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Nid yw’r cymhwyster hwn a reoleiddir gan Lywodraeth Cymru ar gael i ganolfannau yn Lloegr.



GEIRFA ASTUDIO ISLAM 

TERM DIFFINIAD 

Afshar, Haleh 
Academydd Mwslimaidd Shi’a, Barwnes ac Athro Gwleidyddiaeth ac 
Astudiaethau Menywod ym Mhrifysgol Caerefrog.  

Bydysawd Osgiliadol Damcaniaeth wyddonol sy'n egluro sut mae'r bydysawd yn ehangu ac yn 
cyfangu'n ddiddiwedd.  

Clec Fawr Damcaniaeth wyddonol sy'n esbonio sut y datblygodd y bydysawd o bwynt 
unigol.  

Cyflwr Sefydlog 

Damcaniaeth wyddonol sy'n egluro bod y bydysawd yn ehangu'n gyson ond 
yn ymddangos yr un fath ar unrhyw adeg benodedig o ganlyniad i 
ddwysedd cynyddol a'r ffaith bod mater yn cael ei greu'n barhaus. Nid oes 
dechrau na diwedd i'r bydysawd.  

fiqh Yn llythrennol, ‘dealltwriaeth ddofn' gan gyfeirio at reolau shari’a. 

hadith 'Cofnodion' ysgrifenedig cyfun o ddywediadau, dysgeidiaethau a 
gweithredoedd Muhammad gan y rheini a oedd yn ei adnabod.  

hudud Yn llythrennol, 'cyfyngedig'; yn unol â chyfraith Islamaidd, mae hudud (ffurf 
unigol 'hadd') yn gosbau penodedig ar gyfer troseddau penodol.  

ijma ‘Consensws' ysgolheigion ar faterion yn ymwneud â chrefydd neu shari'a. 

ijtihad 

Brwydr fewnol, academaidd neu 'frwydr bersonol (trwy fyfyrio dwfn); y 
broses resymu y mae ysgolheigion cydnabyddedig yn ei defnyddio, gan 
gyrraedd ra'y (barn neu ddisgresiwn personol), er mwyn pennu materion yn 
ymwneud â ymddygiad Islamaidd, yn seiliedig ar yr hyn sydd yn y Qur'an a 
Hadith. 

Imam Arweinydd neu glerigwr Mwslimaidd; pennaeth cymuned neu masjid lleol fel 
arfer. 

Islamoffobia Yn llythrennol, 'ofn Islam', ond mae'n afresymegol ac yn seiliedig ar ragfarn 
neu anwybodaeth. 

Jihad 

Yn llythrennol, 'ymdrech' neu weithiau 'dyfalbarhad' neu 'ymroddiad' ac 
mae'n cyfeirio at gymhwyso egwyddorion crefyddol Islamaidd at fywyd pob 
dydd; wedi'u dosbarthu'n draddodiadol fel jihad y galon, jihad y tafod, jihad 
y llaw (jihad mwyaf) a jihad y cleddyf (jihad lleiaf).  



TERM DIFFINIAD 

Mahdi 
Yn llythrennol, "y tywysedig un"; mewn eschatoleg Islamaidd, mae'n cyfeirio 
at yr arweinydd a fydd yn ymddangos ychydig flynyddoedd cyn Dydd y 
Farn.  

mujtahid Ysgolhaig Islamaidd sy'n gymwys i ddehongli a chymhwyso shari'a. 

muraqaba Ffurf arbenigol ar fyfyrdod Sufi. 

muta Priodas dros dro Shi’a. 

Pobl y Llyfr Term a ddefnyddir yn y Qur’an am Gristnogion ac Iddewon. 

qisas Dysgeidiaeth benodol am ddialedd yng nghyfraith Islam ar gael i deulu 
dioddefwr.  

qiyas 
Defnyddio cydweddiad mewn fframwaith dehongliadol i ddiddwytho a 
chadarnhau ymddygiad priodol drwy gymharu a chyferbynnu'r Hadith yn 
erbyn dysgeidiaeth y Qur'an.  

Qutb 
Yn llythrennol, 'pegwn' neu 'echelin' ac fe'i defnyddir mewn Sufïaeth i 
ddisgrifio arweinydd ysbrydol sydd â chysylltiad dwyfol ac a all 
drosglwyddo'r wybodaeth uniongyrchol hon am Dduw i weddill Sufïaeth. 

Rahman, Aisha Abd Al 
Athro llenyddiaeth Mwslimaidd a astudiodd ac a ysgrifennodd am fenywod 
Mwslimaidd cynnar. Hi oedd y fenyw Fwslimaidd gyntaf i fynd ati i esbonio'r 
Qur'an.  

Salafi 'Y duwiol un' yn cyfeirio at ddilynwyr Mwslimaidd cynnar; fe'i defnyddir yn 
aml heddiw wrth gyfeirio at fudiad Salafi neu Salafiaeth. 

sama 
Yn llythrennol, ‘gwrando’; seremoni fyfyriol sydd fel arfer yn cynnwys canu, 
cerddoriaeth, dawnsio, barddoniaeth, gweddïau a gwisgoedd crefyddol 
penodol. Er enghraifft, arferion y 'Derfisiaid Chwyrlïol'.  

shari’a 
'Llwybr syth' neu 'y ffordd'; casgliad o ganllawiau crefyddol, cymdeithasol, 
moesol a gwleidyddol i Fwslimiaid, sy'n seiliedig ar y Qur'an, a ddatblygwyd 
drwy gydol hanes cynnar a lledaeniad Islam. 

Shi’a 

Ail gangen fwyaf Islam; mae dilynwyr yn cydymffurfio ag egwyddor Ali ibn 
Ali Talib fel olynydd cyfiawn Muhammad ac mae gan Shi’a Islam sawl 
nodwedd benodol sy'n gwahaniaethu rhyngddi a Sunni o ran credoau ac 
arferion.  

Sufi Traddodiad Islamaidd cyfriniol, yn deillio o'r gair am 'gŵlan', a oedd yn 
cyfeirio at y dillad byddai'r asgetigion cynnar yn eu gwisgo.  



TERM DIFFINIAD 

Sunna 
Traddodiad llafar yn cyfeirio at ddealltwriaeth o'r 'arfer' sy'n gysylltiedig ag 
ymddygiad Muhammad; dysgeidiaethau, gweithredoedd neu ddywediadau 
Muhammad  

Sunni Prif gangen Islam wedi'i nodweddu gan y 'califfiaid cyfiawn', y pum piler a 
phedair ysgol y gyfraith.  

taqiyya 
Dysgeidiaeth Shi’a sy'n caniatáu i Fwslimiaid guddio, gwadu neu gelu credoau 
a chysylltiadau ag Islam ar adegau o berygl ac er mwyn hyrwyddo Islam yn y 
tymor hir. 

taqlid Dilyn dehongliadau a chyfarwyddiadau Mujtahid. 

tazir 
Lle na ddynodir unrhyw gosb yn ôl y Qur’an neu'r Hadith, mae defnyddio tazir 
yn golygu y gall barnwr ddefnyddio ei ddisgresiwn a'i brofiad i bennu dedfryd 
am drosedd.  


