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Al-Jufri adalah diantara orang yang Allah telah butakan penglihatannya. Syaitan telah
menjadikan dia memandang baik amalan jeleknya. Maka dia adalah dai yang mengajak
kepada kesyirikan, khurafat dan bidah. Maka sesungguhnya tidaklah buta matanya akan
tetapi buta hatinya yang ada di dada.
Al-Jufry termasuk orang yang paling jauh dalam mengenal hadits, baik dari segi sanad, tidak
pula matan, dan tidak mengenal Rasul shallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau. Dan
seandainya dia menukilkan sedikit dari hadits, dia adalah orang yang paling bodoh
dengannya, keadaannya seperti keadaan raﬁdhah.
Al-Jufry mencintai Yahudi, dan tidaklah jauh kalau dia menolong mereka secara rahasia
karena memang dia mencintai mereka (yahudi). Maka dia dan yang semisalnya dari kaum
tasawuf ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tetap akan
menyempurnakan cahayaNya.
Al-Jufry dan golongannya adalah sumber segala ﬁtnah, mereka menginginkan menghidupkan
kembali kesyirikan Firaun, maka mereka memiliki wali-wali yang ikut mengatur alam ini.
Sementara manhajnya para sahabat (radhiyallahu’anhum) adalah sumber segala ilmu,
keshalihan, hidayah dan rahmat dalam Islam.
Al-Jufry itu sesat menapaki jejak raﬁdhah dalam terjatuh ke dalam kesyirikan.
Maka ia meminta pertolongan kepada Al-Husain radhiyallahu’anhu, dan hal itu semisal apa
yang dilakukan oleh saudara mereka kaum Nasrani terhadap Al-Masih (Isa) bin Maryam
alaihissalam.
Ditulis oleh : (Syaikh) Arafat bin Hasan Al-Muhammady (haﬁzhahullah)
Sumber : Channel Telegram Dyaikh Arafat haﬁzhahullah.
[]ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺠﻔﺮي؟
اﻟﺠﻔﺮي ﻣﻤﻦ أﻋﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ
وزﻳﻦ ﻟﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﻬﻮ داﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮك واﻟﺨﺮاﻓﺎت واﻟﺒﺪع
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻﺗﻌﻤﻰ اﻷﺑﺼﺎر
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وﻟﻜﻦ ﺗﻌﻤﻰ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺪور.
اﻟﺠﻔﺮي ﻣﻦ أﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻻ إﺳﻨﺎده وﻻ ﻣﺘﻨﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺳﻮل ﷺ وأﺣﻮاﻟﻪ
وﻟﻮﻧﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺟﻬﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺤﺎل اﻟﺮواﻓﺾ.
 ﻓﻬﻮ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻄﻔﺌﻮا ﻧﻮر،اﻟﺠﻔﺮي ﻳﺤﺐ اﻟﻴﻬﻮد وﻻﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺒﻬﻢ
 واﻟﻠﻪ ﻣﺘﻢ ﻧﻮره،اﻟﻠﻪ ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﻢ.
. ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ اﻷوﻟﻴﺎء ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﻮن،اﻟﺠﻔﺮي وﺣﺰﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻛﻞ ﻓﺘﻨﺔ وﻳﺮﻳﺪون إﻋﺎدة ﺷﺮك ﻓﺮﻋﻮن
وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﺄ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ وﺻﻼح وﻫﺪى ورﺣﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.
اﻟﺠﻔﺮي اﻟﻀﺎل ﻳﺘﺮﺳﻢ ﺧﻄﻰ اﻟﺮواﻓﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺸﺮك ﻓﻴﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ
ﻳﺼﻨﻌﻪ إﺧﻮاﻧﻪ اﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم.
 ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﻤﺪي:ﻛﺘﺒﻪ
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Siapakah Asy Syaikh Al-Albani Rahimahullah?
Siapakah Asy Syaikh Al-Albani Rahimahullah? Al-’Allamah Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz
rahimahullah ditanya tentang hadits: “Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini di
penghujung tiap seratus…
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