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HİDİV 
(~~) 

1867 yılından itibaren 
Mısır valilerine verilen unvan 

(bk. MISIR). 

HiDMYYE KÜTÜPHANESi 

(bk. DABÜ'I-KÜTÜBİ'I-MISRİYYE). 

HiFAo 

(bk. SÜNNET). 

HİFNİ 
(~f) 

Ebü'l-Mekarim Şemsüdd!n (Necmüdd!n) 
Muhammed b. Salim 

L 

b. Ahmed el-Hifnl 
(ö. 1181/1767) 

Halvetiyye -Şabaniyye tarikatının 
Hifniyye kolunun kurucusu, 

Şafii alimi. 
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1101 (1690) yılında Mısır'ın Bilbis şeh
rinin Hafna köyünde doğdu. H af n avi ve . 
Hafnevi nisbeleriyle de anılır. Soyu baba
annesi tarafından Hz. Hüseyin'e kadar 
ulaşır. On dört yaşında babasıyla birlikte 
tahsil için Kahire'ye giderek Ezher'e kay
doldu. Şemseddin Muhammed ei-Büdey
ri, İd b. Ali en-Numrusi ve Abdullah b. Sa
lim el-Basri gibi alimlerden icazet aldı. Şa
fii fıkhı başta olmak üzere us Gl-i fıkıh, tef
sir, hadis, kelam, mantık. nahiv, aruz gi
bi ilim dallarında geniş bir birikime sahip 
olan Hifni, Ezher'de bu ilimleri okutma
ya başladığı yıllarda tasawufa ilgi duyup 
Mukri diye tanınan Şeyh Ahmed eş-Şaze
ll'ye intisap etti. 1133 ( 1721) yılında Ka
hire'ye gelen, Halvetiyye tarikatının Şaba
niyye kolunun Bekriyye şubesinin kuru
cusu Kutbüddin ei-Bekri ile tanışınca da
ha fazla muhabbet duyduğu bu şeyhe in
tisap etti. Seyrü sülukünü onun yanında 
tamamlayarak hilafet aldı ( 1139/1727). 
1149 ( 1736) yılında şeyhini ziyaret için git
tiği Kudüs'te dört ay kaldı. 1171'de (1758) 
Ezher şeyhliğine getirildi. 1179 (1766) yı
lında hacca gitti. 27 Rebiülewel1181 (23 
Ağustos 1767) tarihinde Kahire'de vefat 
etti ve Karafe Mezarlığı'na defnedildi. 

Hifnl'nin ilim ve tasawuf çevrelerinin 
yanı sıra siyasi çevrelerde de büyük bir 
itibarı vardı. Hifniyye tarikatı Ticaniy
ye, Derdiriyye, Rahmaniyye, Ezheriyye ve 

Mervaniyye adlı beş kala ayrılmıştır. Ce-
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berti onun halifelerinden yirmi dördünün 
adını zikreder ( 'Aca'ibü'l-aşar, 1, 347-351 ). 

Bazı müridieri Hifni hakkında çeşitli risa
leler kaleme aldılar. Hasan b. Ali ei-Mek
ki'nin el-İbô.rfıt ii ba'zı ma li'ş-ŞeylJ el
lfitnı mine'l-menfı]fıb ve'l-kerfımfıt 

adlı risalesi bunlardan olup Nebhani bu 

eserden bir bölüm nakletmiştir (Kerama
tü'l-evliya', 1, 208-215). Meşhur Hanefi 
alimi İbn Abidin Hifnl'nin soyundan dır. 

Eserleri. 1. Ijaşiye 'ald Şer]J-i'l-'Az1z1 
'ale'l-Cfımi'i'ş-şagir. Süyuti'nin el- Cfı

mi'u'ş-şagir adlı eserine Azizi diye tanı
nan Ali b. Ahmed ei-Bulakl'nin es-Si
rfıcü'l-mün1r bi-şer]J-i'l-Cfımli'ş-şagir 

adıyla yazdığı şerhin haşiyesidir (l-ll. Bu
tak 1290, ı 292; 1-111, Kah i re ı 304, ı 312, 
ı 324, Az!z! şerhiyle birlikte) . Z. Enfesü 
neffı'isi'd-dürer. Muhammed b. Said el
Busiri'nin, Hz. Peygamber için yazdığı el
K.aş1detü'l-Hemziyye'ye İbn Hacer el
Heyteml'nin yaptığı el-Mine]J-u'l-Mek
kiyye adlı şerhin haşiyesi olup bu eserle 
birlikte basılmıştır (Bulak ı 292; Kahire 
ı 303, ı 307, 1322). 3. eş-Şemeretü'l-be

hiyye ii esmfı'i'ş-şa]J-fıbeti'l-Bedriyye 
(Kahire ı 940). 4. Ijfışiye "alfı Şer]J-i's-Se
mer]fand1 'ale 'r-Risaleti'l- 'Açludiyye 
(Kahire 1295; istanbul ı320) . Adudüddin 
ei-İci'nin er-Risaletü '1-vaz'iyyetü '1-'Açiu
diyye adlı eserine Ebü'I-Kasım b. Ebu Be
kir es-Semerkandl'nin yaptığı şerhin ha
şiyesidir. s. Ijfışiye 'a1e'1-Feva'idi'ş-Şin
şevriyye. İbnü'l-Mütefennine er-Rahbl'
nin feraiz ilmine dair er-Ra]J_biyye adlı 
eserine Şinşevrl'nin yaptığı şerhin haşi
yesidir. 6. Risfı1e tete'alla]f bi't-ta]flid 
ti'l-türu' il uşuli'1-tı]fh. 1. Risa1e tete
'alla]f bi-but1fıni'1-mes'e1eti'1-mü1efte

]fa ve butlfıni'1-"a]fdi'l-evve1 ba'de vu
]fü'i't-ta1fı]fi'ş-şe1fış bi-]faşdi iskfıti'l

mu]J-allil. Hülleye dair bir risaledir. 8. 
Mul]taşaru Risfı1eti'n-Nevev1 iima ye
te'alla]f bi'1-]fıyfım li-ehli'1-fa:l1 ve gay
ri ?;d1ik. Yahya b. Şeref en-Nevevl'nin Ki
tfıbü'1-K.ıyam 1i-ehli't-tekr1m ve'1-i]J_ti
rfım adlı risalesinin muhtasarıdır. 9. Ijfı
şiye "alfı Şer]J-i'l-Üşmunl. İbn Malik et
Tal'nin nahiv ilmine dair e1-Elfiyye'sine 
üşmuni tarafından yapılan Menhecü's
sfılik adlı şerh in haşiyesidir. 1 O. Risfı1e il 
fa:lli't-tesb1J:ı ve't-tehlil. 11 . Ferfı'idü 
'ava'idi Cebriyye. Ebu Muhammed Ab
dullah b. Muhammed b. Yasemini'nin ce

birle ilgili e1-Urcuzetü '1-Yfısem1niyye 
adlı manzum risalesine Sıbtü'l-Mardini'
nin yaptığı e1-Lüm"a adlı şerhin haşiyesi
dir. 12. ed-Dürretü'1-behiyyetü'1-bah1-
re ii beyani fıli'1-beyti'1-müşerrefeti 
bihimi'1-Kö.hire (bu eserlerin yazma nüs-

haları için b k. Brockelmann, GAL, 1. 36 ı, 
49ı, 621; ll, ı86, 269, 422; Suppl., ı, 47ı, 

685, 858; Il, 445) . 
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HİFNİ NA.SIF 
(._ıi.::ıli~) 

Hifn! (Muhammed Hifn!) 
b. İsmaıl b. Halil b. Nasıf 

(1856-1919) 

Mısır' da yenilik hareketlerinin 
önde gelen isimlerinden, 

şair ve yazar. 
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Kahireyakınlarında Birketülhac'da doğ
du. Küçük yaşta babasını kaybettiği için 
dayısı ve babaannesinin himayesinde ye
tişti. İlk öğrenimine doğduğu yerde baş
ladı. On bir yaşlarında mahalle mektebi
ne devam ederken kendisine iyi davran
mayan hocasının yüzünden Kahire'ye gi
derek Ezher'e yazıldı. On yıllık bir öğre
nimden sonra buradan mezun oldu ve 
yeni açılan Darülulum'a girdi. Burayı da 
bitirince (ı 882) Emiriye medreselerine 

Arapça öğretmeni , daha sonra Körler ve 
Sağırlar Okulu'na öğretmen ve idareci 
olarak tayin edildi. Gösterdiği başarı üze
rine actab. münazara, inşa. belagat ve 
mantık dersleri akutmak için Hukuk Fa

kültesi'ne müderris oldu. Buradaki beş 
yıllık hocalığı sırasında bir taraftan Hu
kuk Fakültesi'ne devam ederek oradan 
da mezun oldu. 1892'de hakimlik görevi
ne tayin edilen Hifnl Nasıf bu görevini yir
mi yıl sürdürdü. Hakimlik yaptığı sırada 


