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fakta kesehatan

Sebagian besar mimpi terjadi pada saat tidur pulas dan REM (Rapid Eye 
Movement) dimana otak dalam kondisi paling aktif.

Saat tidur Allah mengistirahatkan jaringan otak, inilah penyebab mengapa 

mimpi cepat dilupakan dan sulit diingat. Hikmahnya, jika mimpi diingat 

kuat, maka kita akan sulit membedakan kehidupan nyata dan mimpi 

dalam tidur.

Adakalanya saat mimpi kita dapat mengendalikan cerita, kejadian ini 

dalam kesehatan dikenal dengan lucid dream. (klikdokter.com)



pembagian mimpi dalam Islam

فالرؤاي الصاحلة بشرى من هللا، ورؤاي حتزين من الشيطان، ورؤاي مما : الرؤاي ثالثة
حيدث املرء نفسو

Mimpi terbagi menjadi tiga.

1) Mimpi yang menjadi kabar gembira dari Allah,

2) mimpi dari setan yang membuat sedih/kuatir,

3) mimpi karena bawaan pikiran saat ia terbangun.

(HR Muslim) 



mimpi para Nabi

Berbagai peristiwa penting dalam Islam diturunkan melalui mimpi.

Allah menjadikan mimpi sebagai salah satu sarana turunnya wahyu

bagi para nabi dari generasi ke generasi.

Berikut contohnya…



mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail

قَاَل اَي بُ ََنَّ ِإّّنِ َأَرى ِف اْلَمَناِم َأّّنِ َأْذََبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ َرى قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر 
ُ ِمَن الصَّاِبرِينَ  َسَتِجُدّن ِإْن َشاَء اَّللَّ

Ibrahim berkata, “wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam

mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa

pendapatmu.” ia menjawab: “wahai bapakku, kerjakanlah apa

yang diperintahkan kepadamu; insyaallah kamu akan

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”

(QS ash-Shaffat: 102)



mimpi Yusuf menjadi Nabi dan penguasa

وََكَذِلَك ََيَْتِبيَك رَبَُّك َويُ َعلُِّمَك ِمْن ََتِْويِل اأَلَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُو َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَب  
َكَما َأَتََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبُل ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ 

dan demikianlah Allah memilih kamu untuk menjadi Nabi dan diajarkan-

Nya kepadamu sebagian dari ta’bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya

nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya’qub, sebagaimana Dia

telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua bapakmu sebelumnya, 

Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana. (QS Yusuf: 6)



mimpi Nabi Muhammad menjelang Fathu Makkah

ُ آِمِننَي ُُمَلِّ  ُ َرُسوَلُو الرُّْؤاَي ِِبحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم ِإْن َشاَء اَّللَّ نَي قِ َلَقْد َصَدَق اَّللَّ
رِيَن ال ََتَاُفوَن فَ َعِلَم َما ََلْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فَ ْتًحا َقرِيًبا ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّ

Sungguh Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran

mimpinya dengan sebenarnya bahwa sungguh kamu pasti akan masuk

Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur

rambut dan mengguntingnya sedang kamu tidak merasa takut. Maka

Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan

sebelum itu kemenangan yang dekat. (QS al-Fath: 27)



mimpi di akhir zaman

إذا اقرتب الزمان، َل تكد رؤاي املؤمن َتكِذب، وأصدُقهم رؤاي أصدُقهم حديثًا
Di akhir zaman hampir setiap mimpi berisi dusta, mimpi yang paling benar

adalah mimpi dari seorang yang paling jujur perkataannya.

(HR Bukhari Muslim) 



cara mendapat mimpi yang benar

أحسنوا ِف يقظتكم، حيسن لكم ِف منامكم: ابن سريين
Ibnu Sirin menjelaskan: “Jagalah dirimu saat sedang terbangun/terjaga, Allah 

akan menjaga mimpimu.”

وَمن أراد أن َتصُدق رؤايه، فْليتحرَّ الصدَق، وأْكَل احلالل، واحملافظَة على : "قال ابن القيم 
األوامر والنواىي، وْليَ َنْم على طهارة كاملة مستقباًل القبلة، وَيذُكر هللا ِف غالب أحيانو، ويذكر 

هللا حىت تُغلق عيناه، فإن رؤايه ال تكذب ألبتَة،
Ibnul Qayim: “Siapa yang ingin mimpinya benar maka jagalah kejujuran, makan

yang halal, menjaga perintah dan larangan, tidur dalam keadaan suci dengan

menghadap kiblat, banyak berdzikir saat terjaga hingga tertidur, maka mimpinya
tidak akan salah.”



ciri-ciri mimpi yang benar

فإنو وقت التنزُّل اإلهلي، واقرتاب الرمحة واملغفرة، وأصدق الرؤاي ما كان ِبألسحار
وسكون الشياطني، وعكسو رؤاي العشاء عند انتشار الشياطني

Ibnul Qayim: dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang muncul

di waktu sahur, karena itulah waktu turunnya Allah, waktu

mendekatnya rahmah dan maghfirah, waktu berhentinya setan. 

Sebaliknya, mimpi di awal malam adalah waktu menyebarnya setan. 



adab ketika berimpi

1. Jika mimpi buruk segera ta’awudz,

ْذ ِمْنوُ  ْيطَاِن فَِإَذا َحَلَم فَ ْليَ تَ َعوَّ احْلُْلُم ِمْن الشَّ
“mimpi buruk datangnya dari setan, jika salah satu dari kalian bermimpi

hendaklah membaca ta’awudz dari godaan setan.” (HR Bukhari)

2. Meludah ke kiri tiga kali

إَذا رََأى َأَحدُُكْم الرُّْؤاَي َيْكَرُىَها فَ ْليَ ْبُصْق َعْن َيَسارِِه َثاَلثً 
Jika di antara kalian bermimpi yang tidak kalian senangi hendaknya kalian 

meludah ke arah kiri tiga kali. (HR Muslim)



adab ketika berimpi

3. Mengubah posisi tidur,

ْل َعْن َجْنِبِو الَِّذي َكاَن َعَلْيوِ  َوْليَ َتَحوَّ
“dan hendaknya berpindah tidurnya ke sisi lain.” (HR Muslim)

4. Bangun, Shalat dan tidak bercerita ke sembarang orang

ْث ِِبَا النَّاَس  فَِإْن رََأى َأَحدُُكْم َما َيْكَرُه فَ ْليَ ُقْم فَ ْلُيَصلِّ َواَل حُيَدِّ
Jika di antara kalian bermimpi yang tidak kalian senangi hendaknya

bangun, shalat, dan tidak menceritakan kepada orang lain.

(HR Muslim)



meminta fatwa atas mimpi

meminta fatwa atas mimpi adalah hal yang diperbolehkan, namun

terlebih dahulu pastikan bahwa orang yang dimintai fatwa adalah

orang yang tidak berpotensi dengki, shalih, dan memiliki ilmu. 

Sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang dimintai fatwa atas mimpi dari

seorang raja.

ُتْم ِللرُّْؤاَي تَ ْعبُ ُرونَ  اَي أَي َُّها اْلَمََلُ َأفْ ُتوّن ِف ُرْؤاَيَي ِإْن ُكن ْ
wahai orang terpandang, terangkanlah kepadaku ta’bir mimpiku

jika kamu mampu mena’birkan mimpi. (QS Yusuf: 43)



Adab dimintai fatwa tentang mimpi

Seorang perempuan yang sedang hamil ditinggal suaminya berdagang, dia

bermimpi bahwa tiang rumahnya rusak dan anaknya terlahir buta. Dia

meminta Rasulullah menakwilkan mimpinya. Rasulullah mengatakan bahwa

insyaallah suaminya akan kembali selamat dan anaknya lahir dengan baik.

Suatu saat ia kembali datang ke rumah Nabi dan bertemu dengan Aisyah, 

ia menceritakan mimpinya, kemudian Aisyah menakwilkan bahwa suaminya

meninggal dan anaknya akan menjadi nakal. Mengetahui hal ini Rasulullah

menegur Aisyah agar memberi harapan positif terhadap takwil/takbir mimpi.



Mimpi bertemu Nabi Muhammad

من رآّن ِف املنام، فقد رآّن؛ فإن الشيطان ال يتمثَّل يب
“siapa yang melihatku dalam mimpi, maka benar dia telah melihatku, 

karena setan tidak akan menyerupakan dirinya denganku.”

Mimpi bertemu Nabi adalah kenikmatan yang besar, hendaknya orang

yang bermimpi bertemu dengan Nabi tidak menceritakan kepada

sembarang orang.

Jika menjumpai orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi, 

tanyakanlah seperti apa kepribadiannya, minimal karakter fisiknya.



wangsit dalam mimpi

asy-syathibi: jika ada seorang yang mengaku melihat Nabi dalam mimpi

kemudian Rasul mengatakan kepadaku begini, atau memerintahkanku begini

yang bertentangan dengan syariat maka dapat dipastikan itu tidak benar. 

Karena selain para Nabi mimpinya tidak akan mengubah hukum syariat. 

لو كانت ليلة الثالثني من شعبان، وَل يَ َر الناُس اهلالَل، فرأى إنساٌن النيبَّ ِف املنام : قال النووي
الليلة أول ليلة من رمضان،َل يصحَّ الصوُم ِبذا املنام لصاحبو وال لغريه: فقال

An-Nawawi: bahkan jika pada malam ke 30 Sya’ban sedangkan tidak ada

orang-orang yang melihat hilal kemudian ada seorang yang bermimpi

bertemu Nabi dan berkata dalam mimpi tersebut bahwa malam ini adalah

malam pertama bulan Ramadhan; maka tidak sah (batal) puasanya

seseorang atau orang lain yang dilandaskan pada mimpi ini.
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