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BID’AHKAH ISTILAH SALAFIY   

 
Oleh:  

Al Faqir ilallah Abu ‘Ahmad ‘Abdul ‘Alim Ricki Kurniawan Al Mutafaqqih 
 

 
Latar Belakang 
 
Akhir akhir ini syubhat yang mengatakan bahwa para ulama Ahlus Sunnah tidak mengenal istilah salafiy 
begitu gencar dihembuskan. Bahkan ada kecenderungan mengarahkan opini masyarakat agar mengatakan 
bahwa istilah salafiy adalah ciptaan Syaikh Robi’ bin Hadiy al madkhaliy, Syaikh Muqbil bin Hadiy al 
Wadi’iy, Syaikh Yahya an Najmi, dan Syaikh Aman ali Jamiy. Hal ini mungkin karena ulama ulama inilah 
yang paling getol membongkar penyimpangan peyimpangan tokoh tokoh kecintaan para penghembus 
Syubhat itu. Tulisan ini untuk membantah bahwa ulama tidak pernah mengatakan Fulan Salafiy. 
 
Perkataan Fulan Salafiy dalam Tarikhul Islam karya Imam adz Dzahabiy 
 
• Juz 9 Halaman 236 
 

  
“Abdul Kholik bin Abil Baqo-i Hibbatullah bin al Qosim bin Manshur. Abu Muhammad bin al Bandari al 
Huraimiy. Seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Dilahirkan 5 Jumadil Akhir tahun 12 H. Ada juga yang 
mengatakan lahir tahun 11 H. Ia mendengar (belajar) dari: Ibnul Hushain, Abi Gholib bin al Bina-i, Ibnul 
Thobari, Abil Mawahib bin Muluk, Qodhi Abi Bakr, dan Abi Manshur al Qozazi. Ia (Abdul Kholik bin 
Abil Baqo-i Hibbatullah bin al Qosim bin Manshur) adalah seorang yang tsiqoh, sholih, baik, ahli ibadah, 
salafiy.” 
 
• Juz 10 Halaman 349 
Imam adz Dzahabi menjelaskan status Abdurrohim bin al hafidh al Qodiy Abil Hasan ‘Umar bin ‘Aliy 
dengan mengatakan: 

 
“(Abdurrohim bin al hafidh al Qodiy Abil Hasan ‘Umar bin ‘Aliy) adalah orang yang waro’, sholeh, taat, 
salafiy.” 
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• Juz 10 Halaman 362 
Imam adz Dzahabi menjelaskan status ‘Aliy bin Yahya bin al Mukhromiy Abul Hasan al Baghdadiy, al 
Faqih. dengan mengatakan: 

  
“(‘Aliy bin Yahya bin al Mukhromiy Abul Hasan al Baghdadiy) adalah seorang sunniy, salafiy, atsariy, 
rohimahullah. 
 
Perkataan Fulan Salafiy dalam Thobaqot asy Syafi’iyyah  
 
• Juz 1 Halaman 100 
Dalam kitab ini dijelaskan status Ahmad bin Ibrohim bin ‘Umar al Faraj bin Ahmad bin Saburi bin ‘Aliy 
Ibnu Ghunaimah:  

 
“Adz Dzahabiy berkata (Ahmad bin Ibrohim bin ‘Umar al Faraj bin Ahmad bin Saburi bin ‘Aliy Ibnu 
Ghunaimah) adalah orang yang faqih, salafiy, muftiy,mudarris, dan terkenal dengan bacaan al Qur-annya.” 
 
Perkataan Fulan Salafiy dalam Siyaru A’lamin Nubala’ karya Imam adz Dzahabiy 
 
• Juz 23 Halaman 118 

Imam adz Dzahabiy menjelaskan status al Imam al ‘Alim al Hafidh al Mutqin al Qudwah as Sholih 
Saifuddin Abul ‘Abbas Ahmad Ibnul Muhaddits al Faqih Majdudin ‘Isa Ibnu al Imam al ‘Alamah 
Maufiquddin ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Maqdisiy as Sholihiy al Hanbaliy 
dengan mengatakan:  

 
 “(al Imam al ‘Alim al Hafidh al Mutqin al Qudwah as Sholih Saifuddin Abul ‘Abbas Ahmad Ibnul 
Muhaddits al Faqih Majdudin ‘Isa Ibnu al Imam al ‘Alamah Maufiquddin ‘Abdullah bin Ahmad bin 
Muhammad bin Qudamah al Maqdisiy as Sholihiy al Hanbaliy) adalah seorang yang tsiqoh, tsabit, cerdas, 
salafiy, menjaga diri dengan waro’ dan takwa. 
 
Perkataan Fulan Salafiy dalam Tadzkirotul Hufadh karya Imam Adz Dzahabiy 
 
• Juz 4 Halaman 1431 

Imam adz Dzahabiy menerangkan tentang status Ibnu Sholah al Imam al Hafidh al Muftiy Syaikhul Islam 
Taqiyyuddin Abu ‘’Amr ‘Utsman yang dikenal dengan Ibnu Sholah dengan mengatakan 

 
 “Saya katakan beliau adalah salafiy dan memiliki I’tiqod yang baik. 
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Perkataan Fulan Salafiy dalam Dzil Thobaqot Hanabilah  
 
• Juz 1 Halaman 332 
Dalam kitab ini dijelaskan tentang status Muhammad bin ‘Umar bin ‘Abdil Mahmud bin Zabathor al 
Haroniy:  

 
“adz Dzahabiy berkata: beliau adalah seorang yang faqih, zuhud, ahli ibadah,dan salafiyyul jumlah 
(Ucapannya Salafiy)” 

 
Sebagaimana yang telah maklum jika kita sedikit belajar dien dari dasar maka kita tahu kitab kitab ini 
adalah termasuk Ummahatul Kitab (Kitab Induk) yang dijadikan rujukan dalam bidang sejarah ulama. Dan 
istilah ini telah dikenal ulama sejak zaman imam adz Dzahabiy dan sebelumnya. Dan inilah yang mampu 
saya sampaikan yang tentunya banyak ustadz ustadz yang bisa menunjukkan lebih detail bahwa ternyata 
istilah ini bukanlah istilah baru sebagaimana tuduhan orang orang zaman sekarang. Wallahu’alam 
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