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YCHYDIG O NODIADAU CEFNDIROL

Roedd Muhammad a’i ddilynwyr mewn sefyllfa drychinebus ym Makkah. Roedd 
arnynt ofn am eu bywydau. Yr unig ateb oedd ffoi i le diogel lle na allent gael 
eu herlyn a’u gormesu. Dyna wnaeth Muhammad. Gwnaethpwyd y trefniadau’n 
gyfrinachol. Mae’n ddigwyddiad mor bwysig i Fwslimiaid fel mai dyma ddechrau’r 
calendr Mwslimaidd. Cyfeirir at y digwyddiad fel yr ‘Hijrah’ (“ffoi”). 

Mae Guillaume yn ei ddisgrifio fel ychydig o ddigwyddiadau allweddol gan “lond 
dwrn o ddynion o Medina a fyddai’n newid cwrs hanes y byd.” Mae Turner yn 
cyfeirio at yr Hijrah fel “trobwynt seicolegol aruthrol o bwysig” sy’n troi “lleiafrif 
ffydd” yn gymuned ac yn y pen draw yn ymerodraeth.

Llwyddodd Muhammad i osgoi’r cynllwyn olaf i’w lofruddio, a “fethodd oherwydd 
diffyg cytundeb” neu ddiffyg trefn mae’n debyg yn ôl Ruthven. Yn ôl traddodiad 
aeth Ali i’r gwely yn lle Muhammad er mwyn i Muhammad ac Abu Bakr allu dianc y 
noson gynt. Treuliodd Muhammad dri diwrnod mewn ogof a chafodd ei amddiffyn 
yn ‘wyrthiol’ rhag y Qurayshi a oedd yn ei ymlid.

Roedd llawer o resymau dros y penderfyniad olaf hwn i ffoi rhag y bygythiadau 
amlwg i fywyd Muhammad. Roedd rhesymau o’r fath wedi bod yn cynyddu ers tro. 
Ar un ystyr, er bod y penderfyniad a’r symudiad terfynol wedi digwydd yn gyflym, 
roedd y digwyddiadau bygythiol wedi bod yn cynyddu’n raddol: Yn ôl Aslan, 
“Digwyddodd yr ymfudo i Yathrib yn araf ac yn llechwraidd, ac aeth y Cymdeithion 
tua’r werddon (oasis) bob yn dipyn. Erbyn i’r Quraysh sylweddoli beth oedd yn 
digwydd, dim ond Muhammad, Abu Bakr ac Ali oedd ar ôl.” 
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Nid rhesymau negyddol yn unig oedd dros yr Hijrah. Roedd nifer o ffactorau 
atyniadol ynghylch Madinah. Gallwn nodi a chrynhoi’r prif ffactorau a arweiniodd 
at yr Hijrah dan benawdau ffactorau gwthio (rhesymau pam roedd yn rhaid i 
Muhammad a’i ddilynwyr adael Makkah) a ffactorau tynnu (rhesymau pam y 
penderfynodd Muhammad a’i ddilynwyr ddianc i Madinah).   

Yn wir, dywed John Esposito: 
 

 “ Roedd cymuned Medina yn fframwaith cyflawn ar gyfer gwladwriaeth, 
cymdeithas a diwylliant. Roedd yn crynhoi gorchymyn y Qur’an i Fwslimiaid fel 

unigolion a chymuned, “i drawsnewid y byd ei hun drwy weithredoedd yn y byd”…. 
Ysbrydolodd Muhammad i drawsnewid tiriogaeth sheikaidd leol yn wladwriaeth 

drawslwythol ” 
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