
NEFOEDD  
Dyma sut mae’r nefoedd yn cael ei disgrifio yn y Qur’an: 

Sura 47:15
(Dyma) Ddameg yr Ardd sy’n cael ei haddo i’r cyfiawn: ynddi mae afonydd o ddŵr 
na ellir ei lygru; afonydd o laeth nad yw ei flas byth yn newid; afonydd o win, sy’n 
rhoi pleser i’r rhai sy’n ei yfed; ac afonydd o fêl pur a chlir. Mae yno ffrwythau o 
bob math iddynt; a Gras gan eu Harglwydd. (A ellir cymharu’r rhai sydd yn y fath 
Wynfyd) â’r rhai a fydd yn byw am byth yn y Tân, ac y rhoddir iddynt i’w yfed ddŵr 
berwedig a fydd yn rhwygo eu perfedd (yn ddarnau)?
Cyfieithiad Cymraeg

Sura 76:12-21
(12) Ac oherwydd eu bod yn amyneddgar ac yn gyson, bydd Ef yn eu gwobrwyo â 
Gardd a (dillad) sidan.
(13) Wrth ledorwedd yn yr (Ardd) ar orseddau uchel, ni welant yno (wres eithafol) 
yr haul nac oerfel eithafol (y lleuad).
(14) A bydd cysgodion yr (Ardd) yn disgyn yn isel drostynt, a bydd y sypiau (o 
ffrwythau), yno, yn plygu’n isel mewn gostyngeiddrwydd.
(15) A rhennir iddynt lestri arian a gobledi grisial,-
(16) Clir fel grisial, wedi’u gwneud o arian: byddant yn pennu eu maint (yn ôl eu 
dymuniad).
(17) A rhoddir iddynt i yfed ohono yno Gwpan (o Win) wedi’i gymysgu â Zanjabil,-
(18) Ffynnon yno, a elwir yn Salsabil.
(19) Ac o’u hamgylch bydd glaslanciau bythol (ifanc) yn gweini: Pe gwelit hwy, 
byddet yn meddwl eu bod yn Berlau gwasgaredig.
(20) A phan edrychi, yno y gweli Wynfyd a Theyrnas Wych.
(21) Arnynt bydd Gwisgoedd gwyrdd o sidan main a brocêd trwm, a byddant wedi 
eu haddurno â Breichledi o arian; a bydd eu Harglwydd yn rhoi iddynt Win Pur a 
Sanctaidd i’w yfed.
Cyfieithiad Cymraeg
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Sura 36:55-58
(55) Yn wir bydd Cymdeithion yr Ardd y Diwrnod hwnnw yn cael llawenydd ym 
mhopeth y maent yn ei wneud;
(56) Byddant hwy a’u cymdeithion dan lwyni cysgodol (oer braf), yn lledorwedd ar 
Orseddau (o urddas);
(57) Bydd (pob) ffrwyth yno iddynt (i’w fwynhau); cânt beth bynnag y gofynnant 
amdano;
Cyfieithiad Cymraeg

NEFOEDD AC UFFERN   
MEWN ISLAM



UFFERN 
Dyma sut mae uffern yn cael ei disgrifio yn y Qur’an:

Sura 67:7-10
(7) Pan gânt eu taflu yno, byddant yn clywed y sŵn (dychrynllyd) wrth iddo gymryd 
ei wynt hyd yn oed pan mae’n llosgi’n wyllt,
(8) Bron â ffrwydro mewn cynddaredd: Bob tro y teflir Grŵp i mewn iddo, bydd ei 
Geidwaid yn gofyn, “Oni ddaeth Rhybuddiwr atoch?”
(9) Byddant yn dweud: “Do yn wir; fe ddaeth Rhybuddiwr atom, ond gwrthodasom 
ef a dweud, ‘Nid anfonodd (Allah) unrhyw (Neges): nid ydych ond rhithweledigaeth 
ddychrynllyd!’”
(10) Byddant hefyd yn dweud: “Pe baem ond wedi gwrando neu ddefnyddio ein 
deallusrwydd, ni fyddem (yn awr) ymhlith Cymdeithion y Tân Eirias!”
Cyfieithiad Cymraeg

Sura 69:30-32
(30)(Bydd y gorchymyn llym yn dweud): “Gafaelwch ynddo, a rhwymwch ef,
(31) “A llosgwch ef yn y Tân Eirias.
(32) “a gwnewch iddo gerdded mewn cadwyn deg cufydd a thrigain o hyd!
Cyfieithiad Cymraeg

Sura 33:64 
(64) Yn wir mae Allah wedi melltithio’r Anghredinwyr ac wedi paratoi Tân Eirias ar 
eu cyfer,
Cyfieithiad Cymraeg

Sura 74:30,31 
(30) Uwch ei ben mae Pedwar ar bymtheg
(31) Ac rydym wedi gosod angylion yn unig fel Gwarcheidwaid y Tân;
Cyfieithiad Cymraeg
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Sura 47:15 
(15) (A ellir cymharu’r rhai sydd yn y fath Wynfyd) â’r rhai a fydd yn byw am byth yn 
y Tân, ac y rhoddir iddynt i’w yfed ddŵr berwedig a fydd yn rhwygo eu perfedd (yn 
ddarnau)?
Cyfieithiad Cymraeg

Sura 44:43-46 
(43) Yn wir y goeden Zaqqum
(44) Fydd bwyd y Pechadurus,-
(45) Fel efydd tawdd; bydd yn berwi y tu mewn iddynt.
(46) Fel dŵr poeth yn berwi.
Cyfieithiad Cymraeg

Sura 4:56 
(56) Byddwn yn taflu’r rhai sy’n gwrthod ein Harwyddion i’r Tân yn fuan: cyn gynted 
ag y bydd eu croen wedi rhostio, rhoddir iddynt groen newydd, er mwyn iddynt 
brofi’r gosb: oherwydd Dyrchefir Allah mewn Grym, a Doethineb.
Cyfieithiad Cymraeg
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