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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Tareqat Naqsyabandiyah 

Di dalam dunia Islam, tareqat berkembang pesat, sehingga besar 

jumlahnya. Yang cukup terkenal diantaranya adalah (1) Thariqat Qadiriyyah 

yang didirikan oleh syekh Abd Al-Qadir al-Jailani, 470-561 H, (2) Thariqat 

Rifa’iyyah yang dinisbahkan kepada syekh Ahmad ibnu Ali Abu al-Abbas al-

Rifa‟I, w.578 H, dan anak saudaranya, Syihabuddin Abu Hafa Umar ibnu 

Abdillah al-Suhrawardi, 490-563 H, (4) Thariqat Syadziliyyah yang 

dinisbahkan kepada Abu al-Hasan al-syadzii, w.686 H, dan (5) Thariqat 

Naqsyabandiyyah yang dinisbahkan kepada Muhammad ibnu Muhammad 

Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari al-Nasyabandi, 717-791 H.
62

 

Pendiri Thariqat Naqsyabandiyyah adalah Bahauddin Muhammad al-

Bukhari al-Naqsyabandi dilahirkan di daerah Hinduan (Bukhara) pada tahun 

717 H/1317 M. Ia digelar dengan al-Nawsyabandi, karena mampu menempa 

dan mengukir (naqasya) berbagi sifat keutamaan dan kebaikan dalam hati 

setiap insan yang menjadi pengikutnya. Al-Naqsyabandi belajar ilmu-ilmu 

dasar keislaman didaerahnya (Bukhara), kemudian melanjutkan kajian 

ilmunya kepada ulama di luar daerah dalam masa yang cukup panjang.  

Ia belajar antara lain kepada syekh Muhammad Baba al-Sammasi. Setelah 

syekh ini wafat pada tahun 740 H/1340 M, ia belajar lagi kepada syekh Arif 

al-Dikarni sampai ia beroleh khirqah keshuifan. Pada waktu menerima khirqah 
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keshufian itu ia berumur sekitar 30 tahun. Setelah selesai belajar dengan syekh 

al-Dikarani, ia berangkat menuju Samarkand dan bekerja pada istana Sulthan 

Khalil sebagai penasehat bidang keagamaan dan tugas ini dilaksanakannya 

dengan baik selama lebih dari 12 tahun.  

Selesai melaksanakan tugas di Samarkand, ia menetap di zewartun dan 

masuk dalam dunia zuhud (asketik) secara intensif, banyak berbakti kepada 

masyarakat melalui shadaqah, infak dan zakat serta pelayanan sosial bagi 

mereka yang tidak mampu. Di samping itu, ia juga membuka pengajian untuk 

memberikan penyuluhan keagamaan bagi masyarakat. Di sini ia mengabdi 

selam 14 tahun dan selama itu banyak masyarakat merasa terbantu olehnya 

dan banyak orang yang datang belajar di pesantrennya. Entah karena apa 

sebabnya, ia kemudian pindah dan menetap di daerh kelahirannya (Hinduan) 

dan membuka pesantren dan membangun ribat (khanqah atau zawiyyah) untuk 

tareqatnya. Di kampung halamannya ini pula ia berpulang ke rahmatullah 

dengan tenang pada tahun 791 H/1389 M dalam usia 74 tahun.
63

 

1. Tarekat Naqsyabandiyah  

Tarekat adalah salah satu hal penting yang berkenan dengan 

lingkungan tasawuf adalah tarekat atau suluk. Tak lengkap pembicaraan 

tasawuf tanpa pembicaraan mengenai tarekat. Tarekat secara etimologi 

berasal dari bahasa Arab, tariqah. Tariqah berarti jalan, cara, atau 

metode. Secara terminologi, tarekat bermakna aturan-aturan berupa 

renungan batin dan berbagai riyadah yang ditentukan sufi. Sufi-sufi yang 
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ikut dalam tarekat menggambarkan dirinya yang sedang mencari Tuhan 

bagaikan pengembara (salik). Mereka melangkah maju dari satu tahap ke 

tahap berikutnya. Tahapan-tahapan itu mereka menyebutnya dengan 

maqamat.Jalan yang mereka tempuh disebut dengan tariqah. Tarekat atau 

jalan sufi ini begitu penting sehingga seringkali ilmu tasawuf disebut juga 

dengan ilmu saluki. 
64

 

Tarekat (thariqat jamaknya adalah tharaiq) secara etimologis berarti: 

(1) jalan atau cara (al-kairiyyah), (2) metode atau sistem (al-uslub), (3) 

madzhab, aliran atau haluan (al-madzhab), (4) keadaan al-halah), (5) 

pohon kurma yang tinggi (al-nahlah al-thawilah), (6) tiang tempat 

berteduh atau tongkat paying (al-„amud al-mizallah), (7) yang mulai atau 

terkemuka dari kaum (syarif al-qawum), dan (8) goresan (naqsy), dan (9) 

garis pada sesuatu (al-khattu fi al-syayyi‟). Menurut isilah mistisisme 

dalam islam, thariqat berarti perjalanan seorang salik (pengikut thariqat) 

menuju tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus di 

tempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin 

dengan Tuhan.
65

 

2. Ajaran Tareqat Naqsyabandiyah 

Ajaran tarekat Naqsyabandiyyah didasarkan atas enam dalam 

maqamatnya, yaitu (1) al-„ilm, (2) al-hilm, (3) al-shabar, (4) al-ridha, (5) 

al-ikhlas, (6) al-akhlaq al-karimah 
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Upaya pembinaan jati diri dalam tarekat Naqsyabandiyyah dilakukan 

melalui empat tahap yaitu shuhbat al-syekh, al-ribath, iltizham dan al-

dzikr. 

1. Shuhbat al-syekh adalah suatu usaha yang terus menerus dalam 

bentuk pengabdian secara murni tanpa pamrih, hingga penerimaan, 

penyerahan dan pengabdian penuh kepada syekh Kamil (Mursyid). 

2. Al-Ribath yaitu suatu usaha meningkatkan keterikatan dengan 

syekh Kamil bukan hanya jasmani tetapi lebih ruhani-ruhani. 

3. Litizham yaitu upaya keras untuk tetapnya seorang salik dalam 

bimbingan (talqin) dari seorang syekh Kamil terus menerus dan 

berkesinambungan. 

4. Al-dzikr yaitu upaya seorang salik selalu berkekalan dengan 

dzikrullah. 

Untuk meningkatkan peran ruh dalam pembinaan tarekat, 

diperlukan adanya kesesuaian antara ruh dan dzikr atau dengan kata 

lain, ruh itu menghendaki santapan yang kontiniu (istimrar) yang 

bersifat ruhani. Dalam tarekat ini, diklasifikasikan ruh dalam tujuh 

tingkatan yaitu: 

1. Lathifat al-qalb dengan 5.000. dzikir. 

2. Lathifat al-ruh dengan 1.000. dzikir. 

3. Lathifat al-sirr dengan 1.000. dzikir. 

4. Lathifat al-khafi dengan 1.000. dzikir. 

5. Lathifat al-akhfa dengan 1.000. dzikir. 
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6. Lathifat al-nafs al-nathiqah dengan 1.000. dzikir. 

7. Lathifat al-kulli jasac dengan 1.000. dzikir.
66

 

Dalam tarekat Naqsyabandiyyah dzikir dalam pembinaan ruh di sini 

adalah menyebut dan mengingat Allah SWT dalam qalbu (hati). 

Jumlah zikirnya secara keseluruhan adalah sebanyak 11.000 kali 

dengan mengucapkan zikir Allah-Allah pada semua tingkatan. Dalam 

perjalanan Ruhani yang menggunakan zikir pada setiap tingkatan tersebut, 

si Salik dengan niatnya yang tulus dan ikhlas akan memperoleh 

pengalaman bathin yang tiada terhingga.
67

 

3. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah di Kabupaten Rokan Hulu 

Tarekat adalah salah satu hal penting yang berkenan dengan 

lingkungan tasawuf adalah tarekat atau suluk. Tak lengkap pembicaraan 

tasawuf tanpa pembicaraan mengenai tarekat. Tarekat secara etimologi 

berasal dari bahasa Arab, tariqah. Tariqah berarti jalan, cara, atau 

metode. Secara terminologi, tarekat bermakna aturan-aturan berupa 

renungan batin dan berbagai riyadahyang ditentukan sufi. Sufi-sufi yang 

ikut dalam tarekat menggambarkan dirinya yang sedang mencari Tuhan 

bagaikan pengembara (salik). Mereka melangkah maju dari satu tahap ke 

tahap berikutnya.Tahapan-tahapan itu mereka menyebutnya dengan 

maqamat. Jalan yang mereka tempuh disebut dengan tariqah. Tarekat 
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atau jalan sufi ini begitu penting sehingga seringkali ilmu tasawuf disebut 

juga dengan ilmu saluki. 
68

 

Sedangkan Kata Naqsyabandinyah, jika didahului dengan kata 

Tarekat maka secara leksikal berarti aliran peribadan melalui praktek 

yang ditemukan dari al-Syaikh Naqsyabandiy. Jadi Naqsyabandi di sini, 

adalah salah satu tokoh tarekat. Nama lengkapnya adalah Bahauddin 

Muhammad al-Bukhari al-Naqsyabandi yang lahir di daerah Bukhara, 

pada tahun 717 H.
69

 

Ia bisa disebut Naqsybandi diambil dari kata-kata “Naqsybandiyah” 

Najmudin Amin al-Kurdi dalam kitabnya “Tanwir Qulub” berasal dari 

dua buah kata bahasa arab, “Naqsy” artinya ukiran atau gambar dan 

“band” artinya bendera atau layar besar. Dinamakan dengan Naqsybandi 

karena Syeikh Bahauddin pendiri tarkat ini senantiasa berdzikir 

mengingat Allah SWT berkepanjangan sehingga Allah SWT selalu 

terukir melekat ketat didalam kalbunya.
70

 

4. Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyyah di Kabupaten Rokan 

Hulu 

Tarekat Naqsyabandiyyah dinisbatkan kepada syeikh Baharuddin al- 

Naqsyabandi, (1317-1389 M) lahir disebuah daerah di Bukhara. Adapun 

peta perkembangan tarekat Naqsyabandiyyah hingga sampai ke Rokan 
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Hulu tidak terlepas dari usaha Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan di 

Besilam Langkat Sumatra Utara. Pada masa kesultanan siak pertama kali 

berpusat di bagan siapi-api.
71

 

Usaha kesultanan siak merekrut orang-orang tarekat 

Naqsabandiyyah memiliki Sedikitnya tiga tujuan: pertama, dalam rangka 

mengajar di berbagai lembaga pendidikan, kedua, untuk tujuan 

mengembangkan ajaran tarekat, dan ketiga, untuk mendakwahkan ajaran 

Islam di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah terpencil. 

Berdasarkan fakta tersebut tampak bahwa kesultanan siak pada saat itu 

memberi peluang yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya 

tarekat, sehingga tarekat Naqsayabandiyyah menjadi orgnisasi keagamaan 

terbesar yang tersebar ke berbagai daerah sehingga Kabupaten Rokan 

Hulu dijuluki ‘’Negeri Seribu Suluk (Seribu Nosa)’’. 

 Dari perjalanan sejarah perkembangan tarekat Naqsyabandiyyah di 

wilayah Rokan Hulu ada tiga persoalan yang sangat urgen, yaitu: 

1. Islamisasi masyarakat pedalaman 

2. Menumbuh kembangkan dan mempertahankan pengalaman 

keagamaan tradisional, dan 

3. Membendung isi dakwah lain 

  Keberadaan tarekat Naqsyabandiyyah yang dengan konsisten 

melaksanakan pengembangan ajaran melalui rumah (madrasah) suluk telah 
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menjadi kekuatan tersendiri sehingga sampailah tarekat Naqsyabandiyyah 

sampai kepelosok desa dan keberadaan tarekat ini masih eksis sampai 

sekarang terutama di Desa Rambah Hilir dan juga pada umumnya di 

Kabupaten Rokan Hulu, hingga Kabupaten Rokan Hulu di juluki Negeri 

Seribu Suluk. Kegiatan dakwah dari luar Islam. 


