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Ffeithiau allweddol am nabi (proffwyd), rasul (negesydd), nadir (rhybuddiwr) a 

risalah (y neges) mewn Islam

M ae llawer yn dadlau na all bod dynol ganfod ystyr bywyd heb gymorth 

dwyfol: 

   “ ni all dealltwriaeth yn unig ganfod pwrpas y creu, natur y Creawdwr, y 

llwybr y dylai ei droedio a sut y dylai ei droedio.” Colin Turner.

Er mwyn i Dduw gyfathrebu Ei ewyllys ddatguddiedig i ddynoliaeth, mae angen 
cyfryngwyr. Er na all Duw gyfathrebu’n uniongyrchol â dynoliaeth gall anfon angel 
i gyfathrebu neges, neu ddatguddiad (wahy), drwy negesydd (rasul) wedi’i ddewis 
gan Dduw oherwydd rhinweddau penodol y negesydd. Cyfeirir at y negeswyr hyn 
yn aml fel proffwyd (nabi) neu rybuddiwr (nadir).

Mae dysgeidiaeth Islamaidd yn gwahaniaethu rhwng nabi (proffwyd) a rasul 
(negesydd). Yn draddodiadol, gellir defnyddio’r ddau derm yn yr un modd er 
mwyn cyfeirio at bob un o broffwydi Islam. Fodd bynnag, mae rhai weithiau’n 
nodi gwahaniaeth canfyddedig rhwng y ddau. Yn dechnegol, mae rasul yn 
broffwyd sy’n cludo neges ysgrifenedig sy’n cynnwys cenhadaeth benodol. Yn ôl y 
ddealltwriaeth hon, nid yw pob nabi yn rasul, ond mae pob rasul yn nabi.

Mae Mwslimiaid yn credu bod y proffwydi’n cludo neges Duw ac maent yn derbyn 
y pum proffwyd ar hugain y cyfeirir atynt yn y Qur’an. Anfonwyd proffwyd at bob 
cenedl. Mae Mwslimiaid yn credu bod proffwydi’n ddibechod ar ôl iddynt gael eu 
dewis gan Dduw. Muhammad oedd Sêl y Proffwydi ac iddo ef y rhoddwyd y neges 

olaf. Ni fyddai rhagor o broffwydi ar ôl Muhammad.



  “ Muhammad yw’r ffigur canolog mewn Islam. Cafodd ei ddewis gan Dduw i 

dderbyn datguddiad y Qur’an, ac mae wedi cael ei dderbyn gan bob Mwslim fel y 

dyn delfrydol, yr ymgorfforiad perffaith o’r hyn y mae bod yn Fwslim yn ei olygu.” Rippin

Y gred mewn Islam yw bod y proffwydi a ddaeth cyn Muhammad yn ffigyrau 
pwysig iawn. Yn fwyaf penodol, ystyrir bod Isa (Iesu) yn ail agos i Muhammad.

Cyfeirir at bump ar hugain o broffwydi yn y Qur’an. Daeth pump ohonynt â’r 
ysgrythurau pwysicaf i ddynoliaeth, ac yn ôl y ddealltwriaeth draddodiadol o 
risalah (cred yn y neges) ystyrir y proffwydi hyn yn rasul. 

Rhoddwyd neges Allah i bob rasul, ond yn aml cafodd y negeseuon hyn eu 
hanghofio, eu hystumio neu eu hanwybyddu. Mae dynoliaeth wedi colli’r Sahifa 
(sgroliau) am byth.

Ar wahân i Muhammad a ddaeth â’r datguddiad olaf, y pedwar rasul blaenorol 
arall y cyfeirir atynt yn y Qur’an yw:

• Ibrahim (Abraham) - a ddaeth â’r Sahifa neu’r sgroliau
• Musa (Moses) - a ddaeth â’r Torah
• Dawud (Dafydd) - a ddaeth â’r Salmau, ac

• Isa (Iesu) - a ddaeth â’r Efengyl.
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