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Y 5 CATEGORI GWEITHREDU MOESOL: GWYBODAETH GEFNDIROL

M ae Islam yn rhoi pwyslais ar y ‘llwybr syth’ (shari’a) yn ôl ewyllys Allah. Ar 
y llwybr hwn mae llawer o bethau mewn bywyd sy’n cael eu hannog a’u 

dathlu. Mae yna hefyd weithredoedd sydd wedi’u gwahardd ond mae’r nifer yn 
gymharol fach.

Mae Islam yn ffordd gyflawn o fyw, sy’n cynnwys cyfraith grefyddol, cyfraith 
teulu, cyfraith gymdeithasol, ymddygiad cyffredinol safonol a llawer mwy. 
Mae’r categorïau yn helpu Mwslimiaid yn eu bywydau bob dydd drwy ddarparu 
canllawiau yn ymwneud ag ymddygiad moesol a chymdeithasol derbyniol.

Cawsant eu llunio yn yr ail a’r drydedd ganrif gan ysgolheigion crefyddol a 
chyfreithiol Mwslimaidd i helpu pobl i fyw bywyd Mwslimaidd. 

Mae 5 prif gategori ymddygiad. 

1) Wajib neu fard (gorfodol)

2) Mustahabb (sy’n cael eu ffafrio, sy’n ganmoladwy)

3) Mubah (a ganiateir) 

4) Makruh (nad ydynt yn cael eu hannog, teilwng o gerydd)

5) Haram (wedi eu gwahardd yn llwyr)



Wajib neu fard (gorfodol): Gweithredoedd y mae’n rhaid cydymffurfio â hwy. 
Wrth gymhwyso hyn i fywyd Mwslimaidd mae hyn yn golygu’r meysydd 
a ganlyn: 5 piler: kifayah – dyletswyddau cymunedol; bwyd halal; rhaid i 
hylendid personol fod o safon uchel iawn; ni chaniateir dyled.

Mustahabb (sy’n cael eu ffafrio, sy’n ganmoladwy): gweithredoedd sy’n 
cael eu hystyried yn anrhydeddus. Wrth gymhwyso hyn i fywyd Mwslimaidd 
mae hyn yn golygu’r meysydd a ganlyn: enwaedu bechgyn: gweddïau 
ychwanegol: ymweld â ffrindiau a theulu: ystafell daclus: defodau angladdol 
cywir; priodas; gofalu am rieni.

Mubah (a ganiateir): gweithredoedd sydd bron yn niwtral. Wrth gymhwyso 
hyn i fywyd Mwslimaidd mae hyn yn golygu’r meysydd a ganlyn: unrhyw 
beth nad yw yn y categorïau eraill ac sy’n cynnwys rhyddid dewis personol a 
hoffter o rai pethau yn fwy na’i gilydd.

Makruh (nad ydynt yn cael eu hannog, teilwng o gerydd): gweithredoedd 
drwg ond nad ydynt wedi eu gwahardd. Wrth gymhwyso hyn i fywyd 
Mwslimaidd mae hyn yn golygu’r meysydd a ganlyn: gwneud dŵr mewn dŵr 
llonydd; cysgu’n hwyr yn y bore; rheolau penodol yn ystod gweddi e.e. ni 
chaniateir chwarae â dillad neu rannau o’r corff, symud y pen i’r chwith neu 
i’r dde na chlecian bysedd; anadlu i mewn i lestr yfed; erthyliad.

Haram (wedi eu gwahardd yn llwyr): pethau nad ydynt yn cael eu caniatáu 
mewn unrhyw amgylchiadau. Wrth gymhwyso hyn i fywyd Mwslimaidd mae 
hyn yn golygu’r meysydd a ganlyn: yfed alcohol; bwyta porc; lladd pobl 
ddiniwed; godineb; gweithredoedd cyfunrywioldeb; shirk; ewthanasia. 
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