرون شدن از شهر نیشابور منع
کرد ،و به سلطان پیغام داد ،که اگر این شیخ از هرات بیرون شود ،غیبت او عامل فتنه أی بر سلطان و رعیت او
شود ،و ناچاراً ابو حامد شارکی مدتی در نیشابور اقامت کرد ،و دو باره به هرات بر گشت ،و در آنجا وفات
یافت.
از برای حافظ ابو حامد شارکی تالیفی نیز در حدیث بنام المخرج علی صحیح مسلم است.
حاکم ابو عبداهلل نیشابوری وفات او را در سال  9۵۵هجری قمری گفته  ،و ابو نصر عبدالرحمن فامی صاحب
تاریخ هرات وفات او را در سال  9۵۳هجری قمری آورده است ،اما عالمه عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی
معروف به تاج الدین سبکی صاحب کتاب طبقات الشافعیۀ الکبری همان سال  9۵۵هجری قمری را درست تر
میداند.
و عالمه دهخدا در لغت نامه اش مینویسد :أحمد بن محمد شارکی هروی شافعی مکنی به ابو حامد و متوفی
بسال  9۵۵هجری قمری بوده ،و او راست کتاب تخریج بر صحیح مسلم.
و در رساله مزارات هرات در قسمت اول که آنرا مرحوم فکری سلجوقی از کتاب مقصد االقبال سلطانیه و
مرصد اآلمال خاقانیه تالیف دانشمند عصر تیموری امیر سید عبداهلل اصیل الدین واعظ هروی استخراج و تنظیم
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نموده ،آمده است :إمام زاهد و عابد شیخ ابو حامد أحمد بن محمد شارکی از اکابر علماء فقه ،حدیث و تفسیر
بوده ،و در فنون علوم مصنفات دارد ،وفاتش به سال سیصد و پنجاه و هشت از هجرت و مدفنش در درب خوش
است.
طبقات شافعیۀ الکبری طبقه سوم شماره 3۵
رساله مزارات هرات حصه اول صفحه 2۲
لغت نامه دهخدا جلد اول صفحه 19۳9
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