
M ae llawer o Fwslimiaid yn ystyried gweddi mewn Islam fel y piler pwysicaf o’r 
rhai ymarferol, oherwydd pwrpas gweddi yw sicrhau eu bod yn dod i gysylltiad 

uniongyrchol ag Allah yn rheolaidd, ac ar adegau rheolaidd drwy gydol y diwrnod, er 
mwyn cryfhau ymwybyddiaeth o hanfodion y ffydd Fwslimaidd – ymostyngiad ac ufudd-
dod. Mae hyn yn annog ymwybyddiaeth gyson o Dduw, neu fel y byddai Mwslimiaid 
yn dweud, taqwa, sy’n golygu parchedig ofn (sydd weithiau’n cael ei egluro fel 
ymwybyddiaeth o Dduw).

Salah yw’r term am weddi mewn Islam, ond mae’r term hwn yn aml yn canolbwyntio’n 
benodol ar yr ymarfer defodol o bum gweddi’r dydd. Mae Salah yn cynnwys nodweddion 
ymarferol a elwir yn rakah, sydd weithiau’n cael eu cyfieithu fel ‘symudiadau’ neu 
‘unedau’. Mae pob rakah yn weithdrefn benodol, a’r enwocaf ohonynt yw sujud 
(ymostyngiad) lle mae Mwslim wedi ymostwng yn llwyr, a’i dalcen, ei drwyn, ei ddwy law, 
ei bennau gliniau a phob un o fysedd ei draed yn cyffwrdd y ddaear yr un pryd. 

Mae gweddi mewn Islam yn annog paratoad bwriadol neu fwriad i gysylltu ag Allah, yn 
hytrach na gweithred ddigymell. Dyma pam y mae’n rhaid gweddïo â ‘bwriad’ (niyati). 
Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu bod â’r agwedd a’r cyflwr meddwl iawn wrth i rywun 
ymostwng o flaen yr un gwir Dduw. Mae gostyngeiddrwydd a rhoi eich hun yn llwyr i 
Dduw yn rhan hanfodol o’r weithred hon o ymostwng.

Rhaid cyflawni’r weithred o weddïo mewn cyflwr o burdeb. Fel arfer, mae’r ddefod o 
buro’n golygu ymolchi a chyfeirir ati fel wudu. ‘Pureiddiad lleiaf’ yw hyn, ac mae’n 
cynnwys golchi’r geg, y trwyn, y clustiau, yr wyneb a phob rhan o’r pen, ac mae’n 
ymestyn i’r breichiau, y dwylo ac yna’r traed.

Yn ogystal â Salah mae mathau eraill o weddïo sydd â’u nodweddion a’u pwrpas 
arbennig eu hunain. 

SALAH  
GWYBODAETH GEFNDIROL



G all Mwslimiaid offrymu gweddïau personol (du’a). Mae’r term yn llythrennol yn 
golygu ‘cri (y galon)’ a’i bwrpas yw atgyfnerthu’r bond emosiynol sy’n cael ei 

sefydlu drwy Salah. Mae Du’a fel arfer yn dilyn un o’r gweddïau gosod er nad yw hynny’n 
angenrheidiol. Mae gwahanol fathau o du’a ond maent i gyd yn tueddu i gynnwys 
erfyniad personol o ryw fath. Gall yr erfyniad hwn, er enghraifft, gynnwys gofyn i Dduw 
gynyddu eu ffydd neu eu helpu’n ysbrydol, neu gallai hefyd, er enghraifft, gynnwys gofyn 
am bethau sy’n ymwneud â’r byd, megis mwy o blant neu fwy o gyfoeth.

Bydd llawer o Fwslimiaid yn cario ac yn defnyddio gleiniau tasbih i atgoffa eu hunain o 
bwysigrwydd gweddi. Gan ddefnyddio’r gleiniau tasbih maent yn adrodd 99 enw Allah 
er mwyn atgyfnerthu ymwybyddiaeth o Dduw yn gyson. Mae tasbih fel arfer yn cael ei 
gyfieithu fel ‘gogoniant i Dduw’ ac, o ganlyniad, pwrpas y math hwn o fyfyrdod ar Dduw 
yw moli a gogoneddu.

Anogir Mwslimiaid hefyd i offrymu nafila (gweddïau gwirfoddol ychwanegol). Mae’r rhan 
fwyaf o weddïau nafila yn cael eu hoffrymu naill ai cyn neu ar ôl y gweddïau dyddiol.

Mae yna hefyd weddi wirfoddol ar gyfer y nos a elwir yn tahajjud. Pwrpas y weddi hon 
yw rhoi mantais ychwanegol i’r sawl sy’n gwneud y gweddïau hyn gan eu bod yn dod â 
rhywun yn nes at Dduw, a hefyd yn ei helpu i gael mwy o lwyddiant mewn bywyd ar ôl 
marwolaeth.

Mae gweddi Jummah ar ddydd Gwener yn cael ei hystyried yn arbennig ac yn aml iawn 
mae’n cael ei chyfieithu fel ‘gweddïau cynulleidfaol’. Mae’n rhaid i bob oedolyn gwryw 
fynychu gweddïau dydd Gwener ac mae hyn yn cael ei gefnogi yn y Qur’an 62:9-10. 
Mae’r ymarfer o weddïo cymunedol ar ddydd Gwener yn adeiladu cymuned (grefyddol). 
Mae’n dynodi undod yr Ummah a’r cydraddoldeb hanfodol sydd ynddo. Mae Mwslimiaid 
yn cymryd y gweddïau hyn o ddifri, i’r graddau eu bod yn cymryd bod rhywun wedi cefnu 
ar Islam os bydd wedi colli tair wythnos yn olynol.

I Fwslimiaid Sufi, mae ‘wird’ yn ddull o weddïo drwy fyfyrio ac adrodd y Qur’an. Pwrpas 
wird yw dod yn nes yn ysbrydol at Allah. Gall y Sufi ffyddlon fynegi hyn mewn llawer o 
ffurfiau allanol.
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