
Cyflwyniad
Er bod modd ymprydio unrhyw bryd, mae’n cael ei argymell yn ystod mis Ramadan 
rhwng toriad gwawr a machlud haul. Mae union adeg yr ympryd yn dechrau’n 
draddodiadol pan fydd modd gwahaniaethu’n glir rhwng edau wen ac edau ddu - “bwyta 
ac yfed nes bydd edau wen y wawr yn wahanol i’r ddu”    (Sura 2:187). 

Gellir eithrio merched beichiog, plant ifanc, yr henoed, pobl wael a theithwyr, er bod 
teithwyr fel arfer yn ymprydio yn ddiweddarach. Fel y dywed y Qur’an: “Ymprydia am 
nifer penodol o ddyddiau, ond os oes un ohonoch yn wael, neu ar daith, ar ddiwrnodau 
eraill yn ddiweddarach.” (Sura 2:184)

Gweithdrefnau
Mae hyd yr ympryd yn amrywio mewn gwahanol rannau o’r byd oherwydd y 
gwahaniaeth mewn oriau golau dydd ar hyd a lled y byd. Yn wir, dyma un o’r rhesymau 
y “Byddai’n amhosibl disgrifio diwrnod ympryd Ramadan nodweddiadol, oherwydd mae 
pob cymuned yn wahanol, o ran y manylion o leiaf.” (Turner)

Mae ymprydio’n golygu nad ydych yn rhoi dim yn eich ceg yn ystod yr oriau hyn, dim 
dŵr hyd yn oed. Byddai rhai Mwslimiaid hyd yn oed yn mynd cyn belled â phoeri yn 
hytrach na llyncu poer ac yn peidio â brwsio eu dannedd er mwyn osgoi llyncu dŵr. 
Byddai eraill yn gwrthod cymryd meddyginiaeth drwy’r geg ac yn mynnu cael pigiadau 
meddygol.

Yn ogystal â bwyta, yfed ac ysmygu, mae trais a gweithredoedd rhywiol wedi’u 
gwahardd hefyd. Yn ymarferol, mae hyn yn cynnwys meddyliau am weithredoedd o’r 
fath yn ogystal â’r gweithredoedd eu hunain. “Mae rhywun i fod i ymatal rhag y pethau 
hyn a hefyd i ymatal rhag meddwl amdanynt.” (Elias)

Ond er gwaetha’r holl feddyliau a’r gweithredoedd sydd wedi’u gwahardd, a’r pethau 
y mae’n rhaid eu haberthu, nid yw Ramadan yn fis negyddol. Pwrpas Ramadan yw 
meddwl am Dduw a dylai felly fod yn gyfnod hapus. Mae’n amser i fod yn ddisgybledig 
ac i ddathlu’n llawen ac ni ddylai neb fod yn drist. 

Mae’n gyfnod o fendithion ac yn gyfnod o wobrau ysbrydol. Mae ymprydio’n gyfle i 
feddwl am Dduw ac yn gyfle i gael mantais grefyddol a moesol. 
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