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Bab 1 : Al-Quran Sebagai Sumber Sirah Nabawiyah 

Sumber utama sirah nabawiyah tentu saja Al-Quran Al-Karim, 
sebagaimana semua ajaran Islam dan semua ilmu-ilmu keislaman yang 
lainnya. Aisyah radhiyalahuanha telah menyatakan bahwa sosok Rasulullah 
SAW adalah Al-Quran.  

َ ََكَن الُقر  ُ عَلَيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ نَّ ُخلَُق نَِبيِ اَّللَّ
ِ
 . آ نَ فَإ

Sesungguhnya Akhlaq Rasulullah SAW adalah Al-Quran (HR. Muslim).1 

Beliau SAW diutus demi untuk menjelaskan isi Al-Quran, dan Al-Quran 
diturunkan kepada Beliau SAW, yang ayat yang diturunkan selalu disesuaikan 

 
1 Shahih Muslim, 1/512 
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dengan keadaan serta kejadian yang Beliau SAW alami pada saat itu.  

A. Sumber Paling Otentik 

Keseluruhan ayat Al-Quan pada dasarnya adalah sirah nabawiyah, karena 
semuanya turun kepada Beliau SAW. Para shahabat yang mendampingi 
seringkali memberi informasi tentang latar belakang atau suasana kejadian 
pada saat suatu ayat diturunkan. Kalau semua kejadian itu kemudian 
dirangkai sesuai dengan urutan waktu, maka itulah yang disebut dengan 
sirah nabawiyah.  

Namun bukan berarti isi Al-Quran hanya sebatas sirah nabawiyah saja. Isi 
Al-Quran tentu saja lengkap, termasuk juga di dalamnya ada kisah-kisah para 
nabi dan rasul terdahulu, bahkan juga kisah-kisah umat manusia dengan 
beragam peradaban masing-masing. Semua kisah itu tentu saja juga ikut 
menjadi pelajaran bagi kita. Allah SWT berfirman : 
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ٰى َولَ    ٌة ِِلُوِِل اِْلَلَْبإِب ۗ َمإ ََكَن َحِديثًإ يُْفََتَ ي بَْْيَ يََديِْه لَقَْد ََكَن ِِف قََصِصهِْم ِعْْبَ ِ ِكْن تَْصِديَق اَّلَّ

ًة ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ  ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ  َوتَْفِصيَل ُكيِ ََشْ

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya 
dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang beriman. (QS. Yusuf : 111) 

Namun tidak semua nabi dan rasul terdapat kisahnya di dalam Al-Quran. 
Yang termuat kisahnya hanya sebagian kecil saja dibanding dengan jumlah 
para nabi dan rasul yang ada.  

ميًإ ُ ُموََسٰ تَْْكِ  َوُرُسًًل قَْد قََصْصنَإُُهْ عَلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسًًل لَْم نَْقُصْصهُْم عَلَْيَك ۚ َوََكََّم اَّللَّ
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Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan 
tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami 
kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada 
Musa dengan langsung. (QS. An-Nisa : 164) 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul mencapai 
124 ribu orang. Dari jumlah itu, 300-an orang di antaranya adalah rasul. 
Dalilnya adalah hadits berikut ini: 

Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyalllahu 'anhubahwa Rasulullah SAW 
bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, "(Jumlah para nabi itu) 
adalah seratus dua puluh empat ribu (124.000) nabi." Para shahabat 
bertanya lagi, "Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka?" Beliau 
menjawab, "Tiga ratus dua belas(312) orang." (HR At-Turmuzy) 

Selain menjelaskan tentang jumlah nabi, hadits juga menjelaskan bahwa 
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nabi dan rasul itu berbeda. Dan jumlah rasul itu lebih sedikit dari nabi serta 
informasi bahwa dari sekian banyak nabi, hanya sebagian saja yang menjadi 
Rasul. 

Nabi dan rasul yang jumlahnya 25 orang itu adalah mereka yang namanya 
secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan disepakati kenabian atau 
kerasulannya. Jumlahnya ternyata hanya 25 orang saja. 

Walaupun sebenarnya kisah tentang para nabi di dalam Al-Quran lebih 
dari 25 orang, namun terkadang meski kisahnya disebutkan, tetapi namanya 
tidak disebutkan dengan tegas. Salah satu contohnya adalah nabi Khidhir 
'alaihissalam. Beliau punya kisah yang panjang di dalam Al-Quran, namun 
tidak ada satu pun ayat Quran yang menyebutkan namanya. 

Selain itu juga ada tokoh yang namanya disebutkan secara tegas, namun 
para ulama berbeda pendapat tentang status kenabiannya. Misalnya, 
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Lukman Al-Hakim. Bahkan surat ke-31 dinamakan dengan nama dirinya. 
Tetapi status kenabiannya menjadi titik silang pendapat di kalangan ulama. 
Walhasil, beliau tidak tercantum dalam daftar nabi dan rasul yang jumlahnya 
25 orang itu. 

B. Mutawatir 

Dilihat dari kekuatan periwayatannya, Al-Quran merupakan sumber yang 
paling kuat. Sebab seluruh ayat Al-Quran bukan hanya berstatus shahih, 
bahkan mencapai level mutawatir. Setidaknya ada 10 riwayat yang berbeda-
beda qiraatnya, namun semuanya dijamin keasliannya sepanjang sejarah. 

Qiraat yang mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sekelompok 
perawi dari beberapa kelompok, dimana masing-masing tingkatan 
perawinya tidak mungkin berdusta.  

Al-Quran dari segi periwayatannya sangat pasti benarnya, sehingga para 
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ulama menyebut hal ini dengan ungkapan  qat’iyu ats-tsubut (قطعي الثبوت).  

Meski ada juga ayat-ayat yang diriwayatkan secara tidak mutawatir meski 
sudah terbilang shahih periwayatannya. Contohnya yang disebut dengan 
qiraat syaadzdzah (شاذة  ,dimana diriwayatkan bahwa Ubay bin Ka’ab ,(قرءات 
Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas’ud menambahkan lafadz 
mutatabi’at (متتابعات) dalam ayat 89 surat Al-Maidah. 

ْد فَِصَيإُم ثًََل  ٍم فََمْن لَْم ََيِ  )ُمتَتَإِبَعإٍت (  -ثَِة آََّيَّ

Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya 
puasa selama tiga hari. –( berturut-turut). (QS. Al-Maidah : 89)  

Adanya tambahan kata mutatabi’at ini sebenarnya kalau secara 
periwayatan sudah shahih, dalam arti ini bukan pemalsuan atau pun juga 
riwayat yang lemah. Namun status periwayatannya tidak sampai ke level 
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mutawatir. Maka tidak masuk ke dalam qiraat sab’ah atau pun juga qiraat 
‘asyrah. Riwayat ini hanya masuk kategori qiraat araba’ah asyrah. 

C. Kendala Urutan Waktu 

Mushaf Al-Quran yang kita kenal dan yang sah itu tenyata tidak disusun 
berdasarkan tartib nuzuli, melainkan sesuai tartib mushafi. 

Padahal sebenarnya dulu sewaktu diturunkan, ayat demi ayat Al-Qur'an 
itu turun seiring dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, setidaknya 
mulai dari usai 40 hingga wafatnya di usia 63 tahun.  

Sayangnya teks ayat-ayat itu sendiri malah tidak punya keterangan waktu 
secara eksplisit, sehingga kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya ayat itu 
diturunkan, dalam rangka apa dan atas kejadian apa.  

Kalau mengandalkan teks ayatnya, jelas kita akan menemukan 
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informasinya, kecuali setelah kita baca tafsir, khususnya bab Asbabun-Nuzul. 

Memang dulu di zaman kenabian, para shahabat banyak yang punya 
catatan wahyu dan catatan itu sering disebut dengan istilah mushaf 
shahabat.  

Konon mushaf Ali disusun berdasarkan tartib nuzuli. Namun setelah itu 
tidak diperkenankan, bahkan dimusnahkan dengan dibakar pada zaman 
Khalifah Utsman bin Affan. Sebab yang standar itu justru dengan urutan yang 
kita kenal sekarang ini.  

Maka kita tidak bisa begitu saja menjadikan Al-Quran sebagai kitab Sirah 
Nabawiyah, sebab dari segi urutannya justru tidak sesuai dengan urutan 
waktu. Padahal Sirah Nabawiyah itu intinya merupakan garis waktu. 

Memang ada upaya segelintir ulama untuk menulis kitab tafsir, bukan 
mushaf, yang diurutkan berdasarkan timeline garis waktu.  
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Salah satunya adalah : At-Tafsir Al-Hadits. Penulisnya tokoh modern 
bernama Dr. Muhammad Izzah Darwazah (w. 1404H). Tafsir ini disusun 
berdasarkan ayat-ayat yang diyakini oleh penyusunnya sebagai urutan 
turunnya Al-Quran. Tentu saja urutan itu 100% merupakan ijtihad 
pribadinya.  

D. Tidak Ada Nama Tokoh dan Waktu Kejadian 

Benar sekali di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah, baik kisah Nabi 
SAW dengan para shahabat, mapun kisah-kisah umat terdahulu bersama 
dengan para nabi mereka masing-masing. 

Namun secara teknis, ternyata gaya bertutur Al-Quran dalam sangat 
khas, yaitu justru jarang sekali -bahkan nyaris tidak pernah- menyebut nama 
tokoh dan waktu kejadian dalam sejarah.  

Padahal dalam ilmu sejarah, nama tokoh dan angka tahun kejadian itu 
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menjadi urusan penting. 

Bayangkan, dari 124 ribu nabi dan rasul, hanya 25orang saja yang 
namanya tercantum dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut adalah 
Nabi Musa. Namanya berulang hingga 136 kali. 

Nama Nabi Muhammad (محمد) bahkan hanya empat kali disebutkan. Nyaris 
tidak ada seorang pun nama istri atau putera-puteri Nabi SAW yang 
disebutkan dalam Al-Quran.  

Bahkan tak satu pun nama shahabat muncul di Qur'an, kecuali satu-
satunya yaitu Zaid.  

إ ْجنَإَكهَإ َوَطًرا ِمْْنَإ َزيْدٌ  قََضٰ  فَلَمَّ  َزوَّ

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
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(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia. (QS. Al-Ahzab : 37) 

Namun meski ada dua kendala utama itu, tetapi saja Al-Quran 
merupakan sumber utama dalam penulisan kitab Sirah Nabawiyah. Tentunya 
harus dibantu dengan sumber-sumber yang lain, seperti hadits nabawi, serta 
sejumlah riwayat dari para shahabat, tabi'in dan lainnya. 
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Bab 2 : As-Sunnah Sebagai Sumber Sirah Nabawiyah 

As-Sunnah atau Al-Hadits merupakan sumber rujukan sirah nabawiyah 
yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Dan begitu juga dengan semua 
cabang ilmu-ilmu keislaman lainnya, pastilah sumber rujukan kedua setelah 
Al-Quran adalah As-Sunnah An-Nawabiyah.  

Secara definsi, pengertian As-Sunnah adalah : 

ي  عن   ورد  ما  ِ ب  
ّ
ن   الن عل   أو  قول   م  ير   أو  ف   تقر 

Segala yang diriwayat dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan 
atau taqrir (sikap mendiamkan sesuatu yang dilihatnya).  

Rasulullah SAW pernah menggunakan istilah sunnah dengan maksud 
untuk menyebutkan sumber kedua dari agama Islam. 
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نيِة رُسوِلِ  ام: ِكتإب هللِا وس ُ كُُت ِِبِ ن متسي
ِ
 لقد تركُت ِفيُُك آ مريِن لن تِضلُّوا آ بًدا مإ ا

Sungguh telah aku tinggalkan dua hal yang tidak akan membuatmu sesat 
selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan 
sunnah rasulnya. (HR Malik)  

Namun selain menggunakan istilah sunnah, kita terbiasa juga 
menggunakan istilah hadits nabawi. Secara umum keduanya sama saja, 
hanya beda penyebutan.  

Meski pun sebenarnya antara kedua tidak sama 100 persen, karena tetap 
ada beberapa perbedaan. Dr. Mahmud At-Thahhan dalam Taysir Mushtalah 
Hadits menyebutkan salah satu perbedaan antara keduanya bahwa istilah 
Al-Hadits tidak hanya sebatas perkataan dan perbuatan Nabi SAW saja, 
tetapi ucapan dan perbuatan para shahabat pun termasuk di dalam hadits.  
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Itulah kenapa kita mengenal istilah hadits mauquf  dan  hadits maqthu.’ 
Hadits maufuq adalah hadits yang periwayatannya tidak sampai kepada Nabi 
SAW, namun berhenti sampai kepada level shahabat saja. Sedangkan Hadits 
mauquf adalah hadits yang periwayatannya hanya sampai ke level tabi’in.1 

Sedangkan ketika kita menyebut istilah As-Sunnah, maksudnya selalu 
sunnah Rasulullah SAW saja, berarti sebatas pada ucapan dan perbuatan 
Beliau SAW saja. Tidak termasuk di dalamnya ucapan atau perbuatan dari 
para shahabat beliau.  Kita tidak pernah mendengar ada sunnah mauquf atau 
sunnah maqthu’. 

Setelah masuk era tadwin, maka sunnah atau hadits Rasulullah SAW 
sudah terbukukan. Yang paling utama adalah kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim. Ditambah lagi dengan beberapa kitab lain seperti Sunan Abu 

 
1 Dr. Mahmud At-Thahhan, Taysir Mushtalah Hadits, Darul-Fikr, hal. 107-109 
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Daud, Sunan An-Nasa’I, Sunan At-Tirmizy, Sunan Ibnu Majah, Al-Muwaththa’ 
Imam Malik dan juga Musnad Imam Ahmad.  

Ada begitu banyak kitab yang disusun oleh para ahli hadits yang berisi 
hadits-hadits nabawi. Dari sekian banyak itu kita bisa membaginya 
berdasarkan kategori. 

A. Kitab Al-Jawami’ 

Al-Jawami’ (الجوامع) adalah bentuk jama’ dari al-jami’(الجامع), artinya kitab 
yang menghimpun banyak tema, seperti tema aqidah, fiqih, muamalah, 
akhlaq, sirah, syamail, fadhail dan lainnya.  

Kitab Shahih Bukhari dari segi tema termasuk kategori al-jawami’ ini, 
karena isinya punya banyak tema. Nama resmi kitab itu adalah Al-Jami’ Ash-
Shahih Al- Musnadu min Haditsi Rasulillah SAW dan juga Al-Jami’ Ash-Shahih 
karya Imam Muslim.  
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1. Shahih Bukhari  
Kitab ini sebenarnya bernama Al-Jami’ Ash-Shahih Al-Musnadu min 

Haditsi Rasulillah SAW, namun orang lebih mudah menyebutnya sebagai 
Shahih Bukhari. 

Penulisnya adalah Imam Bukhari (194 H – 252 H / 810 M – 870 M), 
kelahiran Bukhara di Uzbekistan. Beliau berkelana hampir ke seluruh kota 
kota besar Wilayah Daulah Islam untuk mencari hadits. Beliau adalah orang 
yang mempunyai hafalan yang luar biasa, beliau hafal sampai ratusan ribu 
hadits beserta semua rawi-rawinya.  

Kitab Shahih Bukhari disusun dalam waktu 16 tahun, terdiri dari 7.000-an 
hadits terulang-ulang atau 2.602 hadits kalau tidak diulang-ulang. Setiap 
menuliskan hadits dalam kitab shahihnya, beliau melakukan shalat sunnah 2 
rakaat. Jumhur ulama sepakat menilai kitab Shahih Bukhari ini paling tinggi 
tingkat keshahihan dan mutunya.  
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2. Shahih Muslim  
Penulisnya adalah Imam Abul Husain Muslim Bin Hajaj Al Qusyairy (204 

H-261 H / 820 M-875M). Beliau sesungguhnya masih terhitung murid Al-
Bukhari. Sama seperti gurunya beliau berkelana hampir ke seluruh kota kota 
besar dalam mencari hadits.  

Sesuai dengan namanya, hanya hadits-hadits yang shahih saja yang 
termaktub dalam kitab ini, namun tingkat keshahihan dan mutu haditsnya 
berada dibawah Shahih Bukhari. 

Dari segi sistematika penulisan, kitab Shahih Muslim lebih baik bila 
dibandingkan dengan kitab Shahih Bukhari, karena lebih mudah mencari 
hadits di dalamnya. Kitab Shahih Muslim berisi sekitar 4.000 hadits yang 
tidak diulang-ulang. 



 

21 

3. Jami’ At-Tirmidzi 
Penulisnya adalah Imam Abu ‘Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah (200 H-

279 H / 824 M- 892 M), termasuk murid Imam Bukhari. At-Tirmidzi 
berkata,”Aku tidak memasukkan ke dalam kitab ini terkecuali hadits yang 
sekurang-kurangnya telah diamalkan oleh sebagian fuqaha”.  

Beliau menulis hadits dengan menerangkan yang shahih dan yang 
tercacat serta sebab-sebabnya sebagaimana beliau menerangkan pula 
mana-mana yang diamalkan dan mana-mana yang ditinggalkan. Kitab Sunan 
Turmudzy isinya jarang yang berulang-ulang. 

B. Kitab Al-Masanid 

Al-Masanid (المسانيد) adalah bentuk jama’ dari musnad (مسند). Yang dimaksud 
dengan kitab musnad adalah kitab hadits yang disusun berdasarkan sanad 
yaitu perawinya. Dalam hal ini urutannya berdasarkan perawi pertama  di 
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level para shahabat. Di antara contoh kitab musnad adalah  

1. Musnad Ar-Rabi’ bin Hubaib  
Musnad ini disusun oleh Musnad Ar-Rabi’ bin Hubaib (w. 170 H), terdiri 

dari 654 hadits. 

2. Musnad  Abu Daud Ath-Thayalisi 
Penulisnya adalah Abu Daud Ath-Thayalisi (w. 204 H), menghimpun 177 

shahabat yang terdiri dari 2.767 hadits.  

3. Musnad Al-Humaidi  
Musnad ini disusun oleh Al-Humaidi (w. 219 H). Di dalamnya tercakup 

180 shahabat dan terdiri dari 1.300 hadits.  

4. Musnad Imam Ahmad  
Kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) ini berisi hadits-hadits 

yang disusun berdasarkan perawi pertamanya, yaitu para shahabat yang 
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mencapai 1.077, 21 diantaranya adalah wanita shahabiyah. Dimulai dari para 
shahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 
Thalhah, Az-Zubair, Sa’ad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid, Abdurrahman bin 
Auf, dan seterusnya. 

Jumlahnya mencapai 40.000 hadits bila terulang-ulang. Dan bila tidak 
diulang-ulang, jumlahnya 27.000-an hadits. Asy-Syaikh Al-Banna kemudian 
merapikannya sesuai bab fiqih, dan dinamakan Al-Fathu Ar-Rabbani li Tartib 
Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syabani. Tebalnya mencapai 14 jilid.  

5. Musnad Ishaq bin Rahawih  
Penyusunnya adalah Musnad Ishaq bin Rahawih (w. 238 H)  

C.  Kitab As-Sunan 

Jenis kitab As-Sunan maksudnya adalah kitab-kitab hadits yang disusun 
berdasarkan bab-bab fiqih. Biasaya dimulai dengan bab thaharah, kemudian 
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shalat, puasa atau zakat, haji dan seterusnya. Contoh kitab sunan adalah 
Sunan An-Nasa’i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. 

1. Sunan An-Nasa’i 
Judul asli kitab Sunan An-Nasa’i  ini adalah Al-Mujtaba Minas Sunan, yang 

berarti sunan-sunan pilihan. Penulisnya adalah Imam Abu ‘Abdir Rahman 
Ahmad Bin Syu’aib bin Bahr (215 H-303 H / 839 M-915 M).  

Mulanya kitab sunan ini diserahkan kepada seorang Amir di Ramlah, Amir 
itu bertanya,”Apakah isi sunan ini shahih seluruhnya?”. Imam An-Nasa’i 
menjawab,”Isinya ada yang shahih, ada yang hasan, ada yang hampir serupa 
dengan keduanya”.  

Kemudian sang Amir berkata lagi,”Pisahkanlah yang shahih saja”. 
Sesudah itu An-Nasa’i pun menyaring kitab itu dan menyalin yang shahih saja 
dalam sebuah kitab yang dinamai Al-Mujtaba yang berarti pilihan. 
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2. Sunan Abu Dawud 
Penulisnya adalah Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq As-

Sijistany (202 H-275 H / 817 M- 889 M). Beliau mengaku mendengar hadits 
sampai 500.000 buah, kemudian beliau seleksi dan ditulis sebanyak 4.800 
buah dan beliau berkata,”Saya tidak meletakkan sebuah hadits yang telah 
disepakati oleh orang banyak untuk ditinggalkan. Saya jelaskan dalam kitab 
tersebut nilainya dengan shahih, semi shahih, mendekati shahih, dan jika 
dalam kitab saya tersebut terdapat hadits yang sangat lemah, maka saya 
jelaskan.  

Adapun yang tidak saya beri penjelasan sedikitpun, maka hadits tersebut 
bernilai shahih dan sebagian dari hadits yang shahih ini ada yang lebih shahih 
daripada yang lain.” 

3. Sunan Ibnu Majah 
Penulisnya adalah Imam Abdu Abdillah Bin Yazid Ibnu Majah (207 H- 
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273H / 824 M- 887 M), berasal dari kota Qazwin di Iran. Dalam kitab sunan 
Ibnu Majah ini terdapat beberapa hadits dhaif, gharib dan ada yang munkar.  

Oleh karena itu Al-Muzy menilai bahwa kitab Al-Muwaththa’ karya Imam 
Malik lebih tinggi mutunya dari Sunan Ibnu Majah. Sedangkan Ibnu Hajar 
berpendapat bahwa kitab induk yang ke enam adalah bukan Sunan Ibnu 
Majah melainkan Sunan Ad-Darimi. Ahmad Muhammad Syakir berpendapat 
Al-Muntaqa karya Ibnu Jarud lebih pantas menjadi yang keenam. 

D. Kitab Mushannafat 

Kitab mushannafat adalah kitab hadits yang disusun berdasarkan bab-
bab juga, namun di dalamnya terkandung hadits yang mauquf dan maqthu’, 
termasuk juga hadits marfu’. Contohnya adalah Mushannaf Abdurraqaz  bin 
Humam Ash-Shan’ani (w. 211 H) dan Mushannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah 
(w. 235 H) dan  
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E. Kitab Al-Mustadrakat 

Kitab mustadrakat maksudnya adalah kitab hadits yang menghimpun 
hadits-hadits yang memenuhi syarat salah satu mushannif (ahli hadits) 
namun hadits itu sendiri tidak dituliskannya.  

Contohnya adalah Mustadrak Al-Hakim yang berisi hadits-hadits shahih 
sesuai dengan syarat dan kriteria Al-Bukhari, namun hadits itu tidak terdapat 
pada Shahih Bukhari yang asli. 
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