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. NODIAD.

Vn mluuütoad y iiodiadau hyn ymgynghorwyd â'r gweithiau canlynol.

Vn yr ymdriniaeth ar ffnrf ìenyddol Llyfr y Barnwyr, a'i le yn mysg

Uyfrau ereill yr Hen Destament, dilynwyd yr erthyglau rhagorol a geir yn

I)!-. ÍSmith's Dirtionary of the Bíble, a Dr, Fairbairn's Imperial Bible

Dictiomtry, y Bihlt Edncator, dan olygiaeth Dr. Phimptre, yn nghyda'r

rhagíhaethodau dysgedig mewn amrywiol esboniadau cyhoeddedig ar y

llyfr.

O berthynas i wahanol ddarlleniadau a chyfeithiadan, canlynwyd yn

benaf, ond nid yn hollolj - T'Ae ^íTo^y Bible with varions renderings and

rtddiny.sfrom the b'ést anthorítiek, yr' Hen Desíáment dan olygiaeth T. K.

Cheyne, M.A.^hi 8. Rf./^«ver,' M.A. Hefyd, y Cyfieithiad Diwygiedig o'r

Hen Destament a'^gyhoec^^wyd yn ddiweddar. Cyfeirir ato yn y nodiadau

•eghirhaol gyda'r fFiîfcf dalfredig, C.D.

Am (1deon<jliadaeth\y Ij^'fr, ymgynghorwyd yn helaeth â'r Speaker s

('oin/iìtJifary ; Prof. K.éìì's- 'Gommentary on the Book of Judges ; Dr.

Jamieson's Critical, Experiment<jd, and Practical Gommentary ; Deon

Farrar, D.D., yn The Old 7-éstament Gommentary, Edited by Bishoit

Ellicotf ; ac yn neiUduol y ddau "Law-lyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, un

\'n y Canridgt Bibìtfor Schools, gan J. J. Lias, M.A., a'r llall yw un o'r

Hand-books for Bible Glasses, gan y Prif Athraw Douglas ; y ddau yn

anghydmarol i'r amcan y bwriadwyd hwynt, y cyntaf, o ran ei ffnrf a i

nodn;edd lenyddoì , a'r Uall o ran eìfater.

Am hanesiaeth cyfnod y "Barnwyr," dilynwyd yn lled fanwl Ewald's

Hisfory of IsraeJ ; Stanley's History of the Jewish Chnrch, Cyf. I. tudaL

242; Dr. Geikie's Honrs with the Bible, Cyf. II. tudal. 456; ac Israel niuler

Joshna and tht Jndgts, by Dr. Aìfred Edersheim, Cyf. IV.

(iyda golwg ar gyfeiriadau at leoedd a chwestiynau o ddaearyddiaethy

gwnaed defnydd o Ritter's Palestine; Robinson's Biblical Researches; Dr.

Thomson's Land and the Book (y gyfrol ar Southern Palestine yn yr

argraphiad newy(hl, 1881); Stanley's Sinai and Palestine ; Canon
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Tristram's Bihle Plare.s; Prof. George Adam Smith's Hi.storìcal dtonraphy

of The Holy Land : Third Edition; a Cad. Conder's Teiìttrorl: in Pa/e.sfiiir

a'i Hand-hool- to tht Bihìe; yn nghyda llyfrau a ma^iian gwertlifawr y

Palestine Explorafiou Fund—cymdeithas sydd wedi aichwilio a phartli-

lenu yv oU o ddaear gj'segredig Canaan, o'r tu gorllewinol i'r lorddonen, a

thrwy hyny wedi creu cyfnod newydd mewn Daearydcìiaeth Ysgrythyrol.

Am y goleuni a deflir ar ranau o Lyfr y Barnwyr gan arferion a hanes

tiigolion presenol Palestina, ymgynghorwyd â hanes yr amrywiol deithwyr

a fuont drwy y wlad, yn nghyda'r gwahanol law-lyfrau ìt wlad, megis yr

eitldo Bäedelcer, Mnrray, a Mannimj ; a gwnaed defnydd hef^'d, 3'n ddiai-

wybod o bosibl, o'r argraphiadau a gafodd yr ysgrifenyihl ei hunan, pan

yn nghwmni tri chyfaill, y bu drwy y wlad yn ngwanwyn y flwyddyn

1SS2.

W'rtli roddi enwau lleoedd rhoddwyd, hyd y gellir penderfynu, eu

henwau presenol rhwng cromfachau ; ac wrth roddi enwau pe.rüonau

rhoddwyd ystyron eu henwau.

LXX.—Y cyfieithiad henaf sydd wedi dod i hiwi- i'n dy(hliau ui o'r

YsíTythyrau o'r Hebraeg i'r iaith Roeg, ac a wnaed yn Alexandria yn

niwedd y drydedd ganrif cyn Crist.

Ynlgafe.—Cyfieithiad Jerome o'r Ysgrythyrau i'r iaith Lladin.

Taríjnm sydd air Caldaeg yn golygu ryfieithiad neu ddeongHad. Sait y

gair j-n awr am yr Aralleiriad Arameaidd a wnaed o'r Ysgrythyrau (>"i

Hebraeg i'r Aramaeg.

Drwg genym na ddaeth Esboniad Di-, (i. F. Moore, Andover, ar y

liainwyr yn yr International Critiral Commentary, i'n llaw hyd nes yr

oeddyni yn l)arod i fyned i'r wasg. Gwelwn mai ychydig o oleuni y mae

yntau yn allu ei roddi ar gwestiynau dyrus amseryddiaeth ac awduriaetli.

&c.
,

}• llyfr.
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1. Enw y Llyfr.—Fel aniryw o lyfrau hanesytldol y Beibl, cymer y llyfr

hwn ei enw oddiwrth ei gynwj'siad—cj^nwys hanes y Barnwyr (Heb.

Sho2*hetiviJ a Ij'wodraethent ar Israel, o faiwolaeth Josua hyd amser Eli, a

chyfodiad Samuel. Gwir na chynwys hanes yi holl farnwyr a fu ar Israel

;

oblegid fe fu Moses a Josua yn barnu Israel cyn hyn, ac Eli a Samuel ar ol

hyn ; eto, dj'^ry y llyfr hanes y barnwyr penodol hyny, y rhoddid y teitl

hwnw mewn modd pendant arnynt, gan ddechreu yn Othniel a dybenu y'n

Samson. Mae cyfnod y Barnwyr (Barn. ii. 16—19; Ruth i. 1 ; 2 Sam. vii.

11), j'n yr ystyr gyfyng hon, i'w wahaniaethu oddiwrth y cyfnod o'i flaen

—tj-mhor arweinyddiaeth Moses a choncwest Josua, ac oddiwrth y cyf-

nodau ar ei ol—cyfnod uwchafiaetli Eli yr archoíìeiriad, a'r cyfnod

prophwj^dol a ddechreuodd yn nyddiau Samuel. Yn llyfr Josua ceir hanes

gorchfj'giad y Canaaneaid, ac yn llyfrau Samuel dechreuir y gyfres hono o

lyfrau sydd yn rhoddi hanes y geriedl o dan y brenhinoedd a'r prophwydi ;

ond cymer y llyfr hwn ei le, yn nghwrs hanesiaeth y Datguddiad Dwyfol,

fel hanes Israel yn ystod " y Barnwyr."

^. Awduriaeth ac Amseriad.—Mater o ddyfaliad, i fesur mawr, ydyw
adeg ysgrifeniad, a phwy ydoedd awdwr Llyfr y Barnwyr. Priodolir ef

gan rai i Ezrah, gan gymeryd y cyfeiriad yn pen. xviii. 30, i olygu \

caethgludiad i Babilon; ac felly, nad ydoedd wedi ei gyfansoddi cyn yr

amgylchiad hwnw. Mwy tebyg o lawer fod y cyfeiriad hwnw at y
trychineb yn nyddiau Eli, pan chwalwyd t Dduw yn Siloh. Priodolir ef

gan ysgrifenwyr luddewig yn lled gyffredinol i Samu,el, ac yn hyn dilynir

hwynt gan luaws o ysgrifenwyr Cristionogol ; ac ar sail rhai profion

me'WTioI, a'r ffaith fod Samuel yn hanesydd (1 Cron. xxix. 29), y mae y
dybiaeth yn bur naturiol. Nis gall ei amseriad fod yn foreuach na diwedd

y gorthrymder ar Israel yn amser y Philistiaid, yr hwn a derfynodd yn
marwolaeth Samson, nac yn ddiweddarach na'r adeg y bwriodd Dafydd
ymaith y Jebusiaid o Jerusalem (pen. i. 21). Gellir yn naturiol gapglu ei

gyfansoddi yn mlynyddoedd cyntaf y frenhiniaeth, a chan un oedd }n
mwynhau ei nodded, gan ei fod yn mynychu y dywediad am gyfnod y
Barnwyr:—" Nid oedd brenin yn Israel" (pen. xviii. 1; xix. 1). Digon

ydyw dywedyd, fodd bynag, yn mysg y Iluaws a ddygid i iyny yn "ysgolioii

y projihwydi," oeddynt mor aml a blodeuog yn nyddiau Samuel, y ceid

digon 3'n gymhwys i gyfansoddi y fath hanes, naill ai yn ystod bywyd a
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than gyfarwyddyd uniongyrchol Samuel ei hunan, neu yn fuan ar ol ei

farwolaeth,

J. Aìcdardod a Dîlyrrwydd.—Profir ei ddilysrwydd (1) gan ei arddull,

canys ceir ynddo luaws o eiriau na cheir molionynt yn y llyfrau blaenorol

iddo, ac eto ni cheir ynddo yr ymadroddion Arameaidd sydd yn britho

Hebraeg diweddarach y llyfrau dilynol, (2) Gan rediad bywiog yr hanes,

yr hj'n a rydd argraph o wirionedd arno. (3) Gan gywirdeb y cyfeiriadau

daearyddol a hanesyddol, megis cerbydau Jabin, tj'nged Sisera, dyfais

íilwraidd Gedeon, llofruddiad brodyr Abimelech, y rhai a gadarnheir gan
arferion Dwyreiniol y cyfnod hwnw, a chan ddarganfyddiadau daearyddol

diweddar yn Palestina. (4) Gan y íFaith ei fod yn ffurfio rhan bwj^sig o
lianesiaeth awdurdodedig y genedl luddewig; ac fel Lefiticus, Numeri, a'r

llyfrau hanesyddol ereill, yn dechreu gyda'r cysylltair "ac," yr hyn a

ddengys ei fod 3^n ddolen j-n y gadwen o lyfrau sydd yn adrodd yn ddidor

hanes y genedl o'r oesoedd boreuaf.

Profir ei awdurdod ( 1 )
gan y ffaith ei fod wedi ei drosglwyddo i lawr

drwy yr oesoedd fel rhan o'r Ysgrythyrau Hebreaidd, ac fel rhan hefyd o
gyfieithiad y Deg a Thriugain. (2) Gan dystiolaeth gyffredinol ysgrifenwyr

luddewig a Christionogol ei fod yn rhan o'r Canon. (3) Gan y cyfeiriadau

ato mewn Ysgrythyrau ereill, megis—2 Sam. xi. 21 ; Nehem. ix. 25—31

;

Sahn lxxviii. 56—64; lxxxiii. 7—11; cvi. 34—45; Esaiah ix. 4; x. 26;

Hos. X. 9; Act. xiii. 20; Heb. xi. 32.

4- Amcaii.—Nid ysgrifenwyd y llyfr hwn gyda'r amcan i fod yn ddini

mwy na phenod yn hanes cenedlaethol Israel yn unig ; ond ei amcan penaf

ydyw, rlioddi hanes y Ddwyf-lywiaeth (Thtocrary) luddewig, ac felly

lianes eglwys Dduw yn nghyfnod neiUduol y Barnwyr. Hanes y genedl o

gyfeiriad Duw ydyw. Yr oedd cadw Israel yn ystod y tymhor cynhyrfus

liwn, iiid yn fater o ddamwain, eithr yn rhan o gynllun trag^^wyddol Duw
er iaehawdwriaeth y byd; felly y mae y llyfr yn hanes cyfiawnder, ffydd-

londelj, a thrugaredd Duw. Saif yllyfr hwn yn ei berthynas â'r Pum'
Llyfr, yn yr un berthynas ag y saif Llyfr yr Actau yn ei berthynas â'r

Pedair P^fengyl; yn unig ihoddir yno hanes ryiiydd, yr Eglwys Gristionogol,

tra y rhoddir yma hanes dadfeiliad yr Eglwys luddewig. Hanes diryioiaíí

ydyw Llyfr y liarnwyr. Yn y cyfnod hwn yr oedd y tair elfen 5'n Ilyw-

odraethiad ac addysgiad y wlad—y wladol, y ddefosiynol, a'r brophwydol

—wedi myned yn dra dirywiedig. Y barnwyr yn brinion, yr offeiriaid yn

llygredig, a'r prophwydi yn anaml. Yr oedd y Ilywodraeth wladol yn

wanaidd, rhanedig, a didrefn; a phan y byddai y gorthrymder wedi myned
yn annyoddefol braidd, cyfodid offerynau ncillduol gan Dduw i waredu y
gcnedl, a dyma y barnwyr. Arweinwyr niilwraidd ocddynt, yn fwy na

deddfwyr rheolaidd. Ystyr y gair Hebracg —.S7io;>/ifí/'î7)i.—Barnwyr, ydyw
rhyddhumjr neu wartdmyr. Dyma y teitl a wisgai blaenoriaid y gonodl o
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ailyd.liau Josua hyd amser Saul; oiul y niae yn anhawdd penderfynu pa

beth oedd vn gynwysedig yn y swydd, gan nad ydyw ei gwaith wedi ei

ddarnodi yn fanwl Vn y Beibl. Nid ydoedd " y barnwr " yn frenin; ac

tìto yr ydoedd yn ríiywbeth heblaw penaeth y llwyth neu ynad cyíîredin.

Yn *oehV ddynol y swydd yr oedd y barnwyr yn enghreifftiau nodedig o'r

dynion cryfàf—gan olygu nerth yn ei ystyr oreu, nerth nioesol ac ysprydol

—yn gweithio i"r golwg. Arwyr eu hoes oeddynt, a dynion Duw oeddynt

hefyd oherwydd eu gwisgo " â nerth o'r uchelder."

Yr oedd y elfen oftiriadol yn y wladwriaeth wedi myned hefyd yn

neillduol o adfeiliedig—yr offeiriadaeth yn llygredig, a'r addoliad cenedl-

aethol wedi ei golli o Siloh. Unig rwymyn eu hundeb cenedlaethol ydoedd

^u haddoliad cenedlaethol ; ac yr oedd hwnw wedi ei golli. Y mae hanes

Micah a'i ddelwau, a'r Daniaid, yn mhenodau diweddaf y llyfr (y rhai sydd

yn gyfamserol à rhanau boreuaf yr hanes) yn profi sefyllfa o ddirywiad

mawr. Ac yr oedd yr elfen hroplncydoì, er yn ymddangos weithiau gyda

nerth, ac yn hanes Deborah, wedi ei chyfuno â'r farnol, eto, ar y cyfan, yn

«iddil, a'r prophwydi jn anaml.

J. Dosharthiad ac A m.serì/ddiaeth.—Ymrsina, y llyfr i dair rhan—

I. Yr Adran Arweiniol, yn cynwys pen. i. 1—iii. 7.

II. Y Prif Adroddiad, yn cynwys hanes rhyfeloedd'ac anturiaethau y

gwahanol farnwyr, pen. iii. 8—xvi. 31.

III. Yr Attodiad, pen. xvii.—xxi.

Cj-nwys ì/r Adraii Arireiniol ddwy ran wahaniaethol, sef

—

(1.) Pen. i. 1—ii. 9, yn cj^nwys math o adgrynhöad o amgylchiadau a

sefyllfa y genedl o flaen ac i fyny hyd farwolaeth Josua. Mae yn amlwg

fod casglydd y llyfr, yn yr adran hon, wedi gwneyd defnydd o'r un ffeithiau

3i chasglydd Llyfr Josua, a naturiol ydyw meddwl iddo eu cael o'r un

fîymonell, h.i/., mewn rhyw hanes credadwy o ryfeloedd Israel (Jos. xiv. ;

XV.; xvi. 10; xvii. 12, &c.).

(2.) Pen. ii. 10—iii. 6, yn cynwys ardrem ar yr hanes y bwriedir ei

adrodd yn nghorph y llyfr.

Y Prif Adroddiad ydyw cnewyllyn y llyfr, ac o berthynas i ddosraniad

ac amseryddiaeth y rhan hon y ceir mwyaf o anhawsderau. Y dosraniad,

£i ymddengys yn gweddu oreu â chymeriad y llyfr, fel rhan o hanes dad-

blygiad iachawdwriaeth Duw i'r byd, drwy hanes ei waredigaethau i'r

^enedl luddewig, ydyw eiddo y *Proffeswr Douglas; a hwnw, gydag

ychydig o gyfnewidiadau, a fabwysiedir yn y llyfr hwn. Dodwn ef yn y
<laflen ganlynol, modd y gallo yr efrydydd ei weled âg un drem :

—

* Gwel ei erthygl yn yr Imperial Bible Dictionary dan y gair " Barnwyr."'
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Y CYFNOD CYNTAF, PEN. III. 7— V. 3I.

BLWYDl).

I. Gortlirwm.—Cusan-risathaim o Mesopotaniia ... 8 iii. H

1. Barnwr Othniel ( Llew Dìíir) o Iwyth Juclah (niab

Cenaz) 40 iii. 11

II. Gorthrwm.— Eglon
; y Moabiaid, yr Ammoniaid, a'r

Amaleciaid 18 iii. 14

2. Barnwr Ehwd (ado yii ìujhyd), mab Gera o Iwyth

Benjamin 80 iii. 30

3. Barnwr Sanigar (rhyfehrr) mab Anath o h\-vth

Naphtali(?), (Dan, yn ol Ewahl) ... ... ... —
III. Gorthrurm.—Jabin, brenin Canaan ... ... ... 20 i\ . "i

lü()

BLWYDI).

16()

4. BarnM^r Deborah (y ircnyìieìi ), y brophwydes,
|

gwraig Lapidoth, o Iwyth P^phraim (?) ... ...
|

„ ...

5. Barnwr Barac (y daranfoìlf ), mab Abinoam o
'

Iwyth Naphtali (?)

20()

YR AIL GYFNOD, PEX. VI. ^

—

X. 5.

IV. Gorthrwm.—Midian, Amalec, a meibion y Dwyrain ... 7 vi. I

6. Barnwr (iedeon (y cymynydd), mab Joas o Iwyth

Manasseh 40....viii. 28

Gormesdeyrn Abimelech (y hrcnin) mab Gedeon o

Iwyth Manasseh ... ... ... ... 3 i.\. 22

7. Barnwr Tola (y pryf), mal) Puah o Iwyth Issachar 28 x. 2^

8. Barnwr Jair (Duw rydd oleuni), Gileadiad o h\ yth

Manasseh(?) 22 x. :î

9.")

V TRYDYDD CYFNOD PEN. X. 6 Xn. 3I.

V. Gorthrirm. ^r Ammoniaid a'r IMiilistiaid ... ... 18 x. S

9. Barnwr Jephthah (yr hirn a ryddhaodd Dmr ) inab

Gilead o Iwyth ManasHeh ... ... ... ... (> xii. 7

10. Barnwr Ibsan (alran) o Bethlehem, olwyth .Iii(l;ih(?) 7 xii. *•

11. Barnwr Elon ^rfer//;e;/J o Iwyth Zabulon ... . H» xii. II

12. Barnwi' Abdoii (;/irasaidd ) iiiab Hilel y l'iiathoiii.itl,

o Iwyth Ej)hraiin ... ... ... ... ... 8 \ii. 14

49
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Y PEDWERYDD CYFNOD, PEN. XIII. XVI. 31.

VL (;^orMrírm.—Y Philistiaid 40 xiii. I

13. Barnwr Saiuson (cryf, fel yr haiil, (/iramnaethgarj

mab Manoah o Iwyth Dan ... ... ... ... 20 xv. 20

60

Cyfanrif yr holl gyfnodau ... ... ... 410

Wrthgymeryd l)lynyddoedd yr holl gyfnodau gyda'u gilydd, achymeryd

i fewn hefyd y deugain mlynedd yn amser Eli (1 Sam. iv. 18), gwnant

410x40 = 400, sef, " yspaid yn nghylch pedwar cant a deng mlynedd a

deugain," yr hyn a ddywed Paul yn Actau xiii. 20. Yr anhawsder ydyw,

oael rhj'w bwjmtiau sylfaenol, un ai yn nghyfnod y barnwyr, neu o'r tu-

allan iddo, i adeiladu i fyny ddamcaniaeth am amseryddiaeth y cyfnod.

Heblaw y crybwylliad uchod o bregeth Paul ceir datganiad yn 1 Bren. vi.

1, fod y cj'fnod rhwng y mynediad allan o'r Aipht a chysegriad y deml yn

bedwar cant a phedwar ugain. Ond y mae amheuaeth mawr o berthynas

i'r darlleniad cywir ar yr adnod yno. Tybia ereiU y ceir sylfaen weddol

yn yr âch-restrau yn Llyfr y Cronicl (1 Cron. ii. 10—15 ; vi. 4—8, 50—53,

&c. ). Ond y mae cynifer o fylchau gweigion a dolenau ciidd yn y rhestrau

hyny, fel nas gellir adeiladu dim gyda mesur o sicrwydd arnynt. Hefyd,

jTi Barn. xi. 26, dywed Jephthah fod tri chan' mlynedd yn ei ddyddiau ef

er pan ydoedd Israel yn trigo yn Hesbon. Wrth gyfrif yr amser, yn ol y
blynyddoedd a geir yn syml yn Llyfr y Barnwyr, fe geir fod tua thri chan'

ndynedd o amser gorthrymder Cusanrisathaim hyd orthrymder Israel gan

feibion Ammon jn nyddiau Jephthah. Wrth gwrs, fe deimla yr efrydydd

yn fuan mai un o'r cwestiynau anhawddaf a berthyn i'r llyfr ydyw ei

amseryddiaeth ; ac y mae yn amheus genym nad ei dywyllu a wneir gan

esbonwyr wrth drafod Uawer arno. O'r cyfan yr ydym ni yn tybied mai y
pwyntiau mwyaf syml a naturiol, megis yr awgrym uchod o'r Actau, a'r

Uall o eiriau Jephthah, ydyw y mwyaf cywir, heblaw eu bod yn llawer

rhwyddach na'r un arall. Gyda golwg ar amseryddiaeth y cyfnod hwn,

yr ydym yn y sefyllfa hono yn disgwyl am oleuni. Hyd hyny, o bosibl

nad y drefn symlaf ydyw'r debycaf o fod yn agos i'r gwirionedd. Yr
anhawsder ydyw fod yma gynifer o fylchau o barhad anhysbys, megis o

farwolaeth Josua hyd y gorthrymder yn amser Cusan-risathaim, y cyfnod

y bu Samgar yn barnu, yn nghyda'r cyfnod o farwolaeth Samson hyd
dymhor offeiriadaeth Eli. Y mae y cyfeiriadau amseryddol yn neillduol o

anmhenodol ar ol dyddiau Gedeon. Dichon fod rhai o'r adegau a nodir yn

y llyfr yn cyd-redeg â'u gilydd, h.y., fod un barnwr yn barnu mewn un

cr o'r wlad am dymhor penodol, pan oedd un arall yn barnu mewn ci'

arall. Y mae y nifer o flynyddoedd a nodir hefyd yn debycach i rifedi

crynion nag i ddyddiadau manwl. Mewn gair, y mae yn anmhosibl
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^wneyddiin gwell na dyfalu o berthynas i olyniad amseryddol yramgylch-
iadau ; ac felly y mae amseryddiaeth y Uyfr yn anmhenodol. Ceir haner
<;ant, niwy neu lai, o wahanol fifjrdd gan esbonwyr i'w gysoni ; ond y mae
y rlian fwyaf ohonynt yn neiUduol o blentynaidd.

Gan adael y pwnc o amaeryddiaeth, fe wêl y darllenydd fod y dosraniad

a roddasoni uchod wedi ei ffurfio gan Nuuddangosiadau yr Angel a rhoddiad

yr Ysì)ryd Glân. Yn ol y rhaniad hwn, fe gymerir j^n ganiataol mai Mab
])uw fel Angel y Cyfamod, yr hwn oedd yn hysbys i'r Patrieirch (Gen.

xiv. 7—13), yr hwn a ymddangosodd i Moses yn y berth (Exod. iii. 2—14),

a'r hwn a j-mddangosodd i Josua " fel tywysog llu yr Arglwydd " (Jos. v.

13— 1,")), a olygir. Deuai y person hwn i'r golwg, ar adegau neillduol yn
hanes y genedl, i"w gwahodd yn ol ato ei hunan, ac i roddiei ysbryd mewn
modd arbenig i gymhwyso rhai i fod yn waredwyr iddynt. Cymharer y
lleoedd canlynol :—Pen. ii. 1, a iii. 10; pen. vi. 13 a'r 34; pen. x. 11, a'r

X. 2í) ; pen. xiii. 3—21 a'r 25. Rhana yr ymddangosiadau hyn yr hanes 1

bedwar o enciliadau ac adferiadau
; pob cyfnod yn meddu ei neillduolion ei

hunan, a phob cyfnod o wrthgiliad yn dybenu mewn gadael y genedl yn
ddyfnach niewn dadfeiliad, hyd oni ddelai y genad rasol, yn nghyda
rhoddiad adnewyddol ei Ysbryd i'w hadferyd. Fe wêl y darllenydd y
cj-nwys y ryfnod ryntaf dri thymor o orthrymder i'r genedl ;

pob un
ohonynt yn feithach, ac efallai yn drymach a mwy diraddiol, y naiU

ar ol y llall, yn gymaint a bod y gelynion, y naill ar ol y llall,

yn dyfod i berthynas agosach âg Israel. Cyfodwyd iddynt bump o

farnwyr yn y cyfnod hwn. Ni chynwys yr ail (jyfìiod ond un tymor o

oithrymder, a hwnw yu fyr—saith ndynedd ; ond ei fod, dybygid, yn
neiUduol o ddiraddiol, ac ar gyfer hyny cyfodwyd iddynt bedwar o farn-

wyr. Nid oes yn y trydydd cyfiiod drachefn ond un tymor o orthrymder,
eithr y mae 3^n faith—deunaw nüynedd. a chyfodwjul iddynt, fel yn y
cyfnod l^laenorol, bedwar o farnwyr. Yn y j^adwerydd cyfìiod, yr un mod(l,

nid oes ond un tymor o gaethiwed, ond fod hwnw yn un hir iawn—deugain
mlynedd, a dim ond un barnwr, Samson, eithr fod liwnw yn un tra

anghyffredin ; a'r hyn a ddywedir am dano ydyw, y byddai iddo "ddecln-eu

gwaredu Israel o law y Philistiaid " (pen. xiii. 5). Am fanylion pellacli ar

y gwahanol gyfnodau, gwêl y sylwadau o flaen pob cyfnod yn nghorph

y llyfr-.

ÍJwncii- i fyny yr atodiad gydag adro(hIiad^am ddau o amgylcliiadau

cyfaniseiol, efallai, â Heithiau boreuaf y Ilyfr, sef—(1) Sefydliad addoliad
delw Micah yn Dan. pen. xvii.—xviii. (2) Y rhyfel cartrefol gyda Uwyth
Jienjaiiiin, j)en. xix.—xxi.
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PENOD L

'A
C wedi marw Josua, meibìon Israel a ymofynasant â'r

Arglwydd, gan ddywedyd, Pwy a ä i fyny drosom ni

RHAN L—YR ADRAN ARWEINIOL (pen. i.—iii. 7).

Y mae trefn yr amgylchiadau a gofnodir yn y rhan hon yn neilldiiol o-

ddyrus, ac arweinia yr j^madrodd (pen. i. 1), " ac wedi marw Josua," ni at

un o brif anhawsderau amseryddol y llyfr, sef trefn y ífeithiau a gofnodir
jTi y penodau liyn. (1) Tybia rhai esbonwyr eu bod yn cynwys adroddiad
olynol o amgylchiadau wedi cymeryd lle ar ol marwolaeth Josua, a bod y
paragraph, pen. ii. 6—10, lle y cofnodir ei farwolaeth, wedi ei roddi i fewn,
nid j'n ei gysylltiad hanesyddol, eithr er mwyn (a) cysylltu yr hanes dilynol
â Llyfr Josua, ac (h) i ddynodi y cyferbyniadrhwng Israel yn ystodbywyd
Josua ac wedi ei farwolaeth. (2) Tybia ereill y dichon fod y testyn yn
anghj'wir yma, a bod y gair " Josua " wedi llithro i mewn, drwy esgeuîusclra
yv adysgrifwyr, yn lle y gair " Moses," neu, os ydjay y gair " Josua " vn
gywir, fod yr ymadrodd, "ac wedi marw Josua," yn edrych yn mlaenat
pen. iii. 7, a bod y rhan hon o pen. i. 1 hyd iii, 7, wedi llithro i mewn yn
ddamweiniol. Ymresyma y dosbarth hwn yn gryf , ac eithrio yr ymadrodd
cjTitaf hwn, fod y benod gyntaf yn rhoddi hanes sefyllfa y llwythau yii

ydod hyiryd Josua ; a chan gydmaru cynwys y benod â rhanau o Lyfr
Josua, dangosant y cynwys gadwen olynol o amgylchiadau, y naill yn cyfodi
jTi naturiol o'r llall, ac yn dybenu yn hanes marwolaeth Josua (pen. h. 8).

(3) Eglura esbonwyr ereill yr anhawsderau hyn mewn íFordd sydd.
hwyrach, yn fwy cydweddol â nodwedd Llyfr y Barnwyr, drwy ddyweytí
nad ydyw gosod y íFeithiau yn eu holyniad amseryddol yn amcan gan yr
awdwr, ond ei fod, yn y benod gyntaf, yn rhoddi hanes, yn ddaearyddof
yn benaf, yr hyn y Ilwyddodd neu y methodd y Ilwythau ei wneyd ; ac yn
yr ail benod a dechreu y drydedd yn rhoddi eu hanes moesol. Mewn gair,
ygyntaf yn rhoddi hanes cysylltiadau gwleidyddol Israela'r Canaaneaid,
a'r ail a'r drydedd benod hanes ei chysylltiad crefyddol â Duw. DesöTÌtia

y benod gyntaf sefyllfa y wlad ar drothwy y cyfnod sydd i gael ei bor-
treiadu yn y Ilyfr, ac y mae y desgrifìad yn hollol gyson â'r datganiadau
yn Llyfr Josua, lle y gosodir allan fod y wlad wedi ei rhoddi i'r genedl ;

eto, rhanau ehelaeth ohoni heb ei meddianu ganddynt, a'r hên breswylwyr
yn aros am amser maith yn ddrain yn eu hystlysau. Yn yr ail ceir ìianes
cyndynrwydd a gwrthnysigrwydd y genedl yn ystod holl dymor y Barnwyr.
Yn nechreu y drydedd benod ceir rhestr o'r cenedloedd oeddynt yn aroy
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yn erbyn y Canaaneaid yn flaenaf, i ymladd â hwynt?
2 A dywedodd yr Arglwydd, Judah a ä i fyny : wele,

lieb eii darostwng. Amcan penaf yr Adran Arweiniol o'r llyfr ydyw
parotoi y Ôbrdd i'r Adroddiad dil^^nol ; egluro paham yr oedd Israel mor
<3gwan, a'r cenedloedd amgylchynol mor gryfion i'w gorthrymu, a thynu
iillan y gwersi mawrion o gyfíawnder a thrugaredd y (loruchaf , fel y maent
yn dyfod i'r golwg yn hanes y genedl.

(l) Ad(;rynhüai) o hanes y Genedl cyn a hyd farolaeth Josüa
(pen. i.—ii. 9).

V mae y rhan hon o'r Adraìi Arweiuio/ yn dwj'n cyfFelybrwydd mawr i

ranau o Atodiad y llyfr, gymaint felly ag i brofi yn amlwg fod y ddwy ran
—ihan gyntaf a rlian ddiweddaf Llyfr y Barnwyr, yn desgrifio amgylch-
iadau cyfamserol â'u gilydd, (1) Rhoddir arl)enigrwydd, yn y naill ran

a'r llall, i Iwyth Judah a Ueoedd o fewn rhandir Judah (cymharer pen. i.

1—21 a pen. xx. 18). Ni sonir am Bethlehem na Jebus yn nghorph y llyfr,

ond y mae pen. xix. yn adrodd amgylchiadau wedi cymeryd lle yn
líethlehem Judah. (2) Gorphenir hanes ymfudiad llwyth Dan, a ddech-

reuwyd yn pen. i. 34, yn pen. xviii. 1—31. (3) Mae nodwedd werinol y
Uywodraeth, heì) na jjarnwr, na blaenor, na brenin, dimond " plant Israel

"

yn syml, yr un yn y pum' penod ddiwecUlaf ag yn pen. i. a'r ii. (4) Ceir

yr un cyfeiriadau henafiaethol a daearyddol yn y ddwy ran. Cymharer
pen. i. 3ö, gyda pen. xviii. 28, xxi. 19; pen. i. 23, gyda pen. xx. 31 ;

pen.

i. 11, 17, 2.3, 26, gyda pen. xviii. 29. (ö) Defn^ddir ymadroddion cyffelyb

yn y naill ran a'r Uall, y rhai sydd yn absenol o gorph y llyfr.

I'fn. i. 1—<S'.

—

lihijfeloedd Jadah a Simeon; gorchfijgu Adonibezec ;

cijmeryd Jermalem. 9, 10.—Juda a Chaleh ijn gyru yr Anaciaid
allan o Hehron. 11—13.— Ynill Dehir gan Othniel. 14, 15.—Cais

AcJosaJi. Lf').—MeihionCeni. 17—'^l.—Llwyddiant pellach Judah,
a llwyddiant rhariol Benjamin ijn Jerusalem. 22—26.— TyJosejìh

yn ijnill Bethel driuy ddichell. 27—36.—Llwyddiant rhanol
llwijthau Manna,88eh, Ejìhraim, Zabulon, Aser, Naphtali a Dan.

(a) Myiu-d iillan i/ii. ( rhi/a i/ Ganaaneaid : Anfuriaethaii Jiidah a Simeou
(pen. i. 1—20.)

1. Ac wedi marw JoSLia.—íiwely nodiad arddeclneu yradran
arwciniol, tu(hil. 11. Ymofynasant.-^Drwy Urim a Thumim yn

(Idiaiiieu (Num. wii. 21). Hawlfiaint y llywodraethwr gwladol yn luiig

ydoedd apelio at yi- archofieiiiad am ymgynghori drosto yn y rtbrdd hon à

Duw.

2. Juda a a i fyny. -Dichon fod y Uc hwn o anrhydedd yncadei
ro(hli i Judah, (1 ) ohciwydd iddo fod y (;yntaf i (hlcrbyn ei randir; (2) am
<ji fod y IluoHocaf ; (3) am fod goìícitliion Mesianaidd y genedl wedi eu

cyHylltu niewn modd iieiUduol â thynged y llwyth iiwn. V wlad, /'.//.,

y rhandir a ddÌHgynasai drwy goelbren i'r llwyth, ac nid yr oU o wlad

Cana.'in. Mcferir yn y peno<lau hyn am y llwythau fel pe byddentbersonau.
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rhoddais y wlad yn ei law ef. A Judah a ddywedodd 3
wrth Simeon ei frawd, Tyred i fyny g-yd â mi i'm rhandir,

fel yr ymladdom yn erbyn y Canaaneaid ; a minau a äf

g'yd íi thi i'th randir dithau. Felly Simeon a aeth gyd àg
ef. A Judah a aeth i fyny ; a'r Arglwydd a roddodd y 4
Canaaneaid a'r Phereziaid yn eu llaw hwynt : a lladdasant
o honynt, yn Bezec, ddeng-mil o wr. A hwy a gawsant 5
Adoni-bezec yn Bezec : ac a ymladdasant yn ei erbyn ; ac

ar

3. Simeon ei frawd.—Rhedai eu rhandiroedd i'w gilydd, ac yr
oedd lhvyth Siineon mor neilldiiol mewn gwendid, ag ydoedd Uwyth Judah
mewni nerth. I'm rhandir.—Cynwysai rhandir Judah gyfran
lielaethach o'r wlad na rhandir yr un o'r llwythau a drigent o'r tu gor-
llewinol i*r lorddonen (Jos. xv. 1—12). Yr oedd ei hyd tua 45 o fiUdiroedd,
a'i led tua 50 ; a rhenid ef yn foreu i bedair rhan:—(1) Y Dehau (Negehj.
Gwel adn. 9. (2) Yr Imldir rShepìidahJ. Y Uain ffrwythlawn a ymefe-
t^'nai ar hyd arfor-dir Môr y Canoldir, o Gazah hyd Sidon, ac a ymledai
ofin y tj'wottirar lan y môr hyd at draed bryniau Judea. (3) Y Mynydd-
dir. Dyma y rhan helaethaf o'r rhandir a'r bwysicaf, er nad y ffrwyth-
lonaf. Dechreuai ychydig i'r deheu o Hebron, Ue y cyrhaedda ei uwchder
mwyaf (3000 o droedfeddi), ac ymestyn i'r dwyrain hyd y Môr Marw, ac i'r

gorllewin hyd yr iseldir ar lànMôr y Canoldir. (4) Yr Aìiialwch (Midbar).
Y mae y rhan hon, a'r rhan a nodwyd ddiweddaf, yn y desgrifiad
ohonynt, yn rhedeg i'w gilydd yn fynych ; ond cyfyngir y rhan hon at y
diriogaeth suddedig ar gyffiniau y Môr Marw; er, fel y ceir gweled etò,
ei fod yn myned weithiau am ranau helaeth o'r mynydd-dir hefyd (adn.
16). I'th randir dithau.—Rhoddasid y rhan fwyaf ddeheuol
{Neyeìt) o'r wlad ar y cyntaf i Judah; ond wedi hyny i Simeon (Jos.
xix. 9).

4. Y Canaaneaid.—Fel yr arwydda ystyr eu henw (isel), pre-
swylient yr iseldiroedd. Cyfrifir hwynt yn gyffredin fel trigolion y gwas-
tattir, rhwng Gazah a Sidon ; ond Uwyddasant i'r fath raddau nes dyfod
yn brif elfen yn mhoblogaeth y wlad, a chafodd y wlad ei henw oddi-
wrthynt. Trigent hefyd yn nyffryn yr lorddonen, rhwng Sodom a Lesah
(Gen. X. 19). Eglura hyn yr ymadrodd yn Josua xi. 3, " Y Canaaneaid o'r

dwjTain a'r gorllewin." Y P]nereziaid.—Gellir casglu fod gwahanol
genhedloedd y wlad yn cael eu henwi oddiwrth eu safleoedd daearyddol a'u
harferion. Felly, golyga Phereziaid rai yn byw mewn gwlad agored

—

gwladwyr ; a thrigent yn nghanolbarth Palestina (Gen. xxxiv. 30), ac yn
Galilea Isaf.

5. Adoni-bezee.—Ystyr yr enw ydyw arglwydd Bezer. Feallai
ei fod yn fab i Adoni-sedec (Jos. x. 1), ac fe ddichon yn cyd-deyrnasu â'i

dad yn .Jerusalem. Cadarnheir hyn gan y ffaith na ddywedir fod .Jerusalem
;yn mysg y dinasoedd a gymerwyd gan Josua, er gorchfygu ohono ei brenin
yn mrwydr Beth-horon. Bezee.—Ni chrybwyllir am y Ue yn iinman
arall oddieithr yn 1 Sam. xi. 8. Nid oes sicrwydd pa le yr ydoedd,
eithr tybia Conder mai yr adfeilion a adnabyddir yn awr dan yr enw
Bezì:ahi ychydig i'r deheu o Lydda, ydyw.
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6 a laddasant y Canaaneaid a'r Phereziaid. Ond Adoni-

bezec a íTodd ; a hwy a erHdiasant ar ei ol ef, ac a'i dal-

iasant ef, ac a dorasant fodiau ei ddwylaw ef a'i draed.

7 Ac Adoni-bezec a ddywedodd, Deg a thri us^ain o fren-

hinoedd, wedi tori bodiau eu dwylaw a'u traed, a fu yn

casglu eu bwyd dan fy mwrdd i : fel y gwneuthum, felly y
talodd Duw i mi. A hwy a'i dyg-asant ef i Jerusalem ; ac

8 efe a fu farw yno. A meibion Judah a ymladdasant yn

erbyn Jerusalem ; ac a'i heniUasant hi, ac a'i tarawsant á

min y cleddyf ; a llosgasant y ddinas á than.

9 Wedi hyny meibion Judah a aethant i waered i ymladd

yn erbyn y Canaaneaid oedd yn trigo yn y Mynydd, ac yn

lo y Deheu, ac yn y Gwastadedd. A Judah a aeth yn erbyn

y Canaaneaid oedd yn trigo yn Hebron : (ac enw Hebron

6. Ac a dorasant fodiau ei ddwylaw a'i draed.—
Wedi tori bodiau ei ddwylaws ananuogid ef i drin cleddyf a bwa; wedi

tori bodiau ei draed, analluogid ef i redeg, y pethau ()edd\nt anhebgorion

milwr. Diau fod ei greulondeb ef at y mân-frenhinoedd yn hysbys i Israel,

a'u bod hwythau yn ad-dahi iddo yntau.

7. Yn casglu . . . dan fy mwrdd i.—Casghi o un i un

—

Uoffa. Ymadrodd yn dangos y diraddiad mawr i ba un y darostyngasid

y creaduriaid truenus hyn.

8. Mae anhawsder mawr yn ngln â'r hyn a ddywe(hr ynia am gymeryd

.Terusalem. Yn Jos. xv, 63, ceir fod y Jebusiaid heb eu Hwyr ymhdohoni,

ac yn 2 Sam. v. 6—9, ceir na wnaed hyny hyd ddyddiau Dafydd. Dau
egUirhad sv(hl yn bosibl—(1) Mai rhanoî oedd y goresgyniad hwn, ac er

llosgi y ddmas â thân, eto fod y Jel>usiaid yn trigo yn yi- amdíhftynfa, ac

iddynt, wedi hyny, ddyfod yn ol i'r ddinas. (2) Iddi gael ei Uwyr-

gymeryd y tro hwn, a bod hyny yn ystod bywyd Josua (Jos. xii. 10), ond

na ddarfu"^ i l>lant Judah ei mechìianu a'i chadw â digoii o tìlwyr; felly,

darfu i'r Jebusiaid yn raddol ei hail feddianu.

9. Wedi hyny.—Ar olllosgi Jerusalem. Y mynydd. C. D.,

" Yii y Mynydd, ac yn y Deheu, ac yn yr Iseldir." -Myr)ydd-dir Judea.

Gwt'l nodiad ar adiiod :i. Y deheu.—Y mae dau air yn yr Hebiaeg a

gyfìeithir "deheu," un yn golygu y cyfeiriad, a'i- llall (.Yfjí/í/O yn golygu

nodweddau daearyddol y wlad—gair cyfystyr â " sychder." Y diweddaf a

ddefnyddir yma. Y gwastadedd.—Yr iseldii'. (Jw("l a(Jn. .S. Mae

y fra\vddeg hon yn grynhöad o'i- hyn sydd yn canlyn- canys yr ocdd Hcbron

a Debir (a(hi. 10, 11) yn y " myiiydd-dir ;" Arad a Sephath, adn. 16, 17,

yn y "deheu ;" (iawih, Ascalon, ac Ecron, adn. 18, yn yr "iseldir."

10— 1 5 . Ceir yr adiiodau hyn, gydag ychydig iawn o walianiaeth, yn Jos.

XV. 14 19. Höbron.—Caer Arba. Dinas sydd, cr yn iigwaclod dytrryn

dyffryn EbcîoI, yn sefyll ar safle o tua 2,700 o drocdfcddi uwchlaw Nl(")r y
Canoldir. Adeiladwy(Ì hi " saith mlynedd o flacn Soaii yn yr Aipht"

(Niim. xiii. 22), a j^hicHwylir hi yn awr gan tuag wylh mil o drigolion, gan
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o'r blaen ocdd Caer-Arba :) a hwy a laddasant Sesai, ac

Ahiman, a Thahnai. Ac efe a aeth oddi yno at drigolion 11

Debir : (ac enw Debir o'r bhien oedd Ciriath-sepher :) A 12

dywedodd Caleb, Vr hwn a darawo Ciriath-sepher, ac a'i

henillo hi, mi a roddaf Achsah fy merch yn wraig iddo.

Ac Othniel mab Cenaz, brawd Caleb, ieuangach nag ef, 13

mwyaf yn Fahometaiiiaid rhagfarnllyd. Ei henw presenol ydyw El-Khalil
—

^y cyfaiU, neii ddinas cyfaiU Duw. Yno y mae un o'r manau mwyaf
cysegreihg—ogof Maes Machpelah, yr hwn a wylir gydag eiddigedd gan
ganlynwyr y gau-brophwyd. Am gysylltiad y ddau enw arni yn yr adnod
hon \' mae yn unhawdd penderf^mu. (1) Tybia rhai mai Hebron oedd yr
enw gwreiclthol arni ((Tcn. xxiii. 2), ond iddi gael ei galw yn Gaer Arba
p:in y güresg}nw\(l hi gan yv Anaciaid ; felly, yn ol yr eghirhad hwn, ni

wnaeth Caleb ond adfer iddi ei henw gwreiddiol. (2) Tybia ereiU iddi gael

ei galw yn Hebron gan Abraham, ar gyfrif y cyfeillgarwch (yr hyn yw
ystyr y gair Hebron) a fu rhyngddo â'r tri brawd, Aner, Escol, a Mamre
((jren. xiv. 13). Os felly, ei henw gwreiddiol oedd Caer Arba. Am Arba,
gwêl Jos. xiv. 15; xv. 13. Sesai ae Ahiman a Thalmai.

—

Cewri Meibion Anac. Enwir hwynt yn Num. xiii. 22, a thrachefn, ar ol

yspaid o bum' mlynedd a deugain, yn Jos. xv. 14, ac yn y fan hon hefyd,
yr hyn a awgryma 3' saif yr enwau hyn, nid dros bersonau unigol, yn
g\anaint a throB Iwythau wedi hanu ohonynt.

11. DebÌP (oracl).—Ceir fod tri lle yn dwyn yr enw. (1) Debir
rhwng Jerusalem a Jericho (Jos. xv. 7). (2) Debir yn llwyth (rad (Jos.

xiii. 26). (3) Y mae y Debir yn yr adnod hon, yn ol Conder, yr un â Ile o

henafiaeth mawr, ac a elwir yn awr Dhcilieriyeh, rhyw ddeuddeng milldir

i'r de-orllewin o Hebron. Enw arall ar yr un man ydoedd Ciriath-sepher
{l)ina--<-y-llyfr), ac yn Jos. xv. 49, gelwir hi hefyd yn Ciriath-sanath {Dinas-

y-'iyfraith). Oddiwrth ystyron yr enwau hyn, naturiol ydyw casgluei bod
yn liên eisteddle dysgeidiaeth Ganaaneaidd, yn neillduol felly wrth feddwl
fel y mae darganfyddiadau diweddar wedi taílu goleuni ar yr hen Hethiaid,

y rhai a drigent yn y paithau hyny, a dangos y rhaid eu bod, yn y cyfnod
Ijoreu hwTiw, yn genedl fawr a galluog, ac er yn baganiaid, ynmeddu rhyw
fath o wareiddiad.

12, 18. Othniel mab Cenaz, brawd Caleb.—Nid ydyw
fFurf yr ymadrodd yn ein galluogi i benderfynu pa un ai Cenaz ydoedd
frawd i Caleb ai Othniel. Anhawdd olrhain haniad Caleb. Myn rhai
Ijeirniaid mai cenedl-ddyn ydoedd, a gelwir ef yn Jos. xiv. 6—14 yn un o'r

Ceneziaid ; a dywedir yn Ex. xii. 38, fyned " o bobl gymysg lawer " allan

o'r Aipht gyda'r Israeliaid. Gwir y nodir ef yn yr âchrestrau yn 1 Cron.
ii. 18, fel " Caleb mab Hesron o Iwyth Judah," ond dylid cofio nad ydyw
\ rhestrau hyny ond gweithredoedd cyfreithiol, megis i ddangos gradd a
pherth^'nas gyda golwg ar eiddo neu Iwyth, ac nid perthynas naturiol. Y
mae gwaith " meiljion Judah" yn dyfod i bleidio ei achos gerbron Josua
(Jos. xiv. 6) yn awgrymu nad oedd yn ddisgynydd naturiol o'r llwyth ;

eto, o'r ochr arall, y mae yn annaturiol i feddwl fod Ilwyth pwysig fel

Judah yn danfon estron i'w cynrychioli fel un o'r deuddeg ysbiwyr. Gall
yr ymadrodd, " mab Cenaz," yma fod yn gyfystyr âg un o'r Ceneziaid, neu

B
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íi'i henillodd hi. Yntau a roddes Achsah ei terch yn wraig-

14 iddo. A phan ddaeth i mewn ato ef, hi a'i hanogodd ef i

geisio g"an ei thad ryw faes : a hi a ddisg}nodd oddi ar yr

i^ asyn. A dyw-edodd Caleb wrthi, Beth a fyni di ? A hi a

ddywedodd wrtho, Dyro i mi fendith : canys gwlad y

deheu a roddaist i mi ; dyro i mi hefyd fFynhonau dyfroedd.

A Caleb a roddodd iddi y ffynhonau uchaf, a'r ífynhonau

isaf.

16 A meibion Ceni, chweg-rwn Moses, a aethant i fyny o

ddinas y palmwydd g^yd â meibion Judah, i anialwch

gellir ei gymeryd i olygu mai Cenaz ydoedd brawd Caleb. Dywedir fod y
naill neu y llall o'r ystyron vicliod yn oddefol yn ol yr Hebraeg.

14. Ryw faes.—Yn llythyrenol, y maes—y maes ydoedd, erbyn

hyn, yn adnabyddus fel y maes a gawsai Achsah gan ei thad.

15. DyPO i mi fendith.—Cymharer Gen. xxxiii. 11; 1 8am.

XXV. 27 ; XXX. 20; 2 Bren. v. lö. Gwlad y deheLi.—Nid gwlad \\\

y cyfeiriad hwnw, ond y Negeb—y tir sych.

16. Meibion Ceni, chwegrwn Moses.—C. 1)., brawd-
ynghyfraith Moses. (;!all y gair Heb. olygu "chwegrwn,'' ondgan fod yr

Hobab, a olygir yma (pen. iv. 11), yn fab i Reuel (Nuui. x. 22), a hwuw yu

chwegrwni Moses, rhaid deall y gair am frawd-y'nghyfraith yn y fan hon.

Crybwyllir am y Ceneaid gyntaf yn Gen. xv. 19, fel un o'r ccnhedloedd a

ddifeddienid gan hiliogaeth Abrahauì. Yn mhrophwydoliaeth Balaam, yn

Xum. xxiv. 21, yn gystal ag yn y fan hon, ac yn pen. iv. 11, o'r Uyfr hwn,
cysylltir hwynt a Moses fel ei deulu-y'nghyfraith. Y casgliad ydyw, gaii

fod Hobab, chwegrwn Moses, yu offeiriad a thywysog yn Midian, y rhaid

fod y Ceneaid hyn o hauiad Midiauaidd, ac yn disgyn o Abraham diwy
('eturah. Ond pwy oedd y Ceneaid yn (ien. xv. 19? Yr eglurhad goreu

vdyw mai Uwyth Canaaneaiíhl oedd y rhai hyny, yu preswylio dinas Cain

u'i chyffiniau (Jos. xv. 57); ond fod tculu Hohal), ar ol iddynt fwrw eu

coelbren gydag Israel (Num. x. 29—32), wcdi myueddrosoddo íiacn Isi-ael.

a'u bod, erbyn dyddiau prophwydoliaetii Balaam, wedi meddianu dinas
( 'ain a'r enw, Ceneaid, ac uuii am danynt hwy, neu yn hytrach eu dinas

—

('ain, fel y prawf ymyl y ddaleu (Num. xxiv. 21), y prophwydai Balaain.

Dinas y palmwydd.—Jericho. Deut. xxxiv. 3; 2 Cron. xxviii.

I.>; Barn. iii. 1.3. (ian fod y ddinas wcdi ci llwyr ddinystrio gaii Josua,

ac nad ail-adciladwyd hi liyd ddyddian Ahab (Jos. vi. 24, 2(5 ; 1 Hrcu. xvi.

;U), rhaid nad ydoedd yn l)od yn awr ond fcl cain o adfcilion. Awgrym-
iadol iawn y«lyw ci galw yn "ddinas y ])alinwydd," ac nid .Icricho, fcl i)c

buasai nuîlhlith Josua wedi gwncnthui' ci hcnw yn ilicidd-bcth. A siarad

VM gyfíredinol, y iriac o fcwn cylch hancsiacth, r/a/V Jcricho -(1) yr hcn

íldinaH gyntcHg a ddinystriwyd ac a felldithiwyd gan Josua, ac a ail

adciladwyd yn mhen pum' canrif, yu nyddiau Ahab, pryd y cyllawnwyil y
fclldith (1 Ihcn. xvi. 34). Safai, fel y tybir, yn agos i'r fcin y mac v ffynon

a clwir yn awr, " Ffynon y Sultan,"--vl/V-r.s-íS'////a,//,—yr hon yn ddiau yw

trynon Eliscus. (2) V ddinas a adcilado(M Hciod Fawr i-hyw tiUdirahanci
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Judah, vr hwn syciíi yn neheu Arad : a hwy a aethant ac a

drigasa'nt gyd á'r bobl. A Judah a aeth gyda Simeon ei 17

frawd : a hwy a darawsant y Canaaneaid oedd yn pre-

swyHo yn Sephath, ac a'i difrodasant hi. Ac efe a alwodd

en' y ddinas Hormah. Judah hefyd a enillodd Gazah a'i 18

therfynau, ac Ascalon a'i therfynau, ac Ecron a'i therfynau.

A'r Árglwydd oedd gyd á Judah : ac efe a oresgynodd y 19

mynydd : ond ni allai efc yru allan drìgolion y dyíìfryn
;

canvs cerbydau heiyrn oedd ganddynt. Ac i Caleb y 20

rhoísant Hebron ; fel y llefarasai Moses : ac efe a yrodd

oddi 3no dri mab Anac. Ond meibion Benjamin ni yrasant 21

i'r deheu o safle yr lièn ddinas, ar làn y Kdt (Cerith?), ac yn y fan y mae
*• (lyrtryn Achor " yn ymagor i ddyflryn yr lorddonen. Hon ydoedd
Jericho' y Testament Ne\\ydd yr ymwelodd ein Hiachawdwr â hi, a'r lle yr
adferodd efe ei ohvg i"r dall, ac yr aeth efe i d Zaccheus. (3) Y pentref

distadl o fythod clai sydd yno yn awr, ac a elwir Er-Riha, gair sydd, er

anhebyced yr edrych, yn yr Arabaeg yn gyfystj^r, meddir, â'r gair Jericho

yn Hebraeg. Saif rhy^^' haner milldir yn nês i'r deheu ; ac felly yn nes i'r

ìorddonen a'r Môr Mar\\', na safle Jericho y Testament Newydd. Y mae
y Uwj'ni pahnwydd wedi hên ddiflanu. Anialwch Juclah.—Gwèl
adn. 3. Ymestyna rhwng trum bryniau Hebron ac i'r Môr Marw, a ífurfía

derfyn dwyreiniol rhandir Judah. Dernyn o ddaear annesgrifiadw}' o

noethlwnn yd^'w, byrdd-dir o galchfaen meddal, yn cael ei hollti yn fynych,
ac yn ddwfn gan agenau, a'r rhai hyny yn rhedeg i lawr i'r Mûr Marw, ac
\-ntau ei hunan yn disg^n yn Byì\\ i lawr i'r môr hwnw gyda disgyniad o
tua dwy fìl o droedfeddi o ddyfnder. Arad.—Bryn llawn o adfeilion,

tuag ugain miUdir i'r deheu o Hebron, ac a elwir yn bresenol, Tell Arad.

17. Sephath.—Yn ol Tristram, Sehaifa, yn nghanol j Xegeh. Dyry
Robinson y lle yn agos i Es-Sìifah, i'r de-orllewin i'r Môr Marw, lle y
gorchfygwj'd yr Israeliaid gan y Canaaneaid (Num. xiv. 44, 45), a'r lle,

wedi hyny, y gorchfygwyd y Canaaneaid gan yr Israeliaid (Num. xxi.
1—3). Ystyrir y Ue gan Conder heb ei ddarganfod. Fe'i galwyd hi yn
Hormah, oblegiíl ystyr v gair ydyw neilldno i ddiìiy-'itr.

18. Gazah, Ascalon, ae Ecron.—Tair dinas allan o bump a
wnelai i fyny diriogaeth pum arglwydd y Philistiaid. Enwir hwynt yma
yn y drefn hon oherwydd fod Simeon a Judah yn eu gorchfygu, dybygid,
wrth ddyfod i fyny o'r deheu.

19. Yn yv adnod hon nodir holl ganlyniadau yr ymgyrch, felly fe fe(hl-

ian<xld Judah y mynydd-dir, a dim ond y mynydd-dir, canys ni allai,

oblegid ei ddiífyg íîydd, oresgyn y gwastattir. Cerbydau heiyrn.
—Cerbydau cyfíelyb i gerbydau yr Aipht—coed wedi eu ci-yfhau â haiarn
(Jos. xi. 6 ; Barn. iv. 3).

20. Fel y llefarasai Moses.—GwêlNum. xiv, 24; Jos. xiv. 9.

(b) Cyjlior y Llnjythaii, e.reill yn eu perthynas â'r Canaaneaid,—i, 21—3f>.

21 . Methodd Beiijamiii a gyru y Jebusiaid allan o Jerusalem. Yr cedd
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allan y Jebusiaid y rhai oedd yn preswylio yn Jerusalem

:

ond y mae y Jebusiaid yn trìgo yn Jerusalem g^yd â meibion
Benjamin hyd y dydd hwn.

22 A th Joseph, hwythau hefyd a aethant i fyny yn erbyn

23 Bethel : a'r Arglwydd oedd gyd â hwynt. A thylwyth
Joseph a barasant chwilio Bethel : (ac enw y ddinas o'r

24 blaen ocdd Luz.) A'r ^^sbíwyr a welsant wr yn dyfod allan

o'r ddinas; ac a ddywedasant wrtho, Dang-os i ni, atolwg",

y ffordd yr eir i'r ddinas, a ni a wnawn drug*aredd â thi.

25 A phan ddangosodd efe iddynt hwy y ffordd i fyned i'r

ddinas, hwy a darawsant y ddinas â min y cleddyf ; ac a
26 ollyng-asant ymaith y g"wr a'i holl deulu. A'r gwr a aeth

i wlad yr Hethiaid ; ac a adeiladodd ddinas, ac a alwodd
ei henw Luz : dyma ei henw hi hyd y dydd hwn.

27 Ond ni oresgynodd Manasseh Beth-sean na'i threfydd,

na Thaanach na'i threfydd, na thrig-oHon Dor na'i thref-

ydd, na thrigolion Ibleam na'i threfydd, na thrigolion

Jerusalem yn briodol o fewn rhandir Benjamin (Jos, xviii. 28), ac eto mor
agos i'r eiddo Judah (Jos. xv. 8), fel ag yr oedd j^n ddyledswydd arnynt,
ac yn fantais iddynt ymuno â'u gilydd i'w goresgyn. Yr unig ífordd i

gysoni yr adnod hon â'r wythfed ydyw, fod Judah a Simeon wedi cymeryd
y d'liwiH a'i llosgi â thân, ond wedi gadael yr amd'liffyiifa i Iwyth Benjamin
i'w chymeryd, a'u bod hwythau wedi methu. Y mae Ty Joseph (adn. 22)

yn golygii llwyth Ephraim a llwyth Manasseh yn nghyd, yna yn adn. 27,

28, nodir haner Uwyth Manasseh ar wahân ; ac yn adn. 29 nodir Ephraim
ar wahân.

22. Bethel (Beitin).—Dinas yn sefyll ar safle uchel, ar gytíìniaii

i'handir Eplnaim a Benjamin, ar ben y glyn (íwfn sythl yn rhedeg i fyny o
Joricho rhwng y mynyddoedd i Ai.

23, 24. Yr ysbiwyr.—Yn llythyrenol, y gwylwyr.

23, 26. Hethiaid.—^Cenedl fawr ydoedd yr Hcthiaid, yn disgyn, fel

ytyl^ir, o Hetli, ail fuliCanaan ((ien. xxiii. 19; xxv. 9), ac ynpreswyhoyn
ngogledd Caiuian, a'i phrif-ddinas, Carchemish—prif eisteddle ei chrefydd
a'i gwareiíhliad,—a (hlarganfyíhlwyd yn ddiweddar (1881) gan C(mder, ar

lan llyn, gerllaw yr afon Orontes, yn Syria. Ond y mae y gair "Hethiaid"
yn mynod weithiau am yr oU o l>reswylwyr Canaan (Jos. i. 4). L,uz.

—

\ìì ol Ijarn (Jonder yr uri a Ln.in(.izah, yn agos i l)an {/ianias). Peth
cyirredin, yn yv hen oesoedd, ydoedd i íroodigion o un (hlinas, adeiladu
dinas arall o'r un onw a'i' hon y ll'oisant ohoni.

27, 28. Ond ni oresgynodd Manasseh.—Noda yr ad-

nodau hyn wrogys o (Min;i,Koodd yn cyrhaodd am ganol y wlad megis, o lan

M(')r y (janohlir liyd ddyHiyn yr lorddoníni, y rhai ni oríisgynwyd, a'r rhai

a fiiont, olici'wydd hyny, yn ddrain yn ystlysau Isi-aol am amscr maith.

Bethsean á'i threfydd.—Vn llytliyrcnol, a'i merched, sef nifer o
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Megide na'i threfydd : eithr mynodd y Canaaneaid bre-

swyHo yn y wlad hono. Ond pan gryfhaodd Israel, yna 28

efe a osododd y Canaaneaid dan dreth ; ond nis gyrodd
hwynt ymaith yn llwyr.

Ephraim hefyd ni yrodd aUan y Canaaneaid oedd yn 29
gwladychu yn Gezer ; eithr y Canaaneaid a breswyliasant

yn eu mysg" hwynt yn Gezer.

A Zabulon ni yrodd ymaith drig'olion Citron, na phre- 30

fàn-drefi o fewn cylch rhyw bum' miUdir (Jos. ix. 17) i'r prif-ddinasoedd.

Bethsean.—Scythopolis, ar ol hyny, ac a elwir yn awr Beisan, ydoedd
ddinas yn perthyn yn briodol i randir Issachar, ond a roddwyd i Manasseh
(Jos. xvii. 11). Saif nwchben yr lorddonen, ar drwyn craig uchel, yn cael

ei ehwmpasu gan geunentydd serth—" math o Gibraltar arraddeg fechan"
—ynagos i'r fan y mae dyífryn Jezreel yn terfynu ynnyffryn yrlorddonen.
Thaanach.—Adwaenir y lle hwn yn awr fel Taanul-, pentref bychan
yn nghr dyffryn Esdraelon. Hên amddiffynfa Ganaaneaidd ydoedd, a
lladdwyd ei brenin gan Josua (Jos. xii. 21). Rhoddasid hi i Iwyth
Manasselî, ond daeth, wedi hyny, yn un o'r dinasoedd Lefiaidd (Jos. xxi.

25). Dor (Tantura).—Pentref salw, ond Uawn o adfeilion, ar lan

Môr y Canoldir, wrth (íroed mynydd Carmel, rhyw chwe' milldir i'r

gogledd o Cesarea. Rhoddasid y lle, ar y cyntaf, i Manasseh ; ond cry-

bwylla Josephus y perthynai i Dan yn ei ddyddiau ef. Ibleam.—Yr
un, fel y tybir, a Bileam (1 Cron. vi. 70), a'r hon a adwaenir yn awr dan
3'r enw Belamah, pentref yn ngwaelod dyffryn Esdraelon, tua thair milldii-

i'r gogledd o Enganim {Jein'n), 2 Bren. ix. 27. Megido.—Uno'rtrefydd
pwysicaf yn hanesiaeth y Beibl (Jos. xii. 21 ; 2 Bren. ix. 27 ; xxiii. *29

;

Zech. xii. 11 ; Dat. xvi. 14— 16). Enwir Thaanach a hithau bol) amfjer

gyda'u gilydd. Y mae dwy dybiaeth o berthynas i'w lleoliad. (1) Tybia
y rhan amlaf o'r esbonwyr mai y lle a adnabyddir yn bresenol fel Lejjnii,

llygriad Arabaidd o Legìo, yr hên enw Rhufeinaidd ar Megido y Beilíl,

ydyw. Saif ar gr dyffryn Esdraelon, tua phedair milldir a haner i'r

gogledd-orllewin o Thaanach. (2) Tybia Conder yn gryf mai carnedd o
adfeilion, rhyw dair milldir a haner i'r de-orllewin o Bethsean, ydyw.
Adnabyddir y lle yn bresenol wrth yr enw Mnjeddá.

28. Dan dreth.— Math o doll a delid gan y Canaaneaid am gael
cario jTi mlaen eu cysylltiadau masnachol, neu arall, rhwng Môr y Canol-
dir a dj'ff'ryn yr lorddonen, ar hyd dyffryn Jezreel. Ond yr oedd hyn yn
hollol groes i orchymyn yr Argiwydd i Israel (Exod. xxiii. 31—33 ; Deut.
vii. 1—6) ; a bu, ar ol hyn, yn un o brif achosion eu hanffodion.

29. Gezep (Tell-el-Jezer).—Dinas ar bwynt eithaf terfyn de-
heuol rhandir Ephraim, tua phedair milldir o Emaus (AmirasJ, (?) ac yn
amlwg weladwy o'r ffordd o Jerusalem i lawr i Joppa. Darganfyddwyd ei

Ueoliad yn ddiweddar, a chafwj'd ar graig yn y lle argraph Hel)raeg cyf-

ystyr â'r enw Gezer ( Jos. xvi. 10 ; 2 Sam. v. 25 ; 1 Bren. ix. 16).

30. A Zabulon ni yrodd.—Yr oedd Zabiüün i fyny yn y gog-
ledd, yr un modd a Manasseh yn y canolbarth, wedi ymfoddloni ar
*' drethu " y Canaaneaid. Rhoddasid i Zabulon y mjmydd-dir a tfiniai, ar
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swylwyr Nahalol ; eithr y Canaaneaid a wladychasant yn
eu mysg' hwynt, ac a aethant dan dreth.

Ac Aser ni yrodd ymaith drig-oHon Acco, na thrig"olion

Sidon, nac Alab, nac Achzib, na Helbah, nac Aphic, na
Rehob : Ond Aser a drig-odd yn mysg y Canaaneaid,
trigolion y wlad ; canys ni yrasant hwynt allan.

A Naphtali ni yrodd allan breswylwyr Beth-semes, na
thrigolion Beth-anath ; eithr efe a wladychodd yn mysg y
Canaaneaid, trigolion y wlad : er hyny preswylwyr Beth-

semes a Beth-anath oedd dan dreth iddynt.

A'r Amoriaid a vrasant feibion Dan iV mvnvdd : cajivs

du y gogledd, ar ddyfifryn Jezreel ; o lechweddau dwyremiol Carmel, ar

y gorllewin. hyd i dueddau de-orlle\vinol Môr (ialilea ar y dwyrain.
Citron a Nahalol.—Efallai Cattath a Xahalol yu Jos. xix. lö. Ni
wyddys i ddim sicrwydd am eu lleolia<l, heblaw f<xl Nahalol ^ti un o*r

«linasoedd Letìaidd (Jos. xxi. 'Sö). Darllena un o'r Talmudiau Zippori am
Citron : os cywir hyny, gellir tybied mai yr un ydyw a"r hên Sephoris

(Seffurith), tair miUdir i'r gogledd-orllewin o Xazareth.

31, 32. A.C Aser ni yrodd.—Yr unig lwvth oV llwj-thau a

drigent y tu gorllewinol i'r lorddonen a adewir allan or desgrifiadau hyn
ydyw Issachar. Ond o'r un o'r Uwythau a ddesgrifiwyd hyd yn hyn,
cyflwr Aser ydyw yr isaf. Xid y Canaaneaid a oddefir i fyw gydag ef,

eithr efe a odtlefir i fyw gydar Canaaneaid. Am y saith dinas a nodir yn
yr adnodau hyn, }• mae rhai ohonjnt yn anliysbys, ac ereill yn dra hysìjys

yn hanesiaeth y Beibl. ACCO.—Dyma yr unig dref \i\ Palestina sydd
lawn mor enwog, os nad yn fwy felly, mewn hanesiaeth diweddar ag mewn
hên hanesiaeth. Gelwid hi Ptolemais yn amser y Rhufeiniaid, a gelwir hi

Arre yn awr. Gorwedd ar làn y mór tua deng milldir ÌT gogledd o fjTiydd

Carmel. Yn Halý'a, rhyngddi hi a throed mynydd Carmel. y mae jt unig
borthladd na/irrio/ ar arfordir Palestina. Sidon (Saida), "Si«lon
Fawr" (Jos. xi. 8). PrifcMinas Plnenicia, a tluef borthla»ldol bwysiggynt
ai- arfordir Syria. Alab (El-Jish).— Lle, fel y tybir, bellder mawr «>

lan y môr, a chryn lx;lliler hefy»l, me\N-n cyfeiriad gogledd-orllewinol, o Fôr
íialilea. Achzib (Ez-Zib).—Tref fechan, lx)rthladdol, tua naw njill-

• îir i'r gogledd i Acra. Gelwid hi yn yr ysgrifeniadau clasurol, Eedipjw.
Helbah.—Yn anhysbys. Aphic.—Yr un, efallai. ag Aphec (Jos. xiii.

4 ; xix. .30. Tybir, ond gyda chryn ìjetrusder, mai yr un ydyw a Ile a

elwir Aila, ar un o lechweddau gogledd-orllewinol Lil>anus. Rehob. -

< íwél Jos. xix. 28 ; Barn. xviii. 28. Safle yn anhysì^ys.

33. Xi<l ydyw Xa/*hfa/l wetli suddo lawn mor isel ag Aser, oblegid \

mae yn dwyn trigolion Beth-semes ^Ti/ yr haulj a Beth-anath dan dreth.

Ku safle(je<ld vn anhvsVjvs ; ond nid vw v gvntaf vr un a lîeth-semes yn
rhandir Judah(Jos. xv.*10; 1 Sam. vì. 1.3*—20).

34, 33. A'r Amoriaid a yrasant Dan i'rmynydd.-
Hhan<lir Dan yd(*e<ld y lleiaf, ond y cyfoeth(x»f o'r holl ran<liroed<l. (íor-

wed<lai'rgorllewin i'r ei<l<lo Benjamin ac Hphraim, ac i'rgogledd-orllewinol
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ni adawsant iddynt ddyfod i waered i'r dyffryn. A'r Amor- 35
iaid a fynai breswylio yn mynydd Heres yn Ajalon, ac yn
Saalbim : eto llaw t Joseph a orthrechodd, a'r Aynoriaid
fuant dan dreth iddynf. A therfyn yr Amoriaid ocdd o riw 36
Acrabbim, o'r g'raig', ac uchod.

i'r eiildo Judah. MeMTi gwirionedd, nid ydoedd ond tafell fechan wedi ei

thori allan megis o g\Vr gogledd-oiUewinol rhandir Judah, ac nid ydoedd
3^1 ddigonol i'r Uwyth (Jos. xix. 47). Ond gwasgai yr Amoriaid arnynt yn
y "dyííi'yn" a'r "mynydd." Dynoda y gair Amoriaid breswylwyr yr
ucheldir : ac fel y gwelir oddiwrth hanes Sehon, eu brenin (Num. xxi. 24),

mewn mynydd-dir yr oedd eu trigfod priodol ; eto, yma y maent wedi
meíhlianu y gwastade(hl hefyd (adn. 8ô). Mynydd. Heres (Mynydd
yr haul).—-Y mae rhai yn gTyf o'r farn raai yr un ydyw y lle hwn a

Beth-semes íTy yr haii/j, yn üwyth Judah, ac mai yr im yw y lle hwnw
ag Ir-semes íDina^ yr hanìj y crybwyllir am dani jm Jos. xix. 41, a lleolant

hi yn y fan a adwaenir yn slmi- dan yr enw Ain-shem.-< ÍFfynon. yr hanlj—
adfeilion pwysig i'i- gorllewin o Jerusalem, braidd yn nghr gwastadedd y
Philistiaid ^Shtphtlahj. Yr anhawsder ydyw cysoni h^n â'r ífaith fod y
Beth-semes hono yn rhandir Judah, ac jn un o'r dinasoedd Lefiaidd (Jos.

XV. 10; xxi. 16; 1 Sam. vi. 13—20). C\Tiygir cysoni yr anhawsder mewn
<lwy ffordd : ( 1 ) Fod terfyn rhandir Judah a rhandir Dan }ti rhedeg mor
agos i"r fan fel y gallai Beth-semes fod yn gorwedd un ochr i"r llinell, yn
llwyth Judah, a ^í^nydd Heres yn gorwedd yr ochr arall yn llw^^th Dan.
(2) Fod Beth-semes yn un o'r dinasoedd hyny a wnaed (b-osodd i Dan, ar
ol eu rho(hli unwaith i Judah. Cyfeirir ati \ti Jos. xxi. l(j ; 1 Sam. vi. 10 ;

1 Bren. iv. 9 ; 2 Bren. xiv. 11.

36. Y mae safleoedd daearyddol y cyfeirir atjTit yn yr adnod hon yii

neillduol o amheus, a hyd nes y penderfjmir yn sicrach arn^nt nis gellir

dyweyd dim yn bendant. Rhiw Acrabbim.—Yn llythyrenol, rhiw
yr ysgorpionau. Cyfeirir ato, dyl>ygid, yn Num. xxxiv. 4; Jos. xv, 3,

dau yr enw Maale-acrabbim. Dyfala rliai mai y Ile a adnabj'ddir fel Wady-
'<s-Sninf:ir'-h ydyw ; ereiU (Tristram, &c.) a'i rhoddant yn nes i'r gorllewin,
tua Hormah neu Sephath íSufahj : ond <\.\v\ Robinson ef tua deng miUdir
i'r deheu o'r M(*»r Marw, Ile y mae clogwyni uchel a seith. Modd byna^

,

rhaid ei fod yn un o*r trumau serth sydd yn gorwedd i"r deheu-orllewin o'r

M('>r Marw. O'r graig.—Cyfeiriad, fel y tybir, at Petra, prif-ddinas
Edom. ystyrenw yr hon ydyw "y graig." Ceir ^r un cyfeiriad yn 2 Brer.
:civ. 7. (Tclwir hi felly, o bosibl, oherwydd yr amgylchynir higangreigiau,
a bod Iluaws o'i hadeiladau Avedi eu naddu allan ohonynt. Y mae
«lau air Hebraeg am graig

—

Tziir a Seiah, a thra tharawiadol ydyw
sylwi, wrth fyned heibio, mai y gair diweddaf hwn, yr liwn a ddefnyddir
yma, ydyw yr un a ddefnyddir bob ainser am y graig a darawyd yn
Cades-barnea, ac yr oedd Cades yn nghymydogaeth Petra. Ac
uchod.—Anmhosibl esV>onio yr ymadrodd hwn yn foddhaol hyd nes

y penderfynir yn fwy diamheuol y cyfeiriadau daearyddol ereiU yn jr
^uinod. ÍToIyga rhai esbonwyr ei fod yn gyfystyr âg " i'r gogledd," gaii

ddeall fod y cyfeiriadau uchod yn nodi terfynuu deheuol eithaf yr Amoriaid..
DeíiUir ef gan ereill yn Ilythyrenol, "ifyny," gan olygu fod terfyn yr
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'A
C ang-el yr Arglwydd a ddaeth i fyny o Gilg^al i Bochim,

ac a ddywedodd, Dygais chwi i fyny o'r Aipht, ac

Amoriaid, ar ol rhedeg ar draws y pantle siiddedig, a rêd o'r Môr Marw i"r

M«">r Coch, ac a elwir gan yr Arabiaid, Wady ^irahah, ynrhedeg " ifjmy"'

i'r raynydd-dir.

Phn'. ii. 1—-5.

—

Yr angel yn ceryddu y hohl yn Bocìiim. 6—10.—
Ffyddlondeh Israel yn ystod oes Josua d'r henuriaid. 11—13.—
Anffyddlondeh yr oes ddilynol. 14, 15.—Diyllonedd yr Arglwydd
wrthynt olierwyddliyny. 16—19.—Cyfodi haruìüyr iddynt ; ond
methu, erhyny, eu diddyfnu oddiwrth eilunaddoliacth. 20—23,—Canlyniadau eu giurthgiliad.

(c) Cenadwri Ddwyfol af IsTael (pen. ii. 1—ö).

1. Ac angel yr Ai^Sl'^y^^cl.—Dyry y C. I). y fanod o flaen y
gair angel—yr angel. Felly hefyd yn pen. v. 23 ; vi. 11 ; xiii. 3. Dengys

y gair y golygir j^ma genad neillduol y Jehofa. Y CMestiwn s^'dd wedi
rhanu esbonwyr yn ddau ddosbarth yd^-w, Pa un ai prophwyd, cenad
ddynol, neu angel crëedig, ynte Person dwyfol sydd i'w olygu wrth Angel

y Cyfamod, ac i'w olygu wrth " yr angel " yn y fan hon Y Yr oedd yr
esbonwyi' luddewig, er yn credu mai y Messiah ei hunan ydoedd Angel y
Cyfamod, eto yn golygv; mai cenad ddynol—prophwyd—rai ohonynt mai
Phineas sydd i'w ddeall yn y fan hon. Ond yr ydym yn tybied y gellir

cymeryd yn ganiataol mai yr un genad ag Angel y Cyfamod sydd i'w ddeall

yma. Pwy oedd liwnw? Yr oedd tadau boreuaf yr eglwys (ìristionogol

yn l)enderfynol o'r farn mai Mab Duw ydoedd; ond dechreuwyd amheu y
s^niad ar gyfodiad yr heresi Ariaidd yn yr eglw^s, gan yr ofnid i hyn
g^iiiylu dim ar Dduwdod Crist ; ac y mae rhai esbonwyr Cristionogol wedi
glyim wrth y syniad hyd y dydd heddyw. Eithr y niac y ihan fwyaf o"r

duwinyddion diweddar wedi dyfod j-n ol at syniad y tailau boreuaf, uc y
mao yr esbonwyr sydd yn cymeryd safle digon dyrcliafedig i edrych oddi-

arni ar Lyfr y Barnwyr—-yn edrych arno, nid fel liancs cencdlaethol yr
Hcbreaid yn unig, eithr fel dolen yn nghadwen dadblygiad iacliawdwriaeth

l)uw i'rbyd, yn gryf o'r farn mai Älab Duw, yn y flurf o Angel y Cyfamod,
.sydd i'w olygu wrth yr " angel " yn }!• adnod hon. Dibyna Ihiwer ar

y lle a roíhlii- i Lyfr y Harnw^^r yn Natguddiad yr llen Destament. Pan

y Ijyddai ihyw waith yn nglCn â'r cyfamod i'w wneyd, ceir y Person hwn
yn ymddangos, a pliob amser yn cymeryd ei lc fel Un uwcldaw unrhyw
fodau crí'edig. Hawlia arglwyddiacth ai- amgylcliiaihiu dynion, a phi'iod-

olir iddo hon-wyljodacth a iioll-lnesenohleb. I^lcfaia fel Duw. a dengys ei

liunan yn W'arcdwr ac amddiirynydd ei l)ol)l, ac yn a\\<l\\ r ci lioll fcn-

ditliion. Defnyddir yr ymadrodd, " Angel yr Arglwydd,"' iicu " Angel
Jehofa," tua thriugain o weithiau yn y Beibl ; ac am y rlian fwyaf o"r

Ueoedd hyny, nid oes le i amheuaeth l)wy a feddylii'. <iwrl (Jeii. xv. 7, í),

11; xxii. 11-1/); Kx. iii. 3; xxiii. 20; xxxii. 34; Niun. \x. l(i ; Jos. v.

l.'^15. Ac y mac y llc a roddir yii y Ilyfi' hwn hcfyd i angcl cynrych-

ií)Idcb y (jîoruchaf, yn cin cadarnhau mai y golygiad uchod .sydd yn gywir.
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arweiniais chwi i'r wlad ani yr hon y tyngais wrth eich

tadau ; ac a ddywedais, Ni thoraf fy nghyfamod á chwi

Efe sydd j'n dyfod yn mlaen ar bob adeg arbenig diwy gorph y llyfr.

Cíwêl pen. V. 23 ; vi. 11 ; xiii. 3. Tj'bir fod y geiriau yn Jos. xxiv. 27, yn
c\feirio at yr \ inddangosiad j^n yr adnod lion. Cymharer adn. 6 o'r benod
hon â Jos. xxiv. 2S, Gelwir ef weithiaii, ond nid mor fynych, yn "Angel
Duw," Gen. xxi. 17; Ex. xiv. 19; Barn. vi, 20; xiii. 6, 9. A ddaeth i

íyny O Gilgal.—D^'ma y rheswm gan rai esbonwyr yn erbyn mai
Cenad dwj'fol sydd i'w olygu yma, y buasai yn anghyson i ddyweyd am un
felly ei fod yn cíyfod "

i fjaij'." Vr oedd hyn yn gyflawniad llythyrenol o
Ex. xxiii. 2Ô—28; xxxiii. 1— 4, Dywedir ei fod "yn dyfod i fyny oGilgal,"

oherwydd mai yno yr ymddangosasai ddiweddaf (Jos. v. 13— 15). Darllenwn
am symudiadaii o'r fath yn ei hanes yn Ex, xiv. 19, pan yn symud o fod o flaen

gwersyll Israel i fod y tu ol iddynt. Yn 1 Cron. xxi. 12—20 ; 2 Cron. iii.

1 , darllenwn am sj^mudiadau cyíFelyb yn ei ymddangosiadau i Dafydd ac

Ornan y Jebusiaid, a henuriaid Israel. Gilgal.—Mae o leiaf dri lle o'r

enw yma yn hanes Israel

—

(1) Gilgal fJiljiiìiaJ, ychydig i'r dwyrain o
Jericho, tua phum' milldir oddiwrth yr lorddonen, a dwy filldir o Jericho.

Dyma y lle y gwersyllodd Israel ar eu dyfodiad drwy yr lorddonen, ac

yma y " symudwyd gwaradwydd yr Aipht " (Jos. iv, 19), (2) Gilgal

(JiljiliaJ, lle, saith milldir i'r gogledd o Bethel, a thair milldir ar ddeg i'r

deheu o Sichem. Hwn yw y lle a grybwyllir mor fynych yn hanes Eliseus

(Jos. ix. 6 ; 2 Bren. ii. 1). (3) Gilgal fJiìjiiliehJ y sonir am dani yn Jos.

xii. 23, yû. nyíFryn Saron i'r gogledd o Antripatris. Yn ol yr esboniad a
fabwysiedir yn y nodiadau hyn, yr ydys yn golygu wrth y " Gilgal," yn yr
adnod hon, y cyntaf o'r lleoedd hyn. Gwrthyd yr esbonwyr sydd yn tybied

mai cenad ddynol 3'cloedd hon yr eghirhad hwn, oherwydd, yn ol eu tyb
hwynt, y lleferir yma am adeg pan yr oedd y tal^ernacl wedi ei sjanud o
Gilgal i Siloh. Ond y mae hyn ar y dybiaefch fod yr amgylchiadau a gof-

nodir yma wedi cymeryd lle ar ol marwolaeth Josua. Yr ydym ninau, o'r

tu arall, yn maentumio mai amgylchiadau yn ysfod hyiryd Josua a gofnodir
yma, a bod yma bwynt pwysig o amseryddiaeth i brofi i'r genadwri hon
gael ei danfon yn fuan ar ol symud y gwersyll o (4ilgal ; ac yn ystod yr
amser, neu yn fuan ar ol i'r amgylchiadau a gofnodir yn Barn. i. 36,

gymeryd lle, a bod yr angel a fu gyda hwynt o'r blaen (Ex. xxiii, 20—23 ;

xxxiii. 1—4 ; Jos, V. 10—13) yn symud i'w canlyn, Ac wrth gymharu
adn. 6, o'r benod hon, â Jos. xxiv. 27, 28, yr ydym braidd yn tybied mai
at y genadwri hon y cyfeirir yno. Bochim.—Ystyr y gair ydyw
<jalarwyr ; enw a roddwj'd ar gyfrif yr hyn a ddynodir yn adn, 4. Ni
chlybuwyd son am yr enw mwyach. Gan y tybir fod y tabernacl ai }
pryd yn Siloh, efallai newydd gael ei symud yno, nid anghyson ydyw
meddwl mai yno y Iju hyn, ar adeg un o'r prif yliau, pryd y byddai y
bobl wedi ymgynull gerbron yr Arglwydd. Rhodchvyd andygiadau felly

ar adegau o ddirywiad mawr (Ex. xiv. 10; xxxiii, 9; Num. xii. 5; xiv.

10, 19 ; XX. 6. Dygais ehwi i fyny.—Mae y ferf lion, diryn, yn yr
Hebraeg yn yr amser anorphenol yma, er dangos fod y gwaith hyd yma
yn anorphenol, a l)od eu hanufudd-dod hwy yn ei gadw felly. Dywedir
fod yr holl ymadroddion hyn yn yr Hebraeg mewn ffurf anghyffredin, ac

yn cyfeirio, o bosil>l, at y geiriau a lefarodd yr angel wrtli Moses yn y
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2 byth. Na wnewch chwithaug'yfamod â thrig-olion y wlad
hon ; oud bwriwch i lawr eu hallorau : eto ni wrandaw-

3 soch ar fy llef : paham y g^wnaethoch hyn ? Am hyny y
dywedais, Ni yraf hwynt allan o'ch bhien chwi : eithr

byddant i chwi yn ddrain yn eich ystlysau, a'u duwiau
4 fydd yn fagl i chwi. A phan lefarodd angel yr Arglwydd

y geiriau hyn wrth hoU feibion Israel, yna y bobl a ddyrch-

5 afasant eu llef, ac a wylasant. Ac a alwasant enw y lle

hwnw Bochim : ac yna yr aberthasant i'r Arglwydd.
6 A Josua a ollyngodd y bobl ymaith ; a meibion Israel a

7 aethant bob un i'w etifeddiaeth, i feddianu y wlad. A'r

bobl a wasanaethasant yr Arglwydd hoU ddyddiau Josua,
a holl ddyddiau yr henuriaid y rhai a fu fyw ar o\ Josua, y
rhai a welsent lioll fawr-waith yr Arglwydd, yr hwn a

S wnaethai efe er Israel. A bu farw Josua mab Nun, gwas

herth (Ex. iii. 6—8). OeUir meddwl fod cyfeiriad gan amryw o ymad-
loddion y benod lion at y gyfraith ysgrifenedig, ac yn pen. iii. 4, ceii-

cyfeiriad pendant ati.

2. Noda yr angel ynia y ddwy ran o'r cyfamod a dorasid ganddynt, sef,

\mgyfamodi â'r Canaaneaid, a pheidi(^ a bwrw i lawr eii hallorau (Deut.''

Vii. 2, .5).

3, 4, 5. Am hyny.—Y pethau gofnodir yn yr adnod ílaenorol.

Prin y niae y darlleniad presenoi yn cyìleu yr ystyr yma. Y meddwl
ydyw, " Am hyny yr ydwyf finau yn dywedyd yn awr

—

yv ydwyf yn
datgan, Xi yraf hwynt aUan." Y datganiad hwn o'i Ijenderfyniad gaii

yr angel a l>arodd i'r bobl wylo.

(d) Marwolaeth Josna (pen. ii. (î -10).

6. íiydag ychytUg iawn o wahaniaeth, y niae yr adian yr im à Jos.

xxiv. 28 31. Cyndiarer Jos, x.xii. 6.

7. Holl ddyddiau Josua, a holl ddyddiau yr hen-
uriaid. Nis geUir penderfynu i sicrwydd pa faint o aniser a olygir

Niiia, gaii nas gcllir pcîiderfynii dy(hliau yr lienuriaid, na iiyd tymhor
Uywodraclhol Josua. A chaniatíiu fod .Josua yn gyfocd à'i gyd-ysbíwr,
(Jalcb, yr ydocdd tua pedwar ugain ocd pan y daetli i (íanaan, a ì)u farw
pan yn 1 \() ocd ; fcliy, bu yn blucnori am tua deg-ar-hugain o llynyddoedd.

Yr hcnuriaid hyn ocddynt y rliai ocdd yn ddigon h(*n i golio, ac i gymeryd
rhan yn ihyfelocdd (Janaan. (îaiicm dybio iddynt oU t'cirw yn udien tuag
ugain mlyncdd ar ol Josua. Mawr-wa ith . Ediychir ar yr holl

weithiedocdd a wnaethai Duw i Isiacl yn un cyfanwaith, yn rhanau o un
drefn oru(;hcI.

8. Gwas yr Arglwydd. -Tcitl a roddid yn aibcnig i Müses ;

ond na roddwycl erioed i Josua hyd nes y bu farw (Joh. xxiv. 29).
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yr Arglwydd, yn fab dengmlwydd a chant. A hwy a'i

chiddasant ef yn nherfyn ei etifeddiaeth, o fewn Timnath- 9
heres, yn mynydd Ephraim, o du y gog-ledd i fynydd

Gaas. A'r hoU oes hono hefyd a gasglwyd at eu tadau :

a chyfododd oes arall ar eu hol hwynt, y rhai nid adwaen- 10

ent yr Arglwydd, na'i weithredoedd a wnaethai efe er

Israel.

9. Timnath-heres (Rhan yr haLil).—Dyma, fe ddichon,

yiloedd ei henw gwieiddiol, yr hwn, efallai, a newiíUwyd gan Josua i fod

yn Timnath-'<trah ( Rhan ehelaethj Jos. xix. öO. Darllena y LXX. Timnath-
serah yn y fan lion liefyd. Ceir dwy dybiaeth ani leohad Timnath-serah.

\ì) Tyl)ia anu yw niai lìe o'r enw Tibneh, yn nghr de-orllewinol rhandir

Hphraim, tua chwe' niiUdir i'r gogledd o Gophna (Djiifna), a thua phum'
niüldir i'r gogledd-orUewin o Lydda, ydyw. Ymddengys mai hon oedd
tyb Jerome, a dadleua Tristram yn gryf iawn drosti. Cymer Ffrancwr, o"r

enw Yictor Cuerin, iddo ei hun yr anrhydedd o fod wedi ei darganfod ;

ac yn 1870, wrth gloddio o fewn un o'r bedd-ogofäu, a dybid y fwyaf
anrhydeddus (y mae y lle yn llawn ohonynt), daeth darganfyddwr arall o

liyd i nifer o geryg llymion, yn ateb i " gyllyll llymion " (Jos. v. 2), y rhai,

yn ol darlleniad y LXX., o Jos. xxiv. 30, a gladdesid gyda Josua yn ei

fedd. (2) Conder, gan ddiWn y traddodiad luddewig a Samaritanaidd, y
rhai, ar bynciau ü"ì- fath, ydynt yn gyfuniad pwysig, a ddyry Timnath-
serali mewn pentref o'r enw Kefr Haris (Htre-sj , tua saith mihdir i'r gog-

ledd o Tibneli, a thua deng milldir i'r de-orllewin o Sichem. Mae safle

Mynydd (iaaH vn hollol anhysbys ;
yn unig cyfeirir ato yn 2 Sam. xxiii.

30; Ì Cron. xi. 32.

10. A'r holl oes hono . . . oes arall.—Wrth yr " oes

hono "
y golygir y Ihiaws oeddynt mewn oedran gwr yn adeg goresgyniad

•Canaan. Xodwedd yr oes hono, yn neiUduol ar ol marwolaeth Josua,
ydoedd gwendid—rh}' wan i Iwyr-orchfygu y Canaaneaid (pen. i.). Wrth
eu traed fe dyfodd i fyny " oes arall," a nodwechhd gan lygredigaeth hf a
beiddgar—syrthiasant i bob rhysedd mewn eihin-addohaeth. Fe droes
t/ivendid un oes i fyned yn erbyn pechodau cyhoeddus, yn hyfdra rhyfygns
yn yr oes ddilynol i'w cofleidio. Cyn^-rch yr " oes hono " ydyw yr " oes

aralh" Canlyniad gwendid i fwrw i lawr allorau Baal ydoedd nerth yn y
meibion i oÔYj'mu i J^aah

(2.) ArDREM AR YR IIANES SYDD I CAEL EI DDAnTîLYGU YN Y LlYFR
(pen. ii. 11 ; iii. 7).

Yma, mewngwirionedd, y dechreua yv adroddiad am yr hyn agymerodd
le ar ol marirolaeth Jo.siia, am yr hyn ni ddywedwyd dim yn y benod
gyntaf. Amgylchiadau, yn ein brj'd ni, wedi cymeryd lle yn ystod diwedd
otn .Josua a gofnodwyd o"r blaen ; ond jana mynegir pa fodd y bu pethau
ar ol ei farw. Darfu i'r genedl, er yn wan ac anmhertfaith, wasanaethu yr
Arglwydd }n weddol lioll ddyddiau .Josua ; eithr wedi ei farw, ac yn
ncillduol wedi i'r holl gydoeswyr eiddil oedd ganddo gael eu casglu at cii

tadau, ymollyugodd Israel i wneuthur yr hj'n oedd ddrwg yn ngolwg yr
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1

1

A meibion Israel a wnaethant ddrygioni yn ng^olwg yr
12 Arglwydd, ac a wasanaethasant, Baalim : Ac a wrthod-

asant Arglwydd Dduw eu tadau, yr hwn a'u dygasai
hwynt o wlad yr Aipht, ac a aethant ar ol duwiau díeithr,

sef rhaì o dduwiau y bobloedd oedd o'u hamg-ylch, ac a

13 ymgrymasant iddynt, ac a ddig-iasant yr Arglwydd. A
hwy a wrthodasant yr Arglwydd, ac a wasanaethasant
Baal ac Astaroth.

14 A llidiodd digllonedd yr Arglwydd yn erbyn Israel ; ac

Arglwydd. O adnod 14 i ddiwedd yr adran hon (pen. iii. 7), crynhoir i

fyny holl gynwjs y lljfr, yn nghyda sylwadau yr ysgrifenydd ysprydoledig
ei hunan ar y fieithiau.

(a) Dirywiad y Genedl ar ol marwolaeth Josua (adn. 11—28).

11, 12.—A wnaethant dclrygioni.—Mae y gwreiddiol yn
rymusach, A wnaethant y drygioni, gan ol^'gu arbenigrwydd neillduol,

fel y drwg a ddygasai arnynt yr holl drychinebau a goff'eir yn y llyfr hwn,
Dyma yr ymadrodd a ddefnyddir bob amser yn yr Hen Destament i osod
allan gwj-mp y genedl i eilunaddoliaeth. Defnyddir ef amryw weithiau yn
y llyfr hwn, i osod allan yr encih'adau hyny oddiwrth Dduw yn hanes y
genedl, a ddygent arnynt y gelynion i'w gormesu, sef pen. iii. 7, 12 ; iv. 1;

X. 6 ; xiii. 1. Defnyddir gair arall yn pen. viii. 33, i ddesgritio eu gwrth-
giliad yn amser Abimelech. Yr ymadrodd cyferbyniol 3xlyw, " a wnaeth-
ant yr hyn oedd uniawn yn ngolwg yr Arghvydd " (1 Bien. xv. ;"), 11).

Baalim.—Y Uuosog o Baal. Ystyr llythyrenol y gair yw Arglwyddi.
Hwn oedd prif eilun-dduw y Canaaneaid, megis ag yr oedd Ashtoreth (y
lluosog, Ashtaroth), eu prif eilun-dduwies. Defnyíldid y rhif luosog, fel

hyn, i'w osod allan, efalhii, (1) oherwydd y gwneid gwahanol ddelwau
ohono, (2) neu yr addolid ef mewn gwahanol ííurfiau a gwahanol leoedd.
Mae lluosogrwydd yr enwau, personau a lleoedd, y cysylltir Baal cà hwynt,
megis Baal-gad, Baal-hermon, &c., yn profi cyffredinohwydd yr addoliad a
(lelid iddo cyn dyddiau .Tosua. Megis y cysylltir Ashtorcth á'r lloer, felly

tybia rhai y cysylltid Baal â'r liaul, fel yr haul-dduw, a ffynoncll ])ob

bywyd naturiol. ErciU a dyì)iant y cysylltid àg ef, nid yn unig briodol-

iaethau yr liaul, citlir eiddo riiai o'r ser hefyd, yn neiîlduol Mawrth a
Sadwrn ; fclly ci fod 3'n cynrychioli, nid yn unig darddiacl a chynhaliaeth
bywyd, ond hcfyd l^riodoliaethau dinystr. Ymae yn amlwg, modd bynag,
fod addoliad Baal yn aílan a dinyslriol i bob rhinwcdd, ac am hyny yn
fiieidd-dra yn ngolwg yr Arglwydd.

13. Ashtaroth.—Y lluosog o A.shtoreth. DefnycMir y gair yn ei

Ifurf unigol yn 1 Brcn. xi. 5—33 ; 2 Bren. xxiii. 13. Addolid iii, íel yr
ymdílcngyH, fel y Iloer-dduwics, ac licfyd fel (iwener f ì'euiiNj. Y mae yr
Ijyn a ddywedwyd uchod am Baal yn l)rio(lol am AsÌitorctii, gyda'r gwa-
haniaetli o'r nodwedd fenywaidd a l^riodolid iddi.

14, Anrheitliwyr. ííair na ciicir moiiono ond yma, ac yn 2 Jken.
xvii. 20. Ac eíe a'u gwertiiod(d. (îair yn ^^olygu gweitiired
farnol o eiddo Duw yn cu riioddi liwynt i fyny yn iioTlol i ddwylaw ea*
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ote a'u rlioddodd hwynt yn llaw yr anrheithwyr, y rhai a'u

hanrheithiasant hwy ; ac efe a'u gwerthodd hwy i law eu

i^ehnion o amo^ylch, fel na allent sefyll mwyach yn erbyn

eu g-elvnion. I ba le bynag yr aethant, llaw yr Arglwydd 15

oedd er drwg- yn eu herbyn hwynt ; fel y llefarasai yr

Arglwydd, ac fel y tyngasai yr Arglwydd wrthynt hwy :

a bu g'yfyng' iawn arnynt.

Eto vr Arglwydd a g-ododd farnwyr, y rhai a'u hachub- 16

odd hwynt o law eu hanrheithwyr. Ond ni wrandawent 17

gelynion. Y drychfeddwl yn ddiau ydyw gwerthu i gaeth-wasanaeth, a'r

oyfeibyniol ydyw prynedigaeth. Gwêl nodiad adn, 16.

15. Fel y llefarasai.—Gwêl Lef. xxvi. 17 ; Deut. xxviii. 25.

16. A gododd farnwyr.—Dyma y lle cyntaf y defnyddir y gair
•• l)arnw3^r." Dangosir yma fod y cyfamod toredig yn cynwys darpar-

iaethau y cyfamod gras, ac mai yr Hwn a'u gwerthodd ydoedd hefyd eu
(Twaredwr. Am swj^dd y barnwyr, gwêl nodiadau yn y Rhagarweiniad.
Yr un modd ag y darfu i genedl Israel, ar ol hyn, fabwysiadu y teitl o

frenin oddiwrth y cenedloedd amgylchynol, felíy cawsant yr enw, beth
l)\Tiag am y swydd, o farnwr oddiwrth y Phoeniciaid. Mae y gair Hebraeg,
Shophet, Shophetim, a gyíieithir "barnwyr" genym ni, yr un a gair a geir

yn fjTiych mewn hên gerf-ysgrifau Phoîniciaidd i ddynodi teitl y barnwyr
cenedlig ; felly, y mae y gair yn dangos dylanwad arferion y cenedloedd
eylchynol ar bobl etholedig yr Arglwydd. YmddengjAs fod y swydd ar y
cyntaf yn Israel yn achlysurol, afreolaidd, ac ansicr, ond yn tueddu yn
raddol at sefydlogrwydd a pharhad. Am Othniel, EÌiwd, a Samgar, nis

gwyddom a oeddynt } n barnu ond yn j^stod y cyfwng neillduol y galwyd
hwynt allan ganddo. Yn hanes Deborah a Gedëon, gwelwn arwyddion eu
bod yn barnu dros eu hoes. Yn yr olyniaeth ddilynol o farnwyr distadl,

gwelwn fod y swydd megis j^n etifeddol yn eu teuluoedd. Ceir meibion ac

yrion yn etifedcíu, os nad gallu, o leiaf, pomp ac urddas eu tad neu eu
teidiau (pen. x. 3, 4 ; xii. S— 14). Ac o'r diwedd ceir y ddwy swydd, a

fuont ar wahân yn nechreu y cyfnod—y swydd oíFeiriadol a'r farnol—yn
cael eu huno yn Eli a Samuel ; a gwelir y priodolir i feibion y diweddaf o'r

ddau hyn y gwaith a berthyn i farnwr fel y deallir y gair yn yr oesoedd
liyn (1 Sam. viii. 3). Y rhai a'u hachubodd.—Ceir dau air—un
yn golygu gwaredu, ac a gyfieithir felly yn pen. vi. 9 ; viii. 34—ac un arall,

y gair mawr yn y llyfr hwn, yn golygu achiib, ac a gyfieithir felly, neu a
ddylai gael ei gyfieithu, yn mhob un o'r lleoedd canlynol yn y llyfr : pen.

iii. 9, 15, 31 ; viii. 22; x. 1, 12, 13, 14; xii. 2, 3; xiii. 5. Ý fath ydyw
safle ddyrchafedig awdwr y llyfr hwn, fel y mae cysgod gwirioneddau
mawrion ysprydol yr iachawdwriaeth yn dyfod i'r golwg jni y " gwerthu,"
ynadn. 14, ac yn y " prynu," neu yr " achub," yn yr adnod hon. Achubai
y barnwyi' hyn Israel drwy ddwyn y bobl yn ol yn heddychlawn i gadw
cyfiaith Moses, a gweinyddu barn ac uniondeb ; ond yn benaf drwy wein-
yddu Imrnedigaethau ar elynion yr Arglwydd, ac felly ryddhau ei bobl o
taw eu gelynion.

17. Puteiniasant.—Dylid deall y gair hwn, yn ffigyrol yn benaf.
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chwaith ar eu barnwyr ; eithr puteiniasant ar ol duwiau
díeithr, ac ymi^-rymasant iddynt : ciliasant yn ebrwydd o'r

ffordd y rhodiasai eu tadau hwyntynddi, g-an wrandaw ar

orchymynion yr Arglwydd ; 07id ni wnaethant hwy felly.

iS A phan godai yr Arglwydd farnwyr arnynt hwy, yna yr

Arglwydd fyddai gyd á'r barnwr, ac a'u i^waredai hwynt
o law eu gelynion holl ddyddiau y barnwr : canys yr
Arglwydd a dosturiai wrth eu gruddfan hwynt, rhag* eu

19 gorthrymwyr a'u cystuddwyr. A phan fyddai farw y
barnwr, hwy a ddychwelent, ac a ymlygrent yn fwy na'u

tadau, gan fyned ar ol duwiau díeithr, ì'w gwasanaethu
hwynt, ac i ymgrymu iddynt : ni pheidiasant á'u g^weith-

redoedd eu hunain, nac â'u ffordd wrthnysig.

20 A digllonedd yr Arglwydd a lidiai yn erbyn Israel : ac

efe a ddywedai, Oblegid i'r genedl hon droseddu fy nghyf-

amod a orchymynais i'w tadau hwynt, ac na wrandawsant
21 ar fy llais ; Ni chwanegaf finau yru ymaith o'u blaen hwynt
22 neb o'r cenhedloedd a adawodd Josua pan fu farw : 1

brofi Israel trwyddynt hwy, a gadwent hwy ffordd yr

Arglwydd, gan rodio ynddi, fel y cadwodd eu tadau

am eu gwaith yn gadael, drwy eilun-addoliaeth, y T)uw yr oeddynt wedi

cu dyweddìo iddo (Jer. ii. 2 ; Ezec. xvi.) ; a hefyd yn llythyrenol am y rliai

oedd yn myned ar ol Baal ac Astharoth (Exod. xxxiv. lö, 16 ; Num. xxv.).

Ymgrymasant iddynt.—Cyfeiriad, fe ddichon, at y Dwyreinwyr
yn eu defosij'nau yn ymgrymu nes cyffwrdd eu talcenau yn y llwch.

18, 19. Yr Argiwydd fyddai gyda'r barnwr.—Fel y
bu gyda Moses a Josua (Jos. i. 0), y feddyginiaeth i Israel ydoedd cyfodi

l)arnwr—cyfodi offeryn neiUduol ; ond yr elfen hanfodol yn y waredigaeth

vdoe(kl fo(l Duw gydag ef. Cymharer yr holl baragra])h hwn â Sahii cvi.

;i4, 8(j, lle y ceir lluaws o ymadroddion cytfelyb. Y mae yr adnodau hyn
yn dalfvriad o hanes y cyfnodau o enciliadau oddiwrth yr Arglwydd, a

})hob gWrthgiliad yn gadael y genedl yn ddyfnach mewn dirywiad.

Gwrthnysig.—Yr un gair ag a gyíieithir "gwargaled'' (Kx. xxxii.

'.) ; xxxiii. .S ; Deut. ix. 0, 13).

20. I'r genedl hon.—Y mae i'r Arglwydd son am ei bobl ei hun

íel "y ìjobl hyn," yn swnio gyda diystyrwcli, fel ])e llefaiai am rai o'r

«enedloedd cylchynol. Cymharer Es. vi. 9, 10 ; viii. I(i.

21, 22, 23. Ni chwanegaf finau yrii ymaith.—Ail-

adroddiad yw y l)ygylliiad liwn o'r hyn a geir yn adn. \\
;
yn unig mynegir

hyn yma mewn gciriau cryfacli. Nis gellir gwybod pa fodd yr hysbyswyd
bwynt, ai drwy angel, neu biophwyd, neu Urim a 'riiumim. Dichon eu

bo(l yngoHod allan yi- liyn a basiai drwy y meddwl Dwyfol, acyn esbonioym-

ddygiad Duw tuagatynt. Y mae adn. 22 a 2.'^ yn egiurhad yr lianesydd ar

eiriau diweddaf Duw yn adn. 21. Mor belled ag y gellir casglu y mae
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liwynt, neu beidio. Am hyny yr Arglwydd a adawodd y 23
cenhedloedd h\n\-, heb eu g"yru ymaith yn ebrwydd ; ac ni

roddodd hwynt yn llaw Josua.

olyiiiad hanesyddol yr adnodauhyn fel y canlyn :—pen. ii. 13 ; yna adn. 20 ;

yna pen. iii. 8. Yniddeng^'s nad yd^'w y paragraphau rhyngddynt ond
sylwadau casglydd yr hanes, ac yn cyfeirio, dybygid, at amgylchiadau
diweddarach. Fe wehr fod y paragraph sydd yn diweddu pen. iii. 7, yn
dyhenu hron yn 3'r un geiriau a pen. ii. 13 ; yna y mae yr adroddiad o
pen. iii. 8, yn mlaen j^n wir olyniad hanesyddol o pen. ii. 13.

PENOD IIL

^'^YMA y cenhedloedd a adawodd yr Arglwydd i brofì i

Israel trwyddynt, (se/ y rhai oU ni wyddent gwbl oD
I'en. iii. 1— 7.—Y cenedloedcl a adawyd i hrojì Israel, ac ejfeithiaii

drygionus yììigijfeillaclL á hiognt. 8—11.—Gorthrium Cusaii-

risathaim, giuaredigaeth drwy Othniel, a'r wlad yn cael gorphìuijs

ddeugain mhjnedd. 12—14.—Gorthrium gan y Moabiaid, a

chenedloedd creill, dan Eglon am ddeunaiu mlynedd. 15—30.—
Ehwd yn Uadd Eglon, ac yngiuaredu Israelgan roddi llonydd'wcìi

i'r wìad. ain ddengain mlyncdd. 31.—Y waredigaeth drwy
Samgar.

(h) Desgrífiad ó'r ceiiedloedd a adawyd i hrofi Israel (pen. iii. 1—7).

1. IDyma y cenedloedd.—Yr un rhai a'r " cenedloedd hyny'"
yn pen. ii. 23, ond \n unig fod yma ddesgrifìad manwl ohonynt. Y"ma, ac

3'n yr adnod hono, defnyddir yr un gair, a hwnw yn air tra neillduol—" a

adawodd '' neu a oddefodd yr Argiwydd. Nid dj'ma y lle, o hosibl, i

hrofi moesoldelj ac uniondeb goresgyniad y Canaaneaid. Mor wir ag y
gosodir y meddiant o Ganaan allan fel rhâd rôdd Duw i'r Israeliaid, felh'

gosodir allan, bol) amser, fod concwest y wlad yn weithred o farnedigaeth
gj-fiawn yn erbyn ei phreswylwyr yn herwydd eu pechodau fìiaidd.

Desgrifir hwynta'u gwlad fel yn eu chwydu allan ohoni (Lef. xviii. 25—30
;

Deut. xii. 29—31), a'r Arglwydd, oherwydd hyny, yn ymweled â'u han-
wiredd arnynt hwy. Ond ni ddisgynodd y farn arnynt yn sydyn. Dis-

gwyliodd yr Arglwydd 500 mlynedd am iddynt edifarhau
;
pan oedd y farn

ar ddechreu, cawsant ddigon o rybuddion. Cymerodd yr Arglwydd y
rhyfelgyrch i'w law ei hunan ; nid oedd yr Israeliaid ond offeiynau, ac, fel

\' cj'fryw, yr oeddynt i ymgadw rhag halogi eu hunain drwy yspeilio y
<;enedloedd hyny, nac i ymgaledu drwy greulondeb tuagatynt, ac yr oeddynt
hwythau i feddianu y wlad ar yr amod o gadw eu hunainyn bur a sanctaiihì,

yr hyn ni wnaethai y Canaaneaid. Mewn gwirionedd bu cleddyf yr
Israeliaid yn fendith i'r byd hyd ddiwedd amser. I brofi Israel.

—

Y rheswm gwreiddiol nad oeddynt i gael eu gyru ymaith ar unwaith oedd,
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2 ryfeloedd Canaan ; Vn unig- i beri i genhedlaethau meib-
ion Israel wybod, i'w dysg-u hwynt i ryfel

; y rhai yn ddîau

3 ni wyddent hyny o'r blaen ;) Pum' tywysog y PhiHstiaid,

a'r hoU Ganaaneaid, a'r Sidoniaid, a'r Hefiaid y rhai oedd

)iad ydoedd Israel mewn mantais i gymeryd meddiant o'i- wlad ar nnwaith
(iv\. xxiii. 29, 80) ; ond yma wele reswm ycliwanegol, sef i broíi fîyddlon-

<leb Israel. Y rhai ni wyddent gwbl o ryfeloedd Canaan, oedd y rhai a

ddaethant i oedran gwCr ar derfyn, neu yn fiian ar ol terfyn, y rhyfel â'i

Canaaneaid.

2. I'w dysgu hwynt i ryfel.—At y ddaii reswm a nodwyd
eisdes dros adael y cenedloedd lieb eu gyru ymaitli, }' mae un arall yn cael

ei ychwanegu yma, sef fod eisieu dysgu yr oes oedd yu cyfodi i ymladd
rhyfeloedd yr Arglwydd, ac yr oedd eisieu ífydd a sancteiddrwydd i hyny
(Sahn xhv. 1—ö). Yr oedd marwolaeth Josua wedi eu gadael heb ddysg-
aM'dwr na blaenor.

3. Pum' tywysog y Philistiaid.—Ynllytliyrenol,arglwyddi.

Dichon fod y teitl hwn o darddiad Pha'niciaidd, a defn^'ddir ef yn unig at

y Philistiaid (Jos. xiii. 3; Barn. xvi. ö, 8; 1 Sam. vi. 4, 12, 1(5). Arglwydd-
iaethau y Philistiaid oeddynt : Gath, Asdod, Gaza, Ascalon, ac Ecron.

Y Philistiaid (Dytithriaid neu ymfudiryr).—T^-bir fod y bobl hyn
o darddiad Aiphtaidd (Gen, x. 14 ; Deut. ii. 23 ; 1 Cron. i. 12). Yn Gen.
X. 14, dywedir, " Mizraim hefyd a genedlodd . . . Chasluhim, o'r rhai

y daeth y Philistim a Chaplitorim."' Ond mewn manau ereill (Deut. ii. 23 ;

Jer. xlvii. 4; Amos ix. 7) dywedir eu bod yn disgyn, nid o'r Chasluhim,
eithr o'r Chaphtorim. Dywedir, fodd bynag, y gellir, yn ol yr iaith yn
Gen. X. 14, a'r un modd yn 1 Cron. i. 12, gyfnewid trefn yr enwau, a

darllen " y Chaphtorim, o'r rhai y daeth y Philistim a'r Chasluhim." Mae
pob un o'r dulliau uchod yn gosod allan eu tarddiad Ai))litaidd—eu bod yti

hanu o Mi/,raim. Mae yr ymadrodd " ynys Caphtor" (Jer. xlvii, 4), wedi
arwain amryw ysgoleigion i feddwl fod y cyfeiriad at ynys Creta, ac felly

fod y Caphtorim yn Gretiaid. Ond gall y gair a gyíieithir " ynys" yn yr

adnod uchod olygu hefyd " wlad " neu "lanau," Felly gellir cymeryd
Caphtor yn gyfy.styr â Coptos, un o'r hen enwau ar yr Ai|)ht. Ceir hanes
aiu y l*iiilistiai(l yii nyddiau Abraham yn Uwyth o fugeiliaid, yn nghylhniau
(ierar (Gen. xxi. 32, 34; xxvi. 1, 8); a phan y daeth Israel o'r Aipht yr

oeddynt yn yr un ])arthau, ond wedi tyfu i fod mor gryíion fel ag i fod yn
ddychiyn i Lsrael (Kx. xiii. 17 ; xv. 14). Erliyn i Israel gyrhaedd Canaan,
yr oeddynt mewn llawn feddiant o'r gwastattir h\iiH -y S/ujfhe/ah, ar yr
arfordir, o afon yr Ai])ht yn y deheu, hyd h^cron yn y gogledd (Jos. xv. 4,

47), ac wedi yndîurfio yn gynghrair gwladwriaethol I>w3'sig o bum' dinas ;

ac y mac eu hanes dilynol yn dangos eu bod wedi cynydilu mewn gwareidd-

iad a chelfyddyd, a biiont ynelynion ])ailiaus i Israel. Ffaith hynod ydyw
fod y Philistiaid, gclynion marwol Israel, wedi rhoddi eu lienw i wlad
Israel ; oblegid nid ydyw y gair /*al(sliua ond tl'iiif ai' y gair /*/LÌlis(ia.

Ain y Cajiaaiif'a,i(/, gwcl nodiad jien, i, 4. V mae yr holl genedloedd a

grybwyllir yma, oddigerth yr Heliaid, wcdi eu nodi nii y )»cnod gyiitaf o'r

llyfr hwn, \' I*/ii/is(iaid yn adn. IH ; y (,'ajMaii(MÌd yn adii. 27, 29, 30, 32,

Jj3 ; a'r Sidouiaid yn adn. 31. Yi^ Hefiaid. -Golyga ystyr eu henw
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yn aros yn mynydd Libanus, o fynydd Baal-hermon, hyd

y ffordd y deuir i Hamath. A hwy a fuant i brofi Israel 4
trwyddynt, i wybod a wrandawent hwy ar orchymynion
vr Arglwydd, y rhai a orchymynasai efe i'w tadau hwynt
trwy law Moses.
A meibion Israel a drigasant yn mysg y Canaaneaid, yr 5

rai yn trigo mewn penfrefì. Yn nyddiaii Jacob trigent yn Sichem (Gen.

xxxiv. 2), wedi hyny yn (libeon (Jos. .xi. 19), ac yn eithaf y gogledd

(Jos. xi. 3). Mynydd Libanus.—Y mae yr ymadrodd hwn yn
gysjdltiedig â'r Heíiaid yn unig, fel eu cartrefle, ac nid â'r holl genedloedd

a nodir. Mynydd Baal-hermon.—Oolyga y gair " Mynydd
Libanus " yr hoU gadwen o fynyddoedd, enwog drwy yr oesau, am eu
llwyni cedrwydd, sydd yn ngogledd Palestina ; ond nid ydyw y gair
•• Baal-hermon " yn golygu ond rhan neilldiiol ohonynt. Rhed y mynydd-
oedd hyn yn ddwy gadwen gyfochrog—y nesaf i'r gogledd a elwir Libanus,

a"r gyferbyniol, Anti-Libanus, a dyíìryn mawr Coele-Syria (El-Bnl'eia) yn
rhedèg rhyngddynt ; ac ar drwyn deheuol Anti-Libanus y mae mynydd
Hermon (yr nchelj,, y trum uchaf j^n yr holl wlad i gyd, yn ymddyrchafa
tua 9000 o droedfeddi uvrchlaw wyneb y môr. Gelwid ef gan y Sidoniaid,

Sirion (y ddiry-froneg), ac weithiau gelwid ef Sion (y dyrchafedig) ; ond
gelwir ef yn awr Jehel-es-Sheikh—^/^eîiaeíA. y mynyddoedd. Edrj^cher o'r lle

a fyner yn ngwlad Canaan—o'r arfordir, o fynydd-dir Samaria, o waelod
dyÍFrj'n yr lorddonen, i fyny tua'r gogledd—fe welir Hermon yn terfynu yr

oîygfa, ac eira oesol ar ei gopa. Tybir iddo gael ei alw yn Baal-hermon
oherwj'dd i Baal gael ei addoli arno. Feallai mai yr un lle ydyw " Baal-

hermon" a " Baal-gad." Cymharer Jos. xi. 17; xii. 7 ; xiii. 5 ; 1 Cron. v.

23. Tebyg mai Banias—Cesarea Philippi y Testament Newydd, yw y Ile

y cyfeirir ato yma. Hamath.—Dyma derfyn eithaf gogledd gwlad
Canaan yn nhjnnor ei llwyddiant mwyaf (Num. xiii. 21 ; xxxiv. 8 ; 1 Bren.

viii. 65 ; 2 Bren. xiv. 25), megis ag yr oedd Cades-barnea yn derfyn deheuoL
Tref ydyw a elwir yn bresenol Haina, i'r gogledd o Damascus, ac ar ben
gogleddol y dyíîryn—dyffryn Coele-Syria—sydd yn rhedeg rhwng Libanus
ac Anti-Libanus. Y mae y ffordd y denir i Hamath yn ddesgrifiad cywir o
enau y dyíFi yn mawr fel \v ymegyr ai- Hamath.

4 . Eglurhad llawnach yw yr adnod hon o'r hyn y cyfeirir ato yn adn. 1, 2.

5. Y Canaaneaid.—Ymddengys fod trigolion Canaan yn gymysg-
edd o amrywiol genedloedd eithr wedi mabwysiadu yr un iaith Semitaidd,

ac wedi dyfod i'r wlad oherwydd (1) cj-fieusterau masnachol ei harfordir

;

(2) ffrwythlonder ei dyíFryndir
; (3) a chadernid ac amddifFyniad ei mynydd-

dir. Tybia rhai fod y Canaaneaid yn enw cyíFredinol ar holl breswjdwyr

y wlad, y rhai a enwir, wedi hyny, ar y rhestr yn ol eu henwau cenetil-

aethol. Y mae absenoldeb y cysylltair " a'r " rhwng y gair " Canaaneaid "

a'r "Hethiaid" yn fFafrio y golygiad hwn ; ond yn ol fel y ceir yr enwau
hj-n mewn lleoedd ereill (Ex. iii. 8), ymddengys fod y " Canaaneaid " yn
dynodi cenedl wahaniaethol. Yn Ex. iii. 8, 17; xxiii. 23; xxxiii. 2;
rhoddir enwau y chwe' chenedl h\'n megis yma

;
yn Deut. vii. 1 ; Jos. iii.

10; xxiv. 11; ychwanegir y " (íiigasiaid " atynt i'w gwneyd yn saith.

Fel y crybwyllwyd yn pen. ii. 4, gall yr enwau hyn gyfeirio, nid yn gymaint
C
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Hethiaid, a'r Amoriaid, a'r Phereziaid, yr Hefiaid hefyd,

6 a'r Jebusiaid : Ac a g^ymerasant eu merched hwynt iddynt

yn wragedd, ac a roddasant eu merched i'w meibion

7 hwythau, ac a wasanaethasant eu duwiau hwynt. Felly

meibion Israel a wnaethant ddrygioni yn ngolwg- yr Ar-
GLWYDD, ac a ang-hofiasant yr Árglwydd eu Duw, ac a

wasanaethasant Baalim, a'r Uwyni.

at wahaniaethau cenedlaethol, eithr at arferion a safleoedd daearyddoL
Bynoda y Canaaneaid bobl j'r iseldiroedd, yr Amoriaid drigolion y
niynydd-dir, y Phereziaid rai yn byw yn haner-crwydraidd mewn gwlad
agored, yr Hefiaid bobl heddychlawn yn byw niewn pentrefi, y Jebiisiaid a

drigent yn ac oddiamgylch Jernsalem. Yn ol y darganfyddiadau diwedd-

araf, teb^g fod yr Hethiaid yn genedl ar wahan, ac wedi bod, cyn hyn,

yn un o'r cenedloedd mwyaf dylanwadol yn j' Dwyrain. (Gwêl Heth and
Moah, gan Cad. Conder : The Empire of the Hittües, gan ì)r. W. W^right),

6. Desgrifìr yma ddwy râdd yn ei gwrthgiliad, sef (1) ymbriodi á'r

Canaaneaid, (2) ac addoli eu duwiau. Gwehr hefyd fod yma ddiiywiad

mwy na'r hyn a ddesgrifìr yn pen. ii. 1—3, yr hyn a brawf fod yr achiod

hon yn Uefaru am adeg diweddarach.

7. Y llwyni.—Dyma ddarlleniad y LXX. a'r Ynhjate ; ond (Uirllena

yr Hebraeg Asheroth, fìurf luosog y gair Asherah yma. Ceir anuywiaetli

mawr oberthynas i'r ystyr :—(1) Tybia rhai mai ffurf ychydig yn wahanol
i'r gair Astaroth (gwêl pen. ii. 11) ; (2) ereiU ei fod yn enw ar ddehv gei-f-

iedig o bren i gynrychioli y dduwies Astaroth ; (3) a rhai ei fod yn air

hollol wahanol, ac yn dynodi duwies wahanol—duwies tynged. Cadarnheir

y g'^ílygia^l diweddaf gan 1 Bren. xviii. 19 ; 2 Bren. xxiii. 4. Mae yr

íianes (pen. vi. 2.")—30) yn profi yn amlwg mai nid llwyn o goed a feddylir;

buasai yn anmhosibl i Gëdeon dori llwyn felly mewn noswaith, a cheisio-

cuddio y peth drachefn.

RHAN II.—Y PRIF ADRODDIAD. HANES NEILLDUOL Y
GWAHANOL FARNWYR (i-en. iii. 8-xvi. 31).

Yma, mewn gwirionechl, y mae hanesiaeth olynol cyfnod y barnwyr yii

dechreu. Fel yr awgrymasom yn llaenorol, yr ydym yn cíhych ar y llyfr

liwn a'i amcan i (hlangos ynuhlygiadau Duw at ei bobl gyfamodol, yn eu

henciliadau a'u hadferiadau ; ac felly yn rhan o lianes uwcli— rhan, pa nu)r

ddibwys })ynag, o haries dadl)lygiad iachawdwriaeth Duw i'r byd. Yn
unol â hyn, with chwilio am ryw ddosraiiiad o'r llyfr, naturiol ydoedd
disgwyl cacl ynddo ryw un egwyddor yspiydol rhyw unoliaeth ysprydol

yn nghanol ainryuiacth yr hiines. A ciieir liyny, dybygid, yn ngwalianol

ynuMangosiadau yr angel Aiigcl ei gynry(;hi()ldcl) Kf, ac yn ei waitli yn
danfon ei Yspryd i gymliwyso (l^nion i fod yn waredwyr (;yinhwys i'r bol)l.

Mae hyn yn rhanu yr adroddiad canlynol (pcn. iii. 7—xvi. 31) i bedwar
cyfriod, pob cyfnod yn mcddii ci neillduolion ci hunan ; eto, j^ob cyfnod yn
cael ei ílacnori gan yinlygriad y gcnedl, yna cyfryngiad yrangel, a rho(hlia»l

yr Yspryd i gyfodi barnwyr iddynt.
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Am hyny digllonedd yr Arglwydd a lidiodd yn erbyn 8
Israel ; ac efe a'u gwerthodd hwynt i law Cusan-risathaim,
brenin Mesopotamia ; a meibion Israel a wasanaethasant
Cusan-risathaim wyth mlynedd. A meibion Israel a 9
waeddasant ar yr Arglwydd : a'r Arglwydd a gododd
achubwr i feibion Israel, yr hwn a'u hachubodd hwynt

;

sef Othniel mab Cenaz, brawd Caleb, ieuangach nag ef.

Ac yspryd yr Arglwydd a ddaeth arno ef, ac efe a farnodd 10

Israel, ac a aeth allan i ryfel : a'r Arglwydd a roddodd

(1.) Y CYFNOD CYNTAF O WRTHGILIAD AC ADFERIAD (pen. iii. 8

—

V, 31).

Cynwys y cyfnod hwn dri thynior o orthrymder i'r genedl, a chyfodwyd
iddj'nt bump o farnw\'r. Mae y tymhorau hyn yn myned yn (jcdetach, y naill

ar ol y llall, ac yn /eithach o un i un. Yr un dan Cusan-risathaim yn wyth
mh-nedd ; Eglon yn ddeunaw ; a Jabin, brenin Canaan, yn ugain. Yr oedd
Cusan-risathaim, brenin Mesopotamia, er yn alhiog, eto yn mhell oddiwrth
Israel ;

3'r oedd Eglon, brenin Moab, yn eu hymyl, ac eisteddle ei lywodr-
aeth, ar adegau, mae'n ymddangos, yn ninas y pahnwydd—Jericho ; ond
yr oedd Jabin j-n byw yn eu mysg, a dylasent fod wedi ei ddiwreiddio ef

a'i bobl o'r tir. Ond yn y cyfnod hwn y cafodd Israel rai o'r barnwyr
hynotaf, a rhai o'r gwaredigaethau rliyfeddaf. Nis gelhr casghi fod barn-
wyr y cyfnod hwn yn dal eu swydd dros eu hoes

; yn hytrach dywedir,
me^vn modd cyffredinol, i'r wlad gael llonydd ddeugain neu bedwar ugain
mlj^nedd, ac yn y tymor tawel hwnw dechreuai hadau gwrthgihad dyfu,
ac ymlygrai y bobl nes dwyn arnj'nt eu hunain d}anor o orthrymder, yna
cyfodid barnwr ar ol bain\\'i' iddynt.

(a) Gorthrymder dan Cnnan-risathaim a gwaredigaeth drivy Othniel
(pen. iii. 8— 11).

8. Mesopotamia.—Yn Hebraeg, Aram-naharaim (Syria-rhwng-y-
ddwy-afon) ; gwlad yn gorwedd rhwng yr afon Euphrates a'r Tigris, Yno
yr oedd eisteddle brenhiniaetii Nimrod, ac yr oedd Nimrod yn fab Cush
(Gen. X. 8), yr hyn, efallai, a rydd gyfrif am yr enw Cusan. Nis gellir yn
hawdd egluro y rhan ddiweddaf o'r enw, Risathaim. Dywed rhai mai gair
Hebraeg ydyw yn golygu Cusan-y-drygioni-deuhìyg, neu y fuddugoliaeth
ddeuhlyg. Y mae }• bi-enin hwn yn anhysbj^s mewn hanesiaeth ; ac nid oes
unrhyw oleuni i'w gael ar ei hanes yn yr hen gerfiadau a cherf-ysgrifau.

9. Othniel (Llew Duw).—Gwêl pen. i. 13. Yr oedd Othniel
eisoes yn enwog (Jos. xv. 16— 19 ; Barn. i. 13). Efe ydyw yr unig farnwr
hyd nes y delom at Ibsan, o Bethlehem, a gyfododd o Iwyth Judah.

10. Dyma y lle cj'ntaf yn y l\yiv hwn y defnyddir yrymadrodd Ysprj^d
yr Arglwydd ; ond fel yr awgrymasom, arferir ef ar ol hyn, pen. vi. 34

;

xi. 29 ; xiii. 25 ; xiv. 6, 19. Gwir fod yr Yspryd yn bresenol yn mhob
gras a daioni ydoedd yn aros yn yr eglwys ar y pryd ; ond golygir rhyw
amlygiad neillduol yma. NeilhUiolrwydd y barnwyr oedd eu bod wedi eu
cynysgaethu gan yr Yspryd Glán â doethineb, gwroldeb, a nerth at gyf-
lawni eu gwaith ; ac yn hyn yr oeddynt yn gysgodau o Grist—" Barnwr
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yn ei law ef Cusan-risathaim, brenin Mesopotamia ; a'i

11 law ef oedd drech na Cusan-risathaim. A'r wlad agfafodd
lonydd ddeugain mlynedd. A bu farw Othniel mab
Cenaz.

12 A meibion Israel a chwaneg'asant wneuthur yr hyn oedd
ddrwg- yn ngolwg- yr Arglwydd : a'r Arglwydd a nerth-

odd Eg-lon brenin Moab yn erbyn Israel, am iddynt

13 wneuthur dryg-ioni yn ngolwg yr Arglwydd. Ac efe a
g^asg^lodd ato feibion Ammon, ac Amalec, ac a aeth ac a
darawodd Israel ; a hwy a feddianasant ddinas y palm-

14 wydd. Felly meibion Israel a wasanaethasant Egflon,

Israel" (^SIicah v. 1), canj^s nid wrth fesur y mae Duw yn rhoddi iddo ef

yr yspryd. Efe a farnodd Israel.—Ni ddywedir pa fodd y
llwyddodd i wareiUi Israel ; ond awgrymir mai drwy fyned allan i ryfel.

11. Y mae rhai esbonwyr yn tybied y gallai Othniel fod wedi byw i

ddiwedd y tymhor yma o ddeugain mlynedd. Tybiant y gallai ei fod tua
phump-ar-liugain oed pan yn cymeryd Ciriath-sepher (pen. i. 8), a bod
rhyw ugaiii mlynedd o hyny hyd adeg gorthrwm Cusan-risathaim, yr hyn,

ag ychwanegu yr wyth mlyneíUI, yn adn. 8, ni byddai' ond tair-ar-ddeg a

deugain o flynyddoed(h A thybied iddo fyw i diUwedd y cyfnod o ddeu-

gain mlynedd, yr oedd ei oedran yn marw felly yn dair-ar-ddeg a phedwar
ugain. Ond nid yw y geiriau yn cynwys iddo farim Israel am ddeugain
mlynedd, nac, yn wir, iddo fyw hyd ddiwedd y tymhor hwnw. Gellir

casglu, yn ol arferiad y Uyfr hwn (pen. ii. 19 ; iv. 1 ; viii. S'S), fod mwy o

gysylltiad ihwng marwolaeth Othniel ag yml^-griad y genedl, sydd yn
dilyn adn. 12, nac â'r deugain ndynedd sydd yn adn. 11.

(b) Gorthrymder dan Eylon hreidn Moah, a meihion Ammon, ac Amalec,

a rhyddhad drwy Ehwd (pen. iii. 12—30),

12. Eglon (Bustach).—Y mae y gelyn yn nes atynt, a'u tymor o

orthrwm yn h\Vy na'r un blaenorol, yr hyn a ddengys y gwneid y prawf yn
dostach iddynt.

13. 14. Meibion Ammon ac Amalec—Yr oedd y rhai

hyn yn gymydogion i'w gily<ld, ac yn elynion marwol i Israel ; ond yn yr

yinosodiad hwn, ymddengys mai yr ai'weinydd ydoedd brenin Moab. (íor-

weddai liriogaeth Amalec yn mhenrhyn Sinai (Kx. .wii. 8), ac uwchlaw
Cades (Nuin. xiv. 45). Parha.sant i fod yn elynion neillduol i Israel hyd

ddyddiau He/eciah (1 (Jron. iv. 43), er iddynt gael agos eu llwyr-ddifrodi

yn nythliau Saul a Dafydd (1 Sam. xv. 7). Yi- oedd gwhid Moab i'rgogle(hl

i'r Amalcciaid, ar du (Iwyreiniol y M(M- Marw, a thiriogaeth meibion

Annnori i'r gogledd i hyny diachefn. Y tu hwnt i'i' lorddonen, ar y tu

dwyreiniol, y gorwcddai tiriogactliau yr oll o'r ceru'dlocdd hyn ; ac yn
amser mync(Ìiad plant Isr-acl o'r- Aipht, diiifu i'i- Amoiiaid o Hasan wasgu
ar diriogacthaii dwy ohoriynt. (Iyiwyd y Moabiaid i'r (icheu ncs dyfod o'i'

afíMi Aiiiori yii dcifyri goglcíhiol i(Ì(lynt (Num. xxi. I.S -2()), a dacth Hcsbori

yn brifddinas Sehon, bi-enin yr Ainoiiaid ; a gyrwyd yr Ammoniaid i'r
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brenin Moab, ddeunaw mlynedd. Yna meibion Israel a 15

lefasant ar yr Arglwydd : a'r Arglwydd a gododd
achubwr iddynt ; síÿ' Ehwd mab Gera, fab Jemini, gwr
llaw-chwith : a meibion Israel a anfonasant anrheg" gydag
ef i Eglon, brenin Moab. Ac Ehwd a wnaeth iddo ddager 16

ddau-finiog" o gufydd ei hd, ac a'i gwregysodd dan ei

ddillad, ar ei g^lun ddeheu. Ac efe a ddug yr anrheg^ 17

i Eglon, brenin Moab. Ac Eg^lon oedd wr tew iawn.

A phan ddarfu iddo ef gyflwyno yr anrheg, efe a ollyngodd 18

ymaith y bobl a ddygasai yr anrheg. Ond efe ei hun a 19
drodd oddiwrth y chwarelau oedd yn Gilgal, ac a ddy-
wedodd, Y mae i mi air o gyfrinach â thi, O, frenin.

Dywedodd yntau, Gosteg; A'r holl rai oedd yn sefyll yn

dwjTain i'r mynydd-dir (Deut. ii. 37), lle yr arhosasant mewn lleoedd na
feddianwyd gan Israel, a'r lle y ceir eu henwau hyd y dydd hwn ^n Amman
—hen Rabbah meibion Ammon (Num. xxi. 24). Öinas y palm-
"wydd,—Gwêl pen. i. 16. Yr oedd ffrwythlonder dyffryn yr lorddonen
yn peri ei fod yn fanteisiol i Eglon feddianu Jericho ; ond nid ydyw y gair
a g}^eithir " meddianu " yn golygu fod y ddinas wedi ei hail-adeiladu.

15. Ehwd (Asio yn nghyd).—O deuhi.Gera, mab Bela, cyntaf-
anedig Benjamin, a anwyd iddo cyn ei fyned i'r Aipht (Gen. xlvi. 21 ; 2
Sam. xvi. 5). Mab Jemini.—Yn fwy cywir, Y Benjaminiad, am ei

fod, feallai, yn enwog yn ei Iwyth, a'i deulu ; ac am hyn}' dcwiswjd ef i

gyflwyno yr anrheg i Eglon. Gwr llaw-ehwith.—Tybia rhai fod
hyn yn golygu dittyg naturiol, gan fod 3' gair yn llythyrenol i'w ddarllen,
wedi ei gau o ran ei law ddeheu. Ond y mae darlleniad y LXX. yn
gosod allan ei fod \v un mor hylaw gj'da phob llaw ; ac yn awgrymu, nid
anaf, eithr celfyddgarwch (Barn. xx. 16; 1 Cron. xii. 2). Anrheg.—
Teyrnged o ryw fath yn gydnabyddiaeth o ddarostyngiad a phrawf o
ewjllys da (2 Sam. viii. 2—6).

16, 17. Dager.—Hebraeg, r^ef/c^i^/: Cufudd ei hyd.—Tua 18
modfedd ; ond yn ol Conder fTtnt worlc in Palestiiie, pp. 187) I60 fodfeddi.
Yn lle "cufydd" darllena y LXX. "rhychwant," a'r yidgate "dyrnfedd."
Fe'i gwTegysai hi dan ei ddillad fel na welid mohoni, ac ar ei glun ddeheu,
fel y lle priodol i wr llaw-chwith. Cymharer 2 Sam. xx. 9, 10.

18. Pobl o Iwyth Benjamin yn ddiameu a olygir yma, yr hyn a brawf i

hyn gymeryd lle cyn dinystr Uwyth Benjamin yn pen. xx."

19, Y Chwarelau.—Tardd y gair a gyfieithir yma " chwarelau,"
o air sydd yn golygu meini naddedig. Darllenir yr un gair yn
ddelican (•erjiedin yn Deut. vii. 25 ; Es. xxi. 9 ; Jer. \\\\. 19 ; ac felly y
darllena y LXX. a'r Vul(jatt yn y fan hon hefyd. Yr ystyr ddiwedcìaf,
dyí^ygid, ydyw y gywiraf yma hefyd, gan nad oes yv un ymadrodd
arall yn y Beibl i ffafrio yr ystyr o chwarelau ceryg. Gilgal.—Gwel
pen. ii. 1. Tybia Keil mai Gilgal gerllaw Bethel a olygir, am y buasai
hono ar y ffordd i Ehwd i fynydd Ephraim ; ond hawdd cysoni hyn, ar y
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20 ei ymyl ef a aethant allan oddiwrtho ef. Ac Ehwd a
ddaeth i mewn ato ef : ac yntau oedd yn eistedd mewn
ystafell haf, yr hon oedd iddo ef ei hunan. A dywedodd
Ehwd, Gair oddiwrth Dduw sydd genyf atat ti. Ac efe a

21 g-yfododd oddiar ^/ orseddfa. Ac Ehwd a estynodd ei law
aswy, ac a g-ymerth y ddager oddiar ei g-lun ddeheu, ac

22 a'i brathodd hi yn ei boten ef : A'r carn a aeth i mewn ar

ol y llafn, a'r brasder a ymgauodd am y llafn, fel na allai

dynu y ddager allan o'i boten ; a'r dom a ddaeth allan.

21^ Yna Ehwd a aeth allan trwy y cyntedd, ac a gauodd
24 ddrysau yr ystafell arno, ac a'u clodd. Pan aeth efe

ymaith, ei weision a ddaethant : a phan welsant, wele,

fod drysau yr ystafell yn gloíedig, hwy a ddywedasant,
Dìau esmwythau ei gorph y mae efe yn yr ystafell haf.

25 A hwy a ddisgwyliasant, v\qs Qyv^\\yáô\o ohonynt : ac wele,
nid oedd efe yn agori drysau yr ystafell. Yna hwy a
gymerasant agoriad, ac a agorasant : ac wele eu har-

26 glwydd hwy wedi cwympo i lawr yn farw. Ac Ehwd a
ddíangodd, tra fuant hwy yn aros ; ac efe a aeth y tuhwnt

dybiaeth y gallasai Eliwd gymeryd llwybr cwmpasog, er mwyn dyrysu ei

erlidwyr. Gosteg,—Awgrym i'w weision yr hoíîai Eglon fod ei hunan.

20, 21. Ystafell haf.—Ynllythyrenol, Goruwchystafell ymoeri.
Ystafell fechan a adeiliedid yn gyfîredin ar nenau y tai, gyda lluaws o
ffenestri ej- mwyn derl)yn y chwaon adfywiol. Gair oddíwrth
Dduw, —Nid j^r Arglwydd, Duw Cyfaniodol Israel, a ddywedir yma :

bychan ofalai lílglon am y " Duw byw ;" ond pan y clywai son am genadwri
oddiwitii iyw dduw, cyfodai i fyny oddiar ei orseddfa, Awgryma hyn fod
ganddo gred mewn Bod Dwyfol, er yn bagan eilunaddolgar.

22-24. Ni cheir 3' gair agyfieithir yma " tom "

—

jtar.Hedon, yn \m man
arall ; ac y mae amrywiaeth mawr o berthynas i'r darlleniad cywir yn y
fan iion. Efe (y cleddyf) a ddaeth allan yn y g^aelod ; neu, Efe (Eliw(l)

a aeth allan o'r cyntedd. V^r anhawsdcr \(ly\v })enderfynu pa beth ydyw
testyn y ferf " dyfod allan." Oolyga rhai mai llafn y cleddyf neu y ddager,
gan wncuthur felly y gair par.sedon— " tom "—yn ddesgrifiad o'r fan y
daeth allan. Ereill a gymerant Ehwd, gan olygu iddo, wedi canfod nas
gallai dyrni y ddagcr allan, a gweled ei hunan yn anarfog, fyned allan i'r

ystafelî allanol ; ond wedi gwelcd nad oedd yno neb, a bod yr allwedd oddi-
fewn yn gyíleus iddo, efe a glôdd ddrws yr ystafell ar Eglon (adn, 23), ac a
aeth ymaith yn ngholwg, ac, efallai, drwy ganol ei weision.

25. Nes cywilyddio.—Yrunigfanau ereill y eeir yr un ymadro<ld
ydynt 2 Hren, ii. 17 ; viii. II,

26, Seirath.— Ystyr y gair ydyw //e coedior/. Tybia Hirch mai yr
un y<lyw a llc o'r enw Umm Sirah, tua thair milldir i'r gogledd-orllcwin o
ffynon Kliseus, gerllaw .lericho. Mwy í)aturiol, fodd bynag, ydyw y
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i'r chwarelaii, ac a ddíang'odd i Seirath. A phan ddaeth, 27
efe a udijanodd mewn udg-orn yn mynydd Ephraim : a
meibion Israel a ddisgynasant g"ydag ef o'r mynydd, ac
yntau o'u blaen hwynt. Ac efe a ddywedodd wrthynt, 28
Canlynwch fi ; canys yr Arglwydd a roddodd eich gelyn-
ion chwi, se/MoRb, yn eich llaw chwi. A hwy a aethant
i waered ar ei ol ef, ac a enillasant rydau yr lorddonen
tua Moab, ac ni adawsant i neb fyned drwodd.
A hwy a darawsant o'r Moabiaid y pryd hwnw yn 29

ng-hylch deng mil o wr, pawb yn rymus, a phawb yn wr
nerthol ; ac ni ddîangodd neb. Felly y darostyng^wyd 30

^lyhiaeth arall, ei fod yn lle anhysbys, ond yn rhywle yn mynydd Ephraim.
Chwarelau.—Gwêl adn. 19.

27. Mynydd. Ephraim.—Ymadrodd yn myned am yr oU o'r

rhan fynyíîdig, o fewn rhandir Ephraim, yn dechreu yn agos i Bethel,
ychydig filldiroedd i'r gogledd o Jerusalem, ac yn cyrhaedd hyd ddyfifryn

Es(h-aelon ; ac yn ymestyn, ar draws y wlad, bron o'r lorddonen hyd Fôr
y Canoldii-, Yr oedd mynydd Ephraim, i ogledd-barth y wlad, yr hyn
ydoedd mynydd-dir Judah i'r deheubarth, yn fath o asgwrn cefn, canol-

bwynt, ac amddifìynfa i'r llwythau. Ystyrid Sichem yn mynydd Ephraim
^Jos. xxiv. 7 ; xxi. 21), a Timnath-serah lle y claddwyd Josua (Barn. ii. 9),

â bedd EIeazar (Jos. xxiv. 33). JNÍor ddiweddar ag amser Saul, ystyrid ef

jn fath o d\vr amddiíîyn yn amser gorthrymder y Philistiaid (1 Sam. xiii.

6 ; xiv. 22). Yr hyn ydoedd mynyddoedd Switzerland i'r Swissiaid, yn y
Canol-oesoedd, ac ucheldiroedd Ysgotland i'r Ysgotiaid, a mynyddoedd
Eryri i'r Cymry, dyna oedd mynydd Ephraim i Israel yn adegau eii

cyfyngder. Rhwng Ramah a Bethel, yn mynydd Ephraim, y trigai

Deborah (Bain. iv. 5). Yn Samir, yn mynydd Ephraim, y bu Tola yn
Imrnu Isiael (pen. x. 1). Hanai Samuel o Ramath-Sophim yn yr un rhan-
barth (1 Sam. i. 1). Felly, fe aeth Ehwd i udganu mewn udgorn i un o
brif amddiíîynfeydd y genedl.

28. Y mae pobpeth yn dangos cyflymder ysgogiadau Ehwd ; fe aeth
heibio .Tericho, gan gymeryd meddiant o "rydau yr lorddonen ;" efallai yr
?io/l rydau posil)l i'r Moabiaid ddianc drwyddynt, neu yn fwy tebygol, y
rhydau neillduol, gyferbyn â Jericho, tua gwaith awr o dèithio, i gyfeiriad

y gogîedd-ddwyrain o ben gogleddol y Môr Marw.

29. 30. Pawb yn rymus.—Yn llythyrenol, yn fras. Ond nid
yr un gair sydd yma ag yn adn. 17 am Eglon, ei fod yn "r tew." Golyga

y gair yno uu pa.sr/edig ; ond yma golyga ddynion nerthol, golygus ; ac
felly glewion y Moabiaid.

C^'fiawnheir gwaith Ehwd yn lladd Eglon, ac yn dinystrio y Moabiaid,
gan rai esbonwyr, ar y syniad ei fod yn cario allan orchymyn y Goruchaf,
yr un modd ag y mae awdurdod wladol yn cyfreithloni gweinyddiad dedfryd
farnol. Prin y gellir gwneyd hyn}^ Mewn amgylchiadau o'r fath yma,
rhaid gwahaniaethu rhwng Ilywodraeth ragluniaethol Duw ar y byd â'i

ddeddf foesol. Dwg Duw ei amcanion rhagluniaethol i ben drwy bob
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Moab y dwthwn hwnw dan law Israel. A'r wlad a
gafodd lonydd bedwar ug-ain mlynedd.

31 Ac ar ei o\ ef y bu Samgar, mab Anath ; ac efe a

darawodd o'r Philistiaid chwe' chanwr âg^ irai ychain :

yntau hefyd a waredodd Israel.

niath o actau—daionus, drygionus, a chymj'sgryw—ond nid yw hyn yn
cyítwrdd o gwl>l âg ansawdd y gweithredoedd h^ny

;
penderfynir hyny yn

hollol yn ol deddf ddigyfnewid Duw. Wrth farnu ansawdd gweithred,
fodd bynag, yn ei pherthynas â'r gweithredydd, dylid rhoddi lle i lawer o
N'styriaethau, yn c^'fodi o'r oes a'r anigylchiadau dan ba rai y cyüawnwyd
hi, sydd a thuedd ynddynt i gyme(h'oli ein barn am natur y fath Aveithred.

ílallwn edmygu ífydd a gwladgarwch Ehwd, heb fod yn ddall i'r goh'giadau
tliffygiol hyny am ddrwg a da, a barai iddo ef a'i gydwladwyi' ymogoneddu
mewn gweithred j^r edrychid arni, yn ngoleuni eglui'ach Cristionogaeth, yn
drosedd. Y mae j^n deilwng o sylw, nad ydyw Ehwd na Jael, gwraig
Heber, yn y rhestr o enwogion ffydd jm Heb. xi., ac ni ddywedir ychwaith,
3'n y llyfr hwn, fod eu gwaith dan gyfarwyddyd uniongyrchol yspryd yr
Arglwydd.

(c) Saiwjar yn taraio y Philistiaid (pen. iii. 31).

31 . Yr oedd y rhyfeloedd o'r blaen gyda gelynion o'r tu allan i Israel

;

ond yn awr wele y gelynion o fewn y wlad—y Philistiaid a Jabin, brenin

(üanaan. Nid oes yr un o'r barnwyr y dywedir cyn lleied am dano a

Sarrujar ; dim ond yr hyn a ddywedir yn\a, ac yn pen. v. (î. Oddiwrth y
crybwyllion hyn, yr unig beth ellir gasglu gyda mesur o sicrwydd am dano
ydyw, ei fod yn gyd-oes^^dd â Jael. Oddiwith ei fod yn fab Anath, a bod
Bethanath yn rhandir Naphtali, cesglir mai o'i- llwyth hwnw yr ydoedd.
Tybia ereill, am ei fod yn ymosod ar y Philistiaid, mai o Iwyth Judah yn
îielieid)arth y wlad yr ydoedd ; ac aiff rhai esl)onwyr mor bell a thybied y
gallai fod Heber, gr Jael, cyn ei ymfudiad o wastadedd Arad, yn y deheu
(pen. i. 16), wedi cynorthwyo Samgar yn ei ymosodiadau ar y Phiìistiaid,

a bod hyny yn rhoddi cyfrif am (1) fod Jael a Samgar yn cael eu crybwyll
gyda'u gilytld yn pen. v. (5

; (2) ac yn rheswm hefyd am ymfudiaeth Hebei-

i ranau goglcfldol y wlad oddiar ffordd y Philistiaid. I ra i ychain.-
Ni cheir y gaii- a gyfieithir "irai," yn y fan hon, yn un man aiall yn y
Jîeibl. Math o ffon goed gref ydyw, o wytli i ddeg troedfedd o hyd, gyda
swmbwl haiairi ai- un })en iddi i symbylu yi- ychain, a rhaw fechan haiarn

ar y pen arall i ryddhau y j)rid(l oddiwrth yr aiadi'. Oyda delieurwydd a

nerth, y niae yn offeryn (linystriol iawn.



I

Pen. I\'.] GORMES JABIN, BRENIN CANAAN. 4I

PENOD IV.

AMEIBION Israel a chwanegfasant wneuthur drygioni i

yn ngolwg yr Arglwydd, wedi marw Ehwd. A'r 2

Arglwydd a'u gwerthodd hwynt i law Jabin brenin

Canaan, yr hwn oedd yn teyrnasu yn Hazor : a thywysog:

ei lu ef oedd Sisera ; ac efe oedd yn trigo yn Haroseth y

Pen. iv. 1—S.— Gwrtìigiliadlsrael agormes Jahin. 4—O.—DehoraJi

y hrojìlui'iidcs yn galw Barac i luaredu Israel, ac yn ci gaiìlyn.

10.—Byddiìi Éarac. 11.—Heher y Cenead. 12— 16.—Gorchfygu
hyddiìi Siscra. 17—22.—Sisera ynffoi a cliael ei ladd gan Jael.

23, 24.—Llwyr fuddugoliactli Israel.

(d) Gormes Jahin, hrenin Canaan, a dyfodiad Dehorah a Barac i waredu
I.sratl (pen. iv. 1— 14).

1, 2. Y'r liyn sydd darawiadol yn ngln â liyn ydyw yr hanes yn Jos.

xi. 1, ddarfod i Josua ddim'strio hrenin arall o'r enw Jahin, 3'r hwn yntaii

oedd }n trigo yn Hazor, a llosgi ei gerhydau â thân. Tyl)ia rhai mai yr un
amg^'ìchiad ycîyw hwnw a hwn. Ar y dybiaeth hon adroddiad rhanol geir

yma o'r frwycîr y ceir adroddiad mwy cyfFredinol ohoni yn Josua xi.

EíFeithia hyn hefyd ar amseryddiaeth y llyfr hwn, gan y byddai raid deall

fod rhai o gyfnodau y barnwyr, nid yn olynol, eithr yn gydfj'nedol â'u

gilydd. Ond y mae yn dra thebyg fod cant a haner o fljaiyddoedd rhwng
amser Josua a Baiac—digon o amser i Hazor gael ei hail-adeiladu, fel prif

ddinas y Canaaneaid, yn ngogledd y wlad ; a bod ei brenin o'r un enw a'i

liaenorydd, (1) am ei fod yn berthynas iddo, (2) neu am fod ei enw yn un
tref-tadol, (3) neu yn enw swyddol ar holl frenhinoedd Hazor, yn gyfîelyb

i'r teitl Pharaoh ar frenhinoedd yr Aipht. Hazor.—Gair yn arwyddo
lle o amddifiFyniad, megis y gair Cymraeg Caer. Mae lleoliad Hazor yn
ansicr. Yr unig l)eth ellir ddyweyd gyda sicrwydd o'r Beibl am dani ydy

w

ei bod yn rhandir Naphtali (Jos. xix. 36), yn rhywle rhwng Ramah a Cedes,

a'i bod yn agos i ddyfroedd Merom (Hidehj. (1) Tybia Robinson mai Ile

tua thair milldir a haner i'r gorllewin o ddyfroedd Merom, a thua dwy
fiUdir a haner i'r deheu o Cedes fKadesJ, o'r enw Ttll-Khnrdhah ydyw y
fan. (2) Y mae Tristram yn cefnogi lleoliad Cadben Wilson, mai Ue uchel,

tuadwy filldir i'r de-ddwyrain i Cedes, ac uwchben y dyffrynlle y gorwedd
dyfroedd Merom, o'r enw Tdl-Hara, ydyw y safle. (3) Tystia Conder,

drachefn, fod Ile, tua milldir a haner i'r gorllewin o'r Ile a noda Robinson,

a'i enw, yn yr Ar-abaeg

—

Jthtl Hadirth—yn cyfateb yn hollol i'i- gair Hazor.

Haroseth y Cenedloedd.—Dyma le eto sydd a'i safle yn an-

hysbys ; ond y mae y gair " cenedloedd " yn awgrymu ei fod yn Galilea y
Cenedloedd. C^'feiria y gair Haroseth at gelfyddgarwch mewn cerfiadaeth

ar bren neu faen ; ac awgrymii', yn gymaint a bod y rhanbaith hwnw j'n

gyfoethog mewn pob math o goed gwerthfaw^r, y gallai Jabin fod yn cadw
yr Israeliaid yn gaeth-weision iddo i gerfio y coed yn Haroseth, a danfon y
cerfwaith i 8idon i gael ei werthu. Dyiy Dr. Thomson a Conder—dau
awdurdod uchel—leoliad tebygol Haroseth yn El-Harathiyeh, y tu gog-

leddol i afon Cison, ac wrth droed mynydd Carmel.
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3 cenedloedd. A meibion Israel a lefasant ar yr Arglwydd :

canys naw ckn cerbyd haiarn oeää g^anddo ef ; ac efe a
orthrymodd feibion Israel yn dost ugain mlynedd.

4 A Deborah y brophwydes, g^wraig^ Lapidoth, y hi oedd

5 yn barnu Israel yr amser hwnw. Ac yr oedd hi yn trigo

dan balmwydden Deborah, rhwng Ramah a Bethel, yn
mynydd Ephraim : a meibion Israel a ddeuent i fyny ati

6 hi am farn. A hi a anfonodd, ac a alwodd am Barac mab
Abinoam, o Cedes-Naphtali ; ac a ddywedodd wrtho, Oni

3. Cerbyd haiarn.—Gwêl pen. i. 19. A orthrymodd.

—

Yr un giiir yn hollol ag a ddefnyddir am gaethiwed yr Israeliaid yn yr
Ai]jht.

4. A Deborah y brophwydes.—^Yr unig fenyw, ac eithrio

traMS-feddiant Athahah, a fu yn llywodraethu ar Israel, a'r uuig iin a
dderlnniodd ddawn brophwydol yn y cyfnod hir o ddau can' ml^^nedd, o
faiwolaeth Moses hyd yr adeg hon. Yn y benod hon (adn. 6, 9, 14) ceir

engreiphtiau o'i (Uiwn l)rophwydol, ac yn pen. v. ceir càn brophwydol o'i

hciddo. Yn ol adnod 5, ymddengys fod Deborah y brophwydes, cyn
cynhyrfu y ì)obl i \'mladd yn erbyn eu gorthrymwyr, yn gwneyd y
y rhan hono o waith y barnw}r, sef, cynal i fyny urddas y gyfraith, a

dwyn y bobl yn ol i Iwybrau cyfìawnder. Am brophwydesau gwêl Ex. xv.

20 í 2Bren. xxii. 14; Neh, vi, 14; Luc ii, 36. Lapidoth,—Ystyr y
gíár y<lyw lampaii, neu fflamdyrrh ; a deallir y gair, gan rai esbonwyr, nid

yn enw ar ei phiiod, citlu' yn (Idesgrifiad o'i chymeriad hi, gan awgrymu y
darlleniad canlynol : Deborah, gwraig o yspryd tanllyd.

5, Gorwedd Ramah (Er-RamJ ar fryn bychan, tua phum' milldir i'r

dwyrain o (íibeali, a thua yr un pellder i'r deheu o Bethel, Am Bethel,

gw(^l pen, i. 22. 'l'ybia Tristram fod palmwyddtn Dthorah mewn dyff'ryn

bychari ychydig i'i' gogledd o Ramah, a'i farn ef ydyw mai dan hono y
cîaddwyd mamaeth R(;})ecah (Gen. xxxv. 8). Os felly, tcbyg mai dyna yr
achos i'r Dcborah hon ddewis y llecyn i farnu Isiael ynddo. Gesyd
Stanlcy " bulmwyddcn l)eboi-ah" yn" Baal-Tamai', heb fod yn mhell o

Ramah, a " (h'twcn l)cl)orah" (íien. xxxv. 8) ar y l)iif-(ìbrd(ì yn agos i

Bethcl.

6, Cedes Naphtali (Kedes), -Gelwir hi felly i'w gwahaniaethu
oddiwrth Cedcs yn nehcudir Judah. (lorwedd ar ben yr uclieldir uwchben
dyfroedd Meroin, tua phedair milldir i'r gíígledd-orllcwin i'r llyn, ac uwch-
}>en y i^antlc llc y flynonclla yr lorddonen. Hi oedd y fwyaf goglcddol o'r

tair dinas noddfa, ar dii goillewinol yr lorddonen. (ícilw y })i()p}iwydes

am arv\'(;iny(}(} indwraidí} o'r gogle(}(}, y }le yr oc(}(} cist('(}(}}e y gormeswr, a

byd(}in o wCr Na))litidi a /abidon, y }}wythau a ormesi^} fwyaf ganddo, i

(}dyfo(} i lar ati i gyfeiriad y (}(!lieu. Dos a tliyn tua mynydd
Tabor. I)ai}}ener, yn hytrach, Tyn allan ar fynydd Tabor, Ymad-
rodd anghyíîVc(}in iawn, on(} ceir ef yn pen. xx. .'{7, a chylicithir cf yrio, yn

y tCHtyn yn iidijann yn ìdrllatH, ac ar yiny} y (}(}a}en, a ac.fhant rha</ddynt.

(1) Y iiiae ystyr l}ythyreno} y gciriau yn ffafrio y (}ar}}eniad arfero}, ond
fo(} yí- ar(}(}o(}iad yn angliy wir ; ni(} tiia, eithr yn, sy(hl yn yr Hel)raeg.
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orchymynodd Arglwydd Dduw Israel, gaii ddywedyd,

Dos, a thyn tua mynydd Tabor, a chymer gyd â thi ddeng
mil o wr, o feibion Naphtali, ac o feibion Zabulon ? A 7
mi a dynaf atat, i afon Cison, Sisera tywysog llu Jabin, a'i

g-erbydau, a'i luaws ; ac a'i rhoddaf ef yn dy law di. A 8

Barac a ddywedodd wrthi, Od âi di gyd â mi, minau a âf

;

ac onid âi gyd á mi, nid âf. A hi a ddywedodd, Gan fyned 9
yx âf gyd â thi : eto ni bydd gogoniant i ti yn y daith yr

wyt yn myned iddi ; canys yn Uaw gwraig y gwerth yr

Arglwydd Sisera. A Deborah a gyfododd, ac a aeth gyd
â Barac i Cedes.
A Barac a gynhullodd Zabulon a Naphtali i Cedes ; ac a 10

aeth i fyny â deng mil o wr wrth ei draed : a Deborah a

{2) Tybia rliai ei fod i'w ddeall fel Ex. xix. 13 ; Jos. vi. 5, am wneuthur
sÂ'n hirllaes âg udgorn ; ond ni sonir am udgorn yma. (3) Golyga ereill ei

fod 3'n meddwl tynu ato íìlwyr i fynydd Tabor ; ond yr atebiad i hyn
ydoedd fod ganddo ddeng mil o filwyr yn myned yno. (4) Mwy tebygol

mai math o ymadrodd milwraidd ydyw, yn golygu tynu allan ei filwyr yn
raddol, yn nghymydogaeth mynydd Tabor, nes y gallai llwythau Ephraim
a Benjamin, oeddynt yr ochr arall i ddyíFryn Esdraelon, ymuno â hwynt.
Yr oedd Barac i gadw ei filwyr yn mynydd Tabor hyd nes deuai y foment
iddoruthro ar fyddin Sisera, yr hon ydoedd wedi ei thynu allan (adn. 7, yr
im gair sydd yma) i afon Cison. Mynydd Tabop (Jebel et Tur).
—Ffurf a safle, yn fwy nag uchder, sydd yn gwneyd y mynydd hwn yn
hynod. Ymgyfj^d megis yn nghanol dyíFryn Esdraelon, neu, efallai, ynnês
i'w gr dwyreiniol na'i ganol, am oddeutu 1850 o droedfeddi uwchlaw
wyneb y môr. 8aif ei hunan, a'i ben yn grwn megis talcen vvy, a'i ochrau
j-n sertîi, mor serth fel nas gellir myned i fyny i'w ben o'r tu gogleddol

iddo^ Tyn ein sylw y foment ei gwelir, ac nid hawdd peidio cadw golwg
arno tra y byddis mewn cyfleusdra, Cyfrifir ei fod tuag un filldir ar ddeg
i'r gorllewin o Fôr Galilea, a íFurfiai amddiff'ynfa i'r Israeliaid, hyd nes yr
'Oeddynt mewn cyfleusdra i ymosod ar Sisera yn y dyíFryn islaw.

7, 8, Cison (Ffrwd).—Afon sydd a'i tharddellau yn mynyddoedd
Tabor a Gilboa, ac yn ymdroelli drwy ddyíFryn Jezreel, ac a elwir yn awr
Nahr-Mnhatta, enw sydd yn dynodi ffrwd droellog. Rhêd mewn cyfeiriad

^ogledd-orllewinol, drwy ddyíFi'yn Esdraek)n, nes ymarllwys i Fôr y Canol-

dir, wrth droed mynydd Carmel. Hyd nes y cryfheir hi gan ffynonau

Carmel, nid ydyw ei gwely, y rhan amlaf, ond cafn sych, gwâg ; ond ar ol

^wlawogydd, neu doddiad yr eira ar y mynyddoedd, llenwir hi â rhyferthwy
mawr o ddwfr, yr hyn a wnaed, dybygid, yn adeg y frwydr hon.

9 , 10. Mae hanes Barac yn egluro yr ymadrodd yn Heb. xi. 34, *' a
nerth-wyd o wendid." Yr oedd ei waith yn rhoddi amodau i lawr, ac nid
yn myned ar unwaith ar gais yr Arglwydd, yn cymeryd ymaith berarogl y
fuddugoliaeth oddiarno ef. Oherwydd iddo ef nacâu myned allan i'r maes
heb bresenoldeb gwraig, er i hono fod yn brophwydes enwog, y dywedwyd
wrtho, "yn llaw gwraig y gwerth yr Arglwydd Sisera." Deallai Barac y
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1

1

aeth i fyny gyd âg ef. A Heber y Cenead, o feibion

Hobab, chwegTwn Moses, a ymneillduasai oddiwrth y
Ceneaid, ac a ledasai ei babell hyd wastadedd Zaanaim,

1 2 yr hwn sydd yn ymyl Cedes. A myneg-asant i Sisera, fyned

130 Barac mab ^^binoam i fyny i fynydd Tabor. A Sisera a
gynhullodd ei holl gerbydau, scf n'à.\v càn cerbyd haiarn,

a'r holl bobl y rhai oedd gyd âg ef, o Haroseth y cenedl-

14 oedd hyd afon Cison. A Deborah a ddywedodd wrth
Barac, Cyfod ; canys hwn yw y dydd y rhoddodd yr

Arglwydd Sisera yn dy law di : onid aeth yr Arglwydd
aUan o'th flaen di ? Felly Barac a ddisgynodd o fynydd

15 Tabor, a deng^ mil o wr ar ei ol. A'r Arglwydd a ddryll-

iodd Sisera, a'i holl gerbydau, a'i holl fyddin, â min y

dywediad yn ddiau am Deborah, ond y mae yn amlwg y golygai Deborah,
Jael. Esboniwyd y brophwydoliaeth, fel llawer un ai' ei hol, gan y
cyflawniad.

11, 12. Fel yi' awgrymwyd (pen. iii, 31), gallai hyn fod wedi cymeryd
lle yn n^-ddiau Ehwd, ac mewn canlyniad i ormes y Philistiaid. Am y
Ceneaid, gwOl pen. i. 16. Gwastadedd Zaanaim.—Yn ol y LXX.
a'r C. D., Derwen Zaanaim. Arferid cymeryd lleoedd yn agos i goed yn
wersyllfaoedd, ac edrychii- ar y manau hyny fel nodau daearyd(h)l wrth
ddesgritio 3' wíad. Felly dyliddarllen, nid "gwastadedd," eithr "derwen,"
yn y lleoedd canlynol :—Cen. xiii. 18 ; xiv. 13 ; xviii. 1 ; Deut. xi. 30 ;

Barn. ix. 0, 37 ; 1 Sam. x. 3. Call y gair olygu un pren unigol, neu Iwyn
o goed. Zaanaim.—Ystyr y gair ydj^w IIt y ('Drydrladan.

13, 14. Y mae yr ymadrodd, o ílarostth y Cenedlocdd hyd afon Ciso}!,

yn golygu holl ddyfí'ryn Esdraelon, o'i bwynt eithaf yn y gorllewin, hyd ei

bwynt eithaf yn y dwyrain. Y gair Esdraelon sydd tturf Roegaidd i'r gair

Hebraeg, Je/icel, a'i ystyr lythyrenol ydyw, y Ue a hauodd Duw. Dyma
y fan sydd wcdi bod erioed yn faes l^rwydrau mawriou ('anaaii, yr uni^ fan

y gall byddin o wCr nieirch a cheibydau ymgasglu yn ngliyd ; ac fclly yr

unig bwyiit o gyfarfyddiad rhwng mihv'yr yr iscldirocdd, a hydcrcnt yn eu

cei-bydau a'u marchogion, a byddiiiocdd y mynyddwyr o amgylch a ym-
ddiriedcnt, yn bcnaf, yn eu rhuthrgyrchocdd s^dyii o fylchaii y mynyddocdd.
Dernyn tii onglog o wastad-dir ydyw yn nghanolbarth Palestina, yn tori ar

di'aws y wlad, gan ymcstyn o'r lorddonen i Fòr y Canoldir ; ac }Ti ysgar

felly, fynydd-dir Samaria a Charmel oddiwrth fynydd-dir ({alilea. Mae
yn un o'r llenyrch enwocaf yn hancsiaeth y wlad. Yma y bu brenliinoedd

yi- Ai[)ht ac Assyria yn cyfarfod â'u gilydd i ryfcl ; ac heblaw Dcborah a

Harac, ynia y bu (ilcdeon, Saul a JonatTian, Ahaì) a Jc/,cbcl, Jchu a Josiah,

Holoferncs a Judith, Vesj)asian a .í<)sc})hus, Saladin a B()na})arte, &.c.

(e) lirwydr fairr afoii C'isoii ; <!oi-rhfii<jii .lahìn a ÌJadd Sî^era

(pcn. i\'. 15 '24).

IS. Dcngys y gair "a ddiylliodd,"' y rhan ocdd gaii yr .\rghvydd yn y
frwydr. Gwel yr un gair yn Exod. xiv. 24 ; xxiii. 27 ; .Josli. x. 10. S'
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cleddyf, o flaen Barac : a Sisera a ddisgynodd oddiar ei

g^erbyd, ac a ff'odd ar ei draed. Ond Barac a erlidiodd ar i6

ol y cerbydau, ac ar ol y fyddin, hyd Haroseth y cenedl-

oedd : a hoU lu Sisera a syrthiodd ar fin y cleddyf : ni

adawyd un olionynt. Ond Sisera a flfodd ar ei draed i 17

babell Jäel, gwraig^ Heber y Cenead : canys yr oedd
heddwch rhwng- Jabin brenin Hazor a th Heber y Cenead.
A Jäel a aeth i gyfarfod á Sisera ; ac a ddywedodd 18

wrtho, Tro i mewn, fy arglw^^dd, tro i mewn ataf fi ; nac
ofna. Yna efe a drodd ati i'r babell, a hi a'i gorchuddiodd
ef â gwrthban. Ac efe a ddywedodd wrthi, Díoda fi, 19

atolwg, âg- ychydig ddwfr ; canys sychedig- wyf. Yna hi

mae yr ymadroddion o "flaeiiBarac," ac â " min y cleddyf," yn dangos,
er fod gallu Duw yn amlwg, eto fod eisieu offerynoliaetli ddynol. Pan ^v
ystyiir y nerth dM'yfol oedd gydag Israel, a lle ac amser y fuddugoliaeth

,

»£ellir cael esboniad syml arni. Tua thair milldir i'r gorllewin i fynydd
Taì)or, y tardd y Cison, a rhêd ei chwrs drwy gadwen o gors-lynoedd a
amgylchynir gan hesg a brwyn. Ar hyd llinell yr afon lion, dybygid, wrtli

droed y bryniau sydd yn fîinio ar gr gogleddol y dyffryn, y fftiai byddin
Sisera. Chwyddasai yr afon—" yr hên afon " (v. 2)—hên afon y brwydrau,
a hi a'u liysgubodd hwynt ymaith. Tebygol fod yr adeg yn ystod ystormydd
3-r Hydref , y rhai a gymerent le yn gynar yn niwedd y flwyddyn, a dyna yr
adeg y bydd y cawodydd o oruchion {mtttorH) yn disgyn, y rhai, pan fFöai y
fyddin yn y nos, a roddent ystyr neillduol i'r ymadrodd (pen. v. 20), "y
sêr yn eu graddau a ymladdodd yn erbyn Sisera."

16. 17. Ymddengys fod yr erledigaeth yn ddiarbed, a'r dinystr ar y
gelynion yn llwyr, oddiwrth yr ymadrodd ìiyd Haroaeth, yr hon ydoedd yn
mhwj-nt eithaf gogledd-orllewinol y dyffryn, yn y fan lle yr arllwys y Cison
i'r môr. Yn ol y desgrifiad rhaid fod Sisera yn ífoi i gyfeiriad gwrth-
gyferbyniol i'w fjTldin. Ar y dybiaeth mai Cedes-Naphtali, y naill du i

ddyfi'oedd Merom, a olygir yma, fel y fan yr oedd Heber yn byw, yr oedd
ganddo tua deugain milldir o ffordd i gerdded ar ei draed. Y maeConder
yn gryf mai nid hono a olygir yma ac yn adn. 11

; yn ei dyb ef, buasai yn
annaturiol i feddwl ddarfod i Sisera ffoi bellder nior fawr i Cedes ^n Galilea
Uchaf, a dadleua yn gryf mai yr un yw Zaanaim a Bitzaanaim {Bessìim),

tref yn llwyth Issachar, o'r tu dwyrain i fynydd Tabor, ar y byrdd-dir
uchel uwchben Môr Galilea. Ar sail hyn crêd Conder mai y Cedes y sonir
am dano yma ydyw lle a elwir yn bresenol Kedish, ar lan Môr Galilea, tua
deuddeng milldir i'r dwyrain o Tabor, ac ychydig i'r deheu, ar lan y llyn, i

dref Tiberias. Os derbynir yr eglurhad hwn, rhaid deall, cofier, fod yma
ddwy dref o'r enw Cedes yn cael son am danynt yn y benod hon ; un yn
adn. 6, 9, Cedes Naphtali, cartref Barac ; a'r llall yn adn. 11, 17, lle y
cartrefai Heber, ac felly lle yr oedd pabell Jael.

18. 19. Nid aeth Sisera i babell Heber am nad ydoedd gartref, fe

ddichon ; neu yn fM'^y tebygol, am fod pabell Jael—yr harem—rhan y wraig
o babell y gr, yn lle o ddyogelwch perfíaith, gan nad oes neb estron o ddyn,
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,

a ag-orodd gynnog o laeth, ac a'i díododd ef, ac a'i

20 g-orchuddiodd. Dywedodd hefyd wrthi, Safîür/// ddrws y
babell ; ac os daw neb i mewn, a gofyn i ti, a dywedyd,

21 A oes yma neb ? yna dywed dithau, N a.c oes. Yna Jäel
gwraig Heber a gymerth hoel o'r babell, ac a gymerodd
forthwyl yn ei llaw, ac a aeth i mewn ato ef yn ddistaw,
ac a bwyodd yr hoel yn ei arlais ef, ac a'i gwthiodd i'r

ddaear ; canys yr oedd efe yn cysgu, ac yn lluddedig : ac
22 fellyy bu efe farw. Ac wele, a Barac yn erlid Sisera, Jäel

a aeth i'w gyfarfod ef ; ac a ddywedodd wrtho, Tyred, a
mi a ddangosaf i ti y gwr yr wyt ti yn ei geisio. Ac efe

a ddaeth i mewn ati ; ac wele Sisera yn g^orwedd yn farw,

dan boen marwolaeth, yn ol defodau y Dwyrain, i fyned i babell y wraig.
Gwrthban.—Math o orchudd, wedi ei wneyd o neM^ geifr, a berthynui
i babell ddM yreiniol. Daw y gair Cymraeg o r/MvV/i a jiy«//////. Cynnog
o laeth.—Yn fwy cywir, costrel o laeth. Lhieth ceuledig a ehvir gan
yr Aral)iaid Lebbtn, yr hwn a ystyrir yn ddiod ddanteithiol, ac yn gwsg-bair
o'r fath ragoraf. Yn 1 Cron. ii. 55, cysylltir y Ceneaid a'r Rechal)iaid à"u

gilydd ; efallai eu bod yn yfwyr llaeth a dwfr, ac yn ymwrthodwyi- â gwirf.

20, 21. Daw nodweddau twyllodrus y cymeriad Dwyreiniol i'r gohvg
yma yn Jacl a Sisera. Wrth hoel oV haì)ell y meddyb'r math o hoelen o bien
caled, neu weithiau o haiarn, tua throedfedd a haner o hyd, a ddefnyddir i

sicrhau rhafîau y babell. Y mortliwyl j'doechl yv ordd a gedwir wrth law
yn wastadol i guro hoelion y babelL Gwel pen. v. 24. Arlais.—Y rhan
hono o ochi- y pen, o'r naill du i'r llygaid, ac uwchlaw y glust, llc y dechreu

y pen ymgolli tua'r coryn (pen. v. 26 ; Can. Sol. iv. 3 ; vi. 7).

Prin y tybiai Barac y fuddugobaeth yn gyflawn, ti-a y byddai
Sisera yn fyw, ac felly erlidiai ef ; ond yr ocíUl yn rhy d(bwe(hlai', gwerth-
odd yr Arglwydd ef i law gwraig. Dygir yma i'r gohvg yn darawiadol
ddywediad Dcborah (adn. 9). Amgylchynir yr hanes hwn gan anhawsderau.
A ocíhl y weithred yn fradwriaeth bentîcrfynol o du Jael, neu yn llofnuld-

iaeth anfv\ iia(h)l, wìth weled ei hunan wedi cael ei g(Jsod mewn sefyllfa nas
gallasai fod yn anmhlcidgar rhwng Isracl a'i gelynion 't Awgi yma rhai y
gallai fod yn ymgais i osgoi Ilid Barac, ohcrwydd II(x;hcsu ei elyn, neu ei

oodyn anghymeradwyoclaearinebci phri()d,ac yn teindo fod rhwynicdigaeth
ar y Ccncaid i gydwcitlii'cdu gydag Isracl, ac iddi, wrth wcled gclyn ci

chyfcillion yn (;ysgu yn ddigymoi'th yn ci j)lial)cll, dciinlo fod yr Arglwydd
wedi ci loddi yn ei llaw yn ol prophwydoliacth Deborah— {^rophwydoliacth.
digon tcbyg, ag ocdd yn wyl)y(hlus i ferchcd y wlad hono. Amddilf'yna
Awstin y wcithred drwy ddyweyd iddi gael ei (îh} Hawni dan ddylanwad
datguddiad. Tybia ei'eill—yr hên Rabiriiaid luddcwig, a rhai esbonw}!'
diwcddarach— fod yr cglurhad yn nghynuuiad a(; anu^anion Siscra. Yn ol

yr eglurhad liwn yr ocdd Siscra gydag aiiicanion anniwair, wcdi unioni, er

yn fí'öcdig, cto yn arfog, am babcll Jael, a liitliau, wrtli wclcd liyny, wcdi
rhoddi y vsyrieb orcu ar bethau, a'i waliodd i mewn, a'i fod yiitau, wrtli

fyned i l)abell gwraig, wcdi troseddu un o rcolau mwyaf cysegredig bywyd
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a*r hoel yn ei arlais. Felly y darostyngodd Duw y dwthwn 23
hwnw Jabin brenin Canaan o flaen meibion Israel. A llaw 24
meibion Israel a Iwyddodd, ac a orchfygfodd Jabin brenin
Canaan, nes iddynt ddistrywio Jabin brenin Canaan.

Dwjreiniol ; av gospedigaeth am hyny oedd y buasai raid i'w phriod neu
ei brawd ei ladd ; felly, nad ydoedd hi, wrth bwyo yr hoel i'w arlais ef,

ond 3'n caiio allan y ddedfryd angenrheidiol er amddiffyn ei chymeriad, a
dial y dianrhydedd a daflwyd arni gan Sisera. Er cadarnhau y golygiad
hwn, awgrymir fod c^'meriad Sisera, yn y mater hwn, yn dyfod i'r golwg
yn ngair ei fam, pen. v. 30, " Uances neu ddwy i bob gr ;" a bod cyfeiriad
at waith Jael, yn amdditîyn ei chymeriad, yn awgrym Deborah (pem v. 24),^
" bendithier hi goruwch gwragedd yn. y hahell.'' Prin, wedi'r cwbl, y
gorwedd yr eghirhad hwn yn naturiol ar yr hanes. Clyda golwg av /oe.sohlJh

y weithred, y mae y sylwadau a wnaed yn pen. iii. 30, yn wir yma. Nid
ydj'm i ddeall fod Deborah (pen. v. 24) 3'n cymeradwyo y weithred fel un
uniawn, ond fel gweithred oedd yn cario allan amcanion y Nefoedd yn hanes
Israel. Yn Sahn cxxxviii. 9, cyhoeddir gwynfydedigrwydd uwchben y neb
a darawai rai bychain Babilon wrth y meini ; ond fe yr pawb sydd yn
deall barddoniaeth Hebreig mai nid y meddwl ydyw fod llofruddion plant
yn cael eu bendithio, ond fod yr offerynau hyny oeddynt yn adfesur yn ol i

Babilon y creulonderau a wnaeth hi i Israel, yn cyflawni amcanion y Nef-
oedd yn annibynol ar ansawdd eu gweithredoedd a'u hamcanion hwy eu
hunain.

23, 24. Bu y frwydr hon yn benderfyniad ar dynged Jabin, brenin
Canaan. Awgrj'mir h^'ny yn nghoffâd ei enw dair gwaith yn ymyl eu gilydd.
Dechreuodd buddugoHaeth fawr Barac gyfnod llwyddianus o adferíad i

Israel, yr hwn a ddybenodd yn llwyr-oresgyniad y galhi Canaaneaidd, ac ni
chlywir mwyach son am orthrwm y Canaaneaid yn y llyfr hwn.

PENOD V.

(f) Gân Buddugoliaeth Dehorah (pen. v, 1—31).

Pbn. V. 1—3.—Ymgijnulliad y hohl yn nghyd. 4—5.—Gogoneddiis^
weithredoedd yr Arglwydd oW hlaen. 6—8.—Sefyllfa isel y wlad
cyn hyn. 9—11.—Giuladgarwch y hohl yn cael ei enyn. 12—15.—Yr ymfyddino Vr frwy'dr. 16—18.—Y glewion a'r Ihufriaid.
19—22.—Y fuddugoliaeth. 23.—Melldi'thio Meroz, y ddinas
anffyddlon. 24—27.—Bendithio Jael. 28—30.—Disgwyliadau
uchel mam Sisera yn cael eu siomi. 31.—Diweddglo gorfoleddus.

Dyma yr unig ddemyn o'r fath er dyddiau Moses. Rhyfedd na buasaí
brwydrau mawrion concwest Canaan wedi tynu allan rai o'r beirdd ! Y mae
caneuon er dathlu buddugohaethau yn britho llenyddiaethpob cenedl, felly
yr oedd gan genedl Israel : ond ni roddir uwch lle i'r un ohonynt nag a
roddir i hon. Rhyfelgan odidog ydyw. Yr amcan goruchel sydd iddi,°yr-
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:Y
NA y canodd Deborah a Barac mab Abinoam, y diwrnod
hwnw, gan ddywedyd, Am ddíal díaleddau Israel, ac

3 ymgymell o'r bobl, bendithiwch yr Arglwydd. Ciywch,
O frenhinoedd

;
gwrandewch, O dywysoí^ion : myfi, myfi

urddas, y tàn, h'i- teinilad sj^dd yn tieiddio trwyddi, yn íigliyda pherffeith-

iwydd ei ttiirf lenyddol; y mae y pethan hyn, ar wahan oddiwrth ei hys-

hrydoliaeth, yn peri ei bod yn g^'nUun o gân concwest ; ac ycliwanegir ein

syndod pan y coíioni ei ch^'fansoddi wyth gan' ndynedd cyn d^'ddiau Pindar !

Mae detholiad y niaterion, a'r dreni a rochlir i ni 3'nddi ar sef^dlfa fewnol y
genedl, cyn, ac yn amser y frwj'dr, molawd y llwythau a ddaethant allan,

ac edliwiad i'r rhai na ddaethant allan, yn rhoddi gwerth hanesyddol mawr
arni. Mae ei rhaniadau hefyd yn hollol natuiiol. (iosodir allan, yn y rhan
gyntaf, sefyllfa isel y wlad cyn y waredigaeth, yna desgriíir gwaith y
llwythaii yn cyfoíh yn erbyn gormes Jabin; canlynir hyny, yn y rhan
ddÌA\'eddaf, gan ddarluniad o'r fuddugoliaeth a'i liefíeithiau. Nid gweddus
i gân moi- hiwn o naturioldeb a thân awenyddol fuasai Hawer o raniadaii

celfyddydol.

1, 2. Yna y canodd Deborah.—Y mae y ferf " canodd," yn
yr ymadrodd hwn, yn y rhif unigol, a'r genedl fenywaidd yn cyfeirio, jti

ddiamheu, at y gân fel yr eiddo Deborah yn unig; líc wrth gymharu adn.

.3, 7, 12, 13, â'r ffaith ei V)od hi yn brophwydes, yr ydys yn casghi gyda
sicrwydd mai hi gyfansoddo(hl ac a ganodd y gân odidog hon. Feallai ei

l)od yn cael ei datganu, yn ol dull y benywaid Hebreaidd o ddathlu buddug-
oliaethau {Kx. xv. 20 ; 1 Sam. XYÌii. 6), Deborah yn arM'ain, yna côr o
ferched yn ei hateb mewn sain cân yn mhresenoldeb Barac a'i filwyr, ar eu
dychweliad o faes y frwydr-. Neu tlichon fod Barac, fel Miriam gyda rhan
o gân Moses (Ex. xv. 11, 21), yn cA'northwyo i'w datganu o tlaen yr arch

mewn gwyl goffadwiiaethol. Awgi-yma rhai y gallai ei fod yn cymeryd i

fyny adn. 2 fel cydgan atebiadol faiitijjhoiitj , oblegid y mae yr adnod
grybwyllcdig yn symio i fyny holl gynwys y gân. Mae y gair " dialeddau "

wedi peri ci-yn l)eti-usder i'i' esbonw\'r. (1) Ceir ef yn ei ffurf unigol yn
Num. vi. 5 ; E7.ec. xliv. 20, a ])hol) aniser y ceii- ef felly, cyfeiria at wallt

;

felly, tybia rhai fod yma gyfeiriad at y Nazareai(l, a darllenant

—

am J'od y
cryf (yn llythyrenol, y (/iva//fo(j), yn Israel wedi ynuldangos yn gi-yíion.

(2) Ceir y gair yn ei ffurf luosog, fel 3'n y fan hon, yn unig yn Deut. xxxii.

42, ac yno fel ynia, cyíieithir ef i ddangos y syniad o ddial. Y mae y LXX.
a'r C. D. yn ei gyíieithu gyda chyfeiiiad at arwain neu tìaenoii, yr hyn yn
ddiamhcu ydyw ystyr IyLhyrenol y gaii-. Yn hollol Iythyrenol darllena y
geiriau fel y canlyn :

—

Am doriad allaii y tonryr yii Israd. Oddiwrtli y
syniad o dori allaii tardd y syniad o ddwhrcji^ yna daw y diychfcddwl o

Jlatilori yn naturiol. l''elly, o bosibl, mai daillciiiad y LX.\. yw y cywiraf

a'r mwyaf natiiiiol : Am arweiniad arweinwyr Israel (y tywysogion), ac
am ewyllysgarwch y bobl (i'w (•anlyii), bendithiwch yr Àrglwydd. Y
mac cyílcad yr yinadiodd diweddaf yn dangos yn y gwiciddiol ci fod yn
])wysig.

3—5. Clywch, frenhinoedd. ^'ii adn. .'{, (yllwynir gweis i

frenhinoedd y ddaear, a chan fod y wcrs yii un urddasol ihaid i'r gynull-

eidfa hefyd fod felly. Ceir yr un syniadaii yn nghân Hannah ^I Sam. ii.
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a g^anaf i'r Arcìlwydd ; canaf fu'wl i Arglwydd Dduw
Israel. O Arglwydd, pan aethost allan o Seir, pan 4
gerddaist o faes Edom, y ddaear a grynodd, a'r nefoedd a
ddiferasant, a'r cymylau a ddefnynasant ddwfr. Y 5
mynyddoedd a doddasant o flaen yr Arglwydd, sef y
Sinai hwnw, o flaen Arglwydd Dduw Israel. Yn nyddiau 6
Samgar mab Anath, yn nyddiau Jäel, y Uwybrau a aeth

vn anhygyrch, a'r itorddoHon a gerddasant Iwybrau
ceimion. Y maes-drefi a ddarfuant yn Israel, darfuant, 7
nes i mi, Deborah, g-yfodi ; nes i mi gyfodi yn fam yn
(Israel. Dewisasant dduwiau newyddion

;
yna rhyfel oedd 8

^n y pyrth : a welwyd tarian na gwaywffon yn mysg*

-10), ac yn yr ail Salni. Myfi, myfi a ganaf.—Ar yr ail "myfi'
mae y pwyslais i fod. Cyfeiria y gair " canaf " at ganu âg oíFeryn.

*an gerdd.aist.—Y mae yr ymadrodd "cerddaisb" yn golygu yin-

laith urddasol. Ffurfiwyd y paragraph hwn ar gynllun cân Moses, a

îhorphorir ef yn Salm lxviii. 7—-9, a mabwysiedir ef gan Habacuc iii. 3—12.

'n \x lioll fanau hj'n cyfeirir at yr un peth, sef mynediad buddugoliaethus
)lant Israel, a'r Arglwydd o'u blaen, i feddianu Canaanaci oresgyn Sehon,

)g, a'r Midianiaid. Yn Cades, gerllaw Seir, y dechreuodd y mynediad
illan. Cyfeiria "Seir" a " Maes Edom" at y gadwen o fynydd-dir a
jwastadedd sydd yn ymestyn o gr deheuol y Môr Marw hyd y Culfor
ìlamitaidd ar g\Vr y Mòr Coch. Yr anhawsder ydyw y cyfeiriad at Sinai

\x\. adn. ö. Ond dai'Uena y LXX. a Iluaws o'r cytìeithwyr diweddar, " a
grynasant "" yn lle "a doddasant ;" gan fabwysiadu y darlleniad canlynol

ar' yr holl frawddeg :—Y mynyddoedd a grynasant fel y Sinai hwnw.
Yn ol y darlleniad hwn, cymhariaeth sydd yma i ddangos fod mynyddoedd
Edom wedi crynu fel y Sinai hwnw pan y disgynodd Duw arno.

6—8. Yn nyddiau Samgar.—Desgrifiadgrymusywyradnodau
hyn o gyflwr truenus y genedl, gorthrymder y bobl, sefyllfa ddiamddifíyn

y pi'eswylwyr, a ffynonell eu holl anfFodion—eu henciliad oddiwrth yr
Arglw^ydd at eilun-addoliaeth. Cymharer Lef. xxvi. 22 ; 2 Cron. xv. 5 ;

Eä. xxxiii. 8; Galar. i. 4; iv. 18; Zech. vii. 14. Dyddiau Samgar.
—Ciwêl pen. iii. 31. Dyddiau Jael.—Tybia rhai mai enw yw hwn ar

ryw farnwr anhysbys, yrhwn, efallai, oedd olynydd i Samgar. Dywedant
fod y geiriau " yn nyddiau " yn gysylltiedig yn wastad â gwasanaeth
dynion cyaoeddus (Barn. viii. 28 ; 1 Sam. xvii. 12). Golyga ereill, gyda
mwy o briodoldeb, \n ddiamheu, mai Jael, gwraig Heber, a feddylir yma,
a'i bod hi, yn herwydd ei gweithred, yn cael ei rhestru yn mysg gwared-
wyrlsraeí. Y máes-drefi a ddarfuant yn Israel.—Gwahan-
iaethir o berthynas i ystyr y gair "maes-drefi." (1) Deallir ef gan rai yn

• ol y darlleniad arferoí yn golj'^gu preswylfeydd mewn gwlad agored, megis
yn I]zec. xxxviii. 11 ; P^sther ix. 19 ; Zech. ii. 4. (2) Gan rai o'r hên gyf-

ieithiadau, y C. D., a rhai o'r beirniaid diweddar, darllenir ef i olygu
llywodraethwyr, a dyma yn ddiau y darlleniad cyv/iraf. Yr ystyr felly

ydyw fod barn wedi diüanu o'r tir am nad oedd l)arnwyr yn y wlad. Pel
D
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9 deug-ain mil yn Israel ? Fy nghalon sydd tuagat ddeddf-
wyr Israel, y rhaì fu ewyllysgar yn mhlith y bobl.

10 Bendithiwch yr Arglwydd. Y rhai sydd yn marchogaeth
ar asynod g'wnion, y rhai sydd yn eistedd mewn barn, ac

.

1

1

yn rhodio ar hyd y ffordd, lleferwch. Y rhai a warediîíyd

rhag trwst y saethyddion yn y lleoedd y tynir dwfr
;
yno

yr adroddant g-yfiawnderau yr Arglwydd, cyfiawnderau
tuagat y trefydd yn Israel : yna pobl yr Arglwydd a ânt i

12 waered i'r pyrth. Deffro, deffro, Deborah ; deffro, deffro^

traetha ^'aw : cyfod, Barac, a chaeth-gluda dy gaeth-glud,

mam yn Israel.—Cymharer Gen. xlv. 8; 2 Sam. xx. 19; Job xxix,

16; Es. xxii. 21 ; xlix. 23. Dewisasant dduwiau newydd-
ion.—Cymer rhai esbonwyr y gair "duwiau" yn y rhif unigol, ac yn ei

ddeall fel yn cyfeirio at Dduw, ac yn ei roddi yn destyn yr hoU frawddeg,
gan ei ddarllen : Duw a ddewisodd hethau newyddion—offerynau newyddion,
—megis gweinyddiad barn gan fenyw, &c. Ond mwy naturiol ei ddeall

am ddewisiad y bobl o eilunod y cenhedloedd (pen. ii. 11, 13). Rhyfel
oedd yn y pyrth.—Gellir deall y gair "pyrth" ( 1 ) am ddrysau tai

neu demlau
; (2) am fynedfeydd i wersyll neu ddinas

; (3) am fylchau yn
mynydd-dir gwlad, drwy y rhai y gall gelyn ei goresgyn. Gall mai y
diweddaf yw y mwyaf priodol yma, er mwyn desgrifio ymosodiadaii y
Canaaneaid. Canlyniad rhyfel yn y pyrth ydoedd darostyngiad diraddiol

y bobl i fath o gaethwasiaeth diamddifíyn, fel nad oedd " na tliarian, na
gwaywffon, yn mysg deugain mil yn Israel." Engraifft o hyn oedd gwaith
feamgar yn lladd y Philistiaid âg irai ychain (pen. iii. 31 ; 1 Sam. xiii,

19—22).

9— 11. Deddfwyp Israel.—Dangosai Deborah (adn. 7 a'r 8)

ddau o effeithiau gorthrwm y Canaaneaid, sef nad oedd deddfwj'r i wein-
yddu barn, ac nad ydoedd diogelwch i'r fforddolion i fynychu y ffyrdd ;

ond yn awr, y mae pethau ^n hollol wahanol, cyflawnder o furnwyr—rhai

}'n marchogaeth yn anrhydeddus ar asj^nod gwynion, a diogelwch i'r rhai

.sydd yn rhodio ar y ffordd. Rhag tpwst y saethyddion.—O'r-

bhien nid oedd yn ddiogel iddynt dynu dwfr gan berygl oddiwrth y saeth-

yddion ; eithr yn awr gallant sefyll yn ddil)erygl oddiamgylch eu fí'ynonau

dwfr, i adrodd " cyfiawnderau yr Arglwydd" yn eu gwaredigaetliaii. I

w^aered i'r pyrth.—Un ai (1) i ymosod ar byrth y dinasoedd
Canaaneaidd

; (2) neu cyfeiria at yr Israeliaid yn dychM'elyd yn ol o'u

noddfäu i byrth eu dinasoedd i weinyddu barii, i fasnachu, neu i fyw yno-

mewn diogelwcli, am fod y Canaaneaid wedi eu darostwng.

12. Deffro, deffro.—Yma cynhyrfa Deborah ei hunan i fwy o
fywiogrwydd, er mwyn dcHgrifio yn briodol yr ymfyddiniad, y frwydr, a'r

goncwest. Daw angcrddoldcb awenyddol y gân i'r golwg yn ei gwaith yn
ail adi-odd yn fynych yr un gair, ond gyda nerlh ychwanegol bob tro.

Ffurfìa yr adiiod lion arwciniad i mcwn grymuH i'r adran nesaf o'r gûn

—

Deborah yn galw allaii holl oludoedd ei natur i draethu cân, acyn gwahodd.
Barac i gaethgludo caethglud.
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O fab Abinoam. Yna y gwnaeth i'r hwn a adewir lywodr- 13

aethu ar bendefigion y bobl : yr Arglwydd a roddes i mi
lywodraeth ar gedyrn. O KphrSLÌm jyr oeäd eu. gwreiddyn 14

hwynt yn erbyn Amalec ; ar dy ol di, Benjamin, yn mysg
dy bobl : y deddfwyr a ddaeth i waered o Machir, yr

ysgrifenyddion o Zabulon. A thywysogion Issachar oeäd 15

gyá â Deborah ; íe, Issachar, a Barac : efe a anfonwyd ar

ei draed i'r dyffryn. Am neiUduaeth Reuben yr oedd
mawr ofal calon. Paham yr arhosaist rhwng y corlanau, 16

13—IS. Yna y gwnaeth i'r hwn a adewir.—Yn ol y
C, D., Yna y daeth gfweddill. Gellir eu galw yn "weddill" oherwydd
fod chwech, o leiaf, o'r llwythau, sef Judah, Simeon, Dan, Aser,

Reuben, a Gad, yn sefyll draw. Yn y tair adnod ceir desgriíiad

o ganl}Tiwyr Barac, j^n nghyda'r Arglwydd ei hunan yn en blaenori.

Mae y ferf a gyfieithir " llywodraethu " (yn adnod 13) yn tarddu
o wreiddyn sydd yn golygu myned i Imor. Gellir darllen yr adnod
yn Uj'thj^renol, yna gweddill (neu rhan) o'r tywysogion a'r bobl a ruthr-

asant i lawr
;
yr Arglwydd ei hunan a ddaeth i lawr i'm cymhorth gyda

(neu j-n erbyn) y cedyrn. Yn adn. 14, 15, desgrifir brwdfrydedd y
llw}i:hau, yn neillduol llwytli Deborah ei hunan, a rhoddir y llwythau, o

bosibl, yn ol eu safleoedd daearyddol. Y mae ei wreiddyn o
Amalec.—Ephraim oedd wedi gwreiddio yn y tir a fuasai unwaith yn
eiddo yr Amaleciaid (pen. xii. 15). Maehir.—Mab Manasseh. Golygir
yma, yn ddiamheu, yr haner hwnw o Iwyth Manasseh a drigai o'r tu gor-

llewinol i'r lorddonen, gan fod y gair " Gilead " (adn. 17) yn cyfeirio at y
rhan a drigai ar y tu dwyrain i'r afon. Cymharer Gen 1. 23 ; Num. xxvii.

1; Jos. xvii. 5. Yr ysgpifenyddion o Zabulon.—Golyga y
gair a gj'fieithir yma " ysgrifenyddion," mewn ystyr filwraidd, y swyddog-
ion milwraidd oedd yn byddino pobl y wlad (2 Bren. xxv. 19), dyledswydd

y rhai, dybygid, ydoedd eu gwysio i'r gâd, ac yna, gyda'u ffon swyddol
yn eu llaw, eu harwain o flaen y cadlywydd. Gellir cyfieithu yr holl

adnod—O Ephraim y daeth i lawr y rhai yr oedd eu gwraidd yn
mynydd Amalec ; ar dy ol di (0 Ephraim) y daeth Benjamin yn
mysg dy bobl

; y penaethiaid a ddaethant i waered o Machir, a'r

rhai a ddalient wialen y swyddog o Zabulon. Ar ei draed i'r
dyffpyn.—Cyfeiriad at ruthrgyrch Barac a'i ddewrion i lawr o

fynydd Tabor ar eu traed i ddyffryn Jezreel i ymosod ar Sisera.

Am neillduaeth Reuben yr oedd maw^p ofal
calon.—Yn lle "am" darllener yn neu wrth. Mae y gair " neiU-

duaeth " hefyd yn anghywir yma. Cyfieithir ef weithiau yn ffrydiau, bryd
arall yn teiduoedd, ac yn fynych yn rhaniadau ; ond nis gellir penderfynu
pa un ai rhaniadau yn y meddwl ai rhaniadau daearyddol. Y mae mwyaf-
rif yr awdurdodau, a'r rhai pwysicaf, dros y darlleniad cyntaf yn y fan

hon :—Wrth fîrydiau Reuben yr oedd ymgynghoriadau mawrion.
Cyfeiria yr ymadrodd ffrydiau JReuhen at yr afonydd a holltent ei randir,

ac a'i rhanent, wrth ddisgyn i lawr dyfFryn yr lorddonen i'r Môr Marw.

16—18. Paham yr arhosaist rhwng y corlanau.

—

Am gymeriad bugeiliol llwyth Reuben, gwêl Num. xxxii. 1. Brefiadau.
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i wrandaw brefiadau y defaid ? Am neillduaeth Reuben
17 yr oedd mawr ofal calon. Gilead a drigodd o'r tu hwnt i'r

lorddonen : a phaham yr erys Dan mew^n llong-au ? Aser
a drií^odd wrth borthladd y môr, ac a arhosodd ar ei

18 adwyau. Pobl Zabulon a roddes eu heinioes i farw
;

19 felly Naphtah ar uchel-fanau y maes. Y brenhinoedd a
ddaethant, ac a ymladdasant

;
yna brenhinoedd Canaan a

ymladdasant yn Taanach, wrth ddyfroedd Meg-ido ; ni

20 chymerasant elw o arian. O'r nefoedd yr ymladdasant
; y

21 sôr yn eu g^raddau a ymladdodd yn erbyii Sisera. Afon
Cison a'u hysgubodd hwynt

;
yr hen afon, yr afon Cison.

22 Fy enaid, ti a sethraist g"adernid. Yna y drylliodd carnau

—Yn llytlij'renol, chwibaniadau, gyda chyfeiriad at y chwibanogl a ddefn-
yddir gan y bugeiliaid wrth wylio eii diadelloedd. Dengys Deborah
ddarfod i Reuben, er gwneiithur ymgynghoriadau niawrion a chynlluniau
da, eto, yn hytrach na gweithio y rhai hyiiy allan, aros gartref i wrando y
bugeiHaid yn canu, tra yr oedd pobl Zabulon a Naphtali yn rhoddi eu
heinioes i farw ar uchel-fanau y maes. Cyfeiria y gair Gilead (adn. 17) at

y wlad a berthynai i Gad a haner llwyLh Manasseh, o'r tu dwyrain i"r

lorddonen. (Gwêl nodiad, adn. 14.) Dan mewn llongau.

—

Gwlad neillduol o ddiborthladdoedd yw Palestina ar ei harfordir gor-
llewinol ; ond perthynai Joppa fJajfa), yr unig borthladd o ddini
enwogrwydd a feddai, i Iwyth Dan (Josh. xix. 4(3 ; 2 Cron. ii, 16 ; Jonah
i. 3. ) Er fod ymfudiad y Daniaid eisoes wedi cymei'yd lle, lleferir yma, o
bosibl, am y rhandir a roddasid iddynt ar y cyntaf. Aser ....
ar ei adwyau.—Yn fwy cywir, mor-^ilfachau. Rhoddasid y rhandir
brasaf yn Nghanaan i Aser (Gen. xlix. 20 ; Deut. xxxiii. 24), yn ymestyn
gyda glàn y môr, o g\Vr uchaf dyffryn Saron, hyd Sidon. Symir i fyny
yma holl hanes y llwyth ; ni wnaeth ddim mawr dros Dduw, ni chyn-
yrchodd yr un barnwr, rhyfelwr, na phiophwyd, ond yn unig Anna y
brophwyfles (Luc ii. 36). Hynod fod yr unig l)(Hthladd neu fôr-gilfacli

naturiol a fedd yr arfordir—porthladd a bau Acra, yn nglicsail mynydd
Carmel, wedi ei roddi i'r llwyth hwn. Dengys Deborah (adn. 18) y
cyferbyniad rhwng l^rwdfrydedd Zabulon a Na])htali à chlaerineb a chariad
at esmwythid y llwythau ereiU. Diystyrodd pol^l Zabulon eu heinioes hyd
farw, ac felly Naphtali, ar " ucliel-fanau y maes," gyda chyfeiriad at
fynydd Tabor, lle eu hymgynulliad o flaen y frwydr (pen. iv. 6), neu eu
mynydd-dir eu hunain.

19—22. Y brenhinoedd a ddaethant.—Yn adn. 19, dygir
o'n blaen frenhinoedd Canaan yn dyfod i'r frwydr

; yn adn. 20, y gallu-

oedd nefol yn yndadd yn eu herbyn
;
yn adn. 21, clfenau natur ar y ddaear

yn cydweithredu â'r galluoedd nefol yn eu lierbyn ; ac yn adn. 22, y
fuddugoliaeth Iwyr ar y gelynion. Taanach . . . Megido.

—

Gwél i)cn. i. 27. Ni chymerasant elw o arian.—Yn llythyr-

enol, ysbail o arian. Ymddeugys fod yr ymadiodd i'w ddcall am y
Canaaneaid ; ond y mac cryn amrywiaetii hiun am yrystyr—(1) Dealliref

gan rai i osod allan aíiwyddiant hollol y gelynion, nas gallasant gymeryd
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y meirch gan garlamau, carlamau ei gryfion ef. Mell- 23
digwch ]Meroz, eb angel yr Arglwydd, gan felldigo

melldigwch ei thrigolion : am na ddaethant yn gynorthwy
i'r Arglwydd, yn gynorthwy i'r Arglwydd yn erbyn y
cedyrn. Bendithier Jäel, gwraig Heber y Cenead, goruwch 24
gwragedd ; bendithier hi goruwch gwragedd yn y babell.

Dwfr a geisiodd efe, llaeth a roddes hithau : mewn phíol 25

ysbail rhyfel. (2) Gan ereill i ddangos nad oedd y gelynion yn ymladd am
elw, eithr er mwj'n biiddugoliaeth, er boddloni eu casineb a'u gelyniaeth

at Israel. (3) I ddangos fod y frwydr wedi cyrhaedd y fath bwynt fel yr
oedd raid ymladd neu farw, nad ellid prynu heddwch y gelynion drwy
arian. Y cyntaf ydyw y mwyaf naturiol. Y ser yn eu graddau.
—Gall mai goruchion (meteori^J, neu gawod o gerig cenllysg (Josh. x. 11),

fel y dywed Josephus, neu gyfuniad o'r cyfan a olygir yma. Gwêl nodiad,

pen. iv. 15. Y mae yn amlwg fod nefoedd a daear, ar arch vr lôr, wedi
dyfod allan o blaid Israel (Salm xviii. 7—16, 32 ; lxviii. 1, 34, 35). Yr
hen afon.—Ni cheir y gair a gyfieithir yma " hên " yn un man arall.

Grolyga un ai henajiatth yr afon neu ei heuwogrwi/dd, oherwydd y brwydrau
a ymladdwyd ar ei glàn. Darlleua rhai afon y brwydrau. Gwêi pen. iv.

7. Fy enaid, ti a sethraist gadernid.—Darllen y C. D.,

O ! fy enaid, ymdaith yn mlaen mewn nerth. Wrth weled o flaen ei

meddwl lu Sisera, wedi ei fathru a'i gladdu o'r golwg yn ngiiors-lynoedd

y Cison, y mae enaid Deborali yn tori allan mewn cyfarchiad angerddol
iddi ei hunan fel prif arwres y fyddm fuddugoliaethus. Carlamau ei
gryfion ef.—Cymhwysir y gair a gyfieithir yma " cryfion " at deirw
yn Salm xxii. 12, ac at geíí'ylau yn Jer. viii. 16 ; xlvii. 3. Mae jti deilwng
o sylw mai nid yr un gair ydyw a'r gair a gyfieithir " cedyrn " yri adn. 13,

23, Cyfeiria yr holl adnod, fe ddichon, at ymdrechion meirch a cherbydau
Sisera, i ymryddliau o siglenydd y Cison.

23. Melldigwch Meroz.—Y mae y rhan hon o'r gán y tuhwnt
i'r rhanau blaenorol mewn gallu desgrifiadol. Adnabyddir y lle liwn, yn
hanesiaeth yr Hen Destament, fel Chorazin yn hanesiaeth y Testament
Newydd, yn unig oddiwrth y felldith a gyhoeddwyd arno. Dyru Jerome
ef ddeuddeg milldir i'r gogledd o Samaria (SebastiehJ ; ond y mae Tyrv,^hitt

Drake, a Tristram yn ei roddi tua phedair milldir i'r gogledd-orllewin i

Bethsean, ar un o lechweddau deheuol Liítle Hermon. Osfelly, saif uwch-
ben y fynedfa o ddyöiyn Jezreel i'r lorddonen, a gallasai ei bresw^dAyyr

wneyd hafoc ar y gelynion, pe y daethent allan. Gelwir ef yn awr
Murusseh ; ac os mai dyma y lle, y mae y felldith wedi ei adael heb ddim
ond enw yn unig. Dyru Conder, pa fodd bynag, Meroz fel un o'r Ilcoedd

anhysbys. Eb Angel yr Arglwydd.—Ýr augel a ddaethai " yn
dywysog IIu yr Arglwydd "

(Josh, v. 14). Dichon iddo gyhoeddi y felldith

ar y pryd ; neu, mwy tebyg mai cyrnhwysiad neillduol gan Deborah ydyw
y geiriau o'r felldith arhosol a gyhoeddodd yr Angel ar y diofal a'r esgeulus

yn pen, ii. 1, 2.

24, 25. Bendithier Jael.—Dygir sêl Jael, gwraig Heber, yn
achos Israel i mewn yn gyferbyniol i glaerineb preswylwyr Meroz. (Gwêl
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26 ardderchog^ y áug hi ymenyn. Ei llaw a estynodd hi at

yr hoel, a'i llaw ddehau at forthwyl y gweithwyr : a hi a
bwyodd Sisera, ac a dorodd ei ben ef

;
g-wanodd hefyd, a

27 thrywanodd ei arlais ef. Wrth ei thraed yr ymgrymodd
efe; syrthiodd, gorweddodd : wrth ei thraed yr ymg-rymodd
efe, y syrthiodd : lle yr ymgrymodd, yno y syrthiodd yn

28 farw. Mam Sisera a edrychodd trwy ffenestr, ac a
waeddodd trwy y dellt, Paham yr oeda ei gerbyd ddyfod ?

29 paham yr arafodd olwynion ei gerbydau ? Ei harglwydd-
esau doethion a'i hatebasant ; hithau hefyd a atebodd iddi

30 ei hun, Oni chawsant hwy ? oni ranasant yr anrhaith,
llances uen ddwy i bob gwr ? anrhaith o wisgoedd symud-
liw i Sisera, anrhaith o wniadwaith symudiiw, symudliw o
wnîadwaith o'r ddeutu, cymwys i yddfau yr anrheithwyr?

nodiad, pen. iii. 30 ; iv. 22.) Canai Deborah gan edrych ar y weithred o
saflc gcnedlaethol ; felly nid yw ei chân, er yn ysprydoledig, yn penderfynu
cymeriad nioesol y weithred. Awgrymir yma y cyferbyniad mawr rhwng
gwaith y genad ddwyfol yn melldithio Meroz â gwaith y rhai a fyddant
wrth y lleoedd y " tynir dwfr," adn. 11, yn bendithio Jael. Yn y
babell.—//.y-j yn mysg ^ rhaí sydd yn dilj^n y cyffelyb fywyd, gan
drigo mewn pebyll. Phiol ardderchog.—Llestr anrhydeddus, a
gedwid at achlysuron neillduol, i'w roddi yn unig o flaen ymwelwyr o
urddas.

26, 27. Ei llaw a estynodd.—Cyfieitha y LXX. ei llaw
chwith, felly yr oedd y morthwyl yn ei Uaw ddehau. A h i a bwyodd

.

—Yr un gair a gyfieithir " drylliodd " yn adn. 22. A dorodd ei
ben.—Nid ei dori oddiar ei gorph ; Ijyddai hyny yn gwrthddyweyd
pen. iv. 2L Dylai y darlleniad fod—Hi a darawodd drwy ei ben, a hi

a wanodd, ac a drywanodd drwy ei arlais ef. Cyfeiria y gair arlais

at le tcncu yn y penglog ; ond nis gellir pcnderfynu ai at le teneu yn asgwrn

y pcn, ai at le teneu o gig ar y pen. (Gwcl nodiad pen. iv. 21.)

28—30. Mam Sisera.—Trawsfudir ni yn sydyn o babell Jael

—

o ymyl celain 8isera, i'w balas gartref, lle yr oedd ei fam yn hir-ddisgwyl
(golyga y gair a gyficithir " edrych," adn. 28, ymeHtyn yn mlaen) am dano.
Portrciadir y foncddigcs (iariaaneaidd, a'i " harghvyd(lcsau doethion," yn
esgyn i ncn y ty, ac yn edrych drwy y dellt a roíhlid o amgylch nenau y
tai, ncu yn esgyn i dr uchel a bcrthynai i'r pahis, Ue y gwelid yr lioll

fíbr(hl y deuai Sisera, ac yn estyn yn mlacn i c(h-ych er cael yr ohvg gyntaf
ar y cadryfclwr yu dychwelyd. Wrth welcd yr oriau yn treiglo, ac yntau
hel> dd^fod, cilia amynedd i ro(hH Ue i bry<ler, a daw ofn ar ol hyny, a
thyr alJan i ofyn, " Paham yr oeda ei gcrl)yd ddyfod ?" Ceisia ei har-
glwyddcsau ei thawelu (adn. 29) ; ac y mae y rhan ddiweddaf o'r adnod
yn cac! ei deall gan rai fcl pe na fynai ei chysuro ; ond ei bod hi yn })arhau i

ofyri y cwestiwn iddi ei hunan. Ffurlia y i-hestr ddychmygol (adn. 30)
o'r ysÌ^ail rliyfcl, yn nghyda rhan ncillduol Siscra, ^yferbyniad gi-ymus i'r

desgrifiad ]>lacnoroI o farwolaeth Siscra. Jîraidd na thybiem fod yr
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Felly y darfyddo am dy holl elynion, O Arglwydd : a 31
bydded y rhai a'i hoífant ef fel yr haul yn myned rhagddo
yn ei rym. A'r wlad a gafodd lonydd ddeugain mlynedd.

adnodau hyn yn cynwys lled-ddynwarediad, mewn gwatwareg finiog, o
ymddiddan y merched â'u gilydd—mam Sisera a'i harglwyddesau. Cym-
wys i yddfau yp anrheithwyr.—Cyfieithir ef gan rai I'w
wddf (Sisera) fel anrhaith

;
gan ereill, Ym gwddf(mam Sisera) fel anrhaith.

Yn y Dwyrain, arferai swyddogion milwraidd wisgo clogau symudUw,
addurnedig, yn neillduol o amgylch y gwddf, â gwniadwaith cyfrodeddig ;

ac os byddai rliai felly yn mysg yr anrhaith rhyfel, syrthient yn naturiol i

ran \- cadlywydd. Neu, feailai, mai yr ystyr ydyw, y byddai i'r gwisgoedd
hyn gael eu defnyddio yn ol ewyllys Sisera, i addurno gyddfau y rhai hyny
(" llances neu ddwy ") a ddeuent yn anrhaith fyw, barhaus iddo ef,

3 1 . Diweddglüir y gân gyda chydmariaeth odidog, lle y mae gwirionedd
ysprydol yr holl hanes yn disgleirio allan fel yr haul o'r tu ol i gwmwl.
Felly y derfydd am elynion yr Arglwydd, fel am lu Sisera, a'u hoU
obeithion a ddiflanant niewn gwarth, fel gobeithion ei fam ef ; eithr yr hoU
rai a garant vr Arglwydd, a gânt ddisgleirio fel yr haul yn nheyrnas eu
±ad (1 Sam. ii" 10 ; Sahn lxviii. 1—3).

PENOD VI.

(2) Yr Ail Gyfnod o Wrthgiliad ac Adferiad (pen. vi.—x. 5).

Neillduolrwydd y cyfnod hwn ydyw, nad yw ond tua haner hyd y cyfnod
blaenorol—tua phymtheng mlynedd a phedwar ugain—ac nad oes ynddo
jiamyn un tynior o orthrymder gan elynion tramor, a hwnw am saith

nilynedd, ond yn un neillduol o galed, sef gan y Midianiaid, yr Amaleciaid

,

a meibion y dwyrain. Amgylchynid Israel gan diriogaethau y cenedloedd
hyn yn ymestyn, i'r dwyrain, o'r tuhwnt i'r lorddonen, ac, i'r de-orllewin,

hyd Gazah. Ond er nad oedd yr ymosodiadau mor lluosog oddiwrth elynion
allanol, yr oedd gelynion Israel, yn y tymor hwn, oddifewn iddi hi ei

hunan. Cyfododd gormesdeyrn oddifewn i derfynau y genedl ei hunan, yn
mherson Abimelech, yrhwn, er ei fod yn fab Gedeon, ni elwir yn "farnwr"
gymaint ag unwaith, ond ydoedd fel Jabin, brenin Hazor, yn fflangell drom
ar 3' genedl. Fel mai prin haner hyd y cyfnod blaenorol ydoedd, felly prin
haner cymaint oedd nerth ysprydol y genedl yn y cyfnod tywyll hwn.

(a) Galw Gedeon aH harotoi. i'w waith (vi. 1—40).

Pex. vi. 1—6.—Y Midianiaid yn gorthrymu Israel oherioydd eu
jjechod. 7—10.—Danfon prophwyd i'iü ceryddu. 11—18.—Yr
angel yn danfon Gedeon i'w gwaredu, ac yn symud ei ofnau.
19—23.—Ei anrheg iW angel, ac yntau yn difianu. 24—27.—
Gedeon yn adeiladu allor i Dduw, ac yn bwrw i lawr allor Baal.
28—32.—Joas yn amddiffyn ei fah, Gedeon. 33—35.—Yntau yn
cynhyrfu y llwythau gogleddol yn erhyn Midian. 36—40,—
Arwydd deu-hlyg y cnu gwlan.
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1 A MEIBION Israel a wnaethant ddrwg yn ngolwg- yr
í\ Arglwydd : a'r Arglwydd a'u rhoddodd hwynt

2 yn llaw Midian saith mlynedd. A llaw Midian a or-

threchodd Israel : a rhag y Midianiaid meibion Israel a
wnaethant iddynt y llochesau sydd yn y mynyddoedd, a'r

3 ogofeydd, a'r amddifFynfaoedd. A phan hauasai Israel,

yna Midian a ddaeth i fyny, ac Amalec, a meibion y
4 dwyrain ; hw}' a ddaethant i fyny yn eu herbyn hwy : Ac

a wersyllasant yn eu herbyn hwynt, ac a ddinystriasant

g^nwd y ddaear, hyd oni ddelych i Gazah ; ac ni adawsant

1. Midian.—Cenedl o Iwythau crwydrol, yn liana o Midian, mab
Abraham o Ceturah (Gen. xxv. 2). Trigent yn gyíFredin yn yr aniahvch,
i'r dwyrain a'r deheu o Palestina hyd i gyífiniau y Môr Coch, ac ynanialwch
Sinai. Cysylltir hwynt yma (pen. viii. 24), ac mewn lleoedd ereill (Gen.
xxxvii. 28), â'r Ismaeliaid, meibionlsmael, mab Abraham o Agar. Ymaceir
hwynt wedi ymuno â'r Amaleciaid, hên elynion Israel, a llwythau ereiU o
Arabiaid a elwir yn '

' feibion y dwyrain, " y rhai a ehvid felly oherwydd eu bod
j-n trigo i'r dwyrain i'r Môr Coch. Ymddengys oddiwrth pen. viii. 10, fod
" meibion y dwyrain " yn enw ar yr holl Iwythau crwydraidd a drigent yn
^T anialwch i'r de-ddwyrain i wlad Canaan. Gallai mai yr Ismaeliaid a
olygir yn neiUduol wrth "feibion y dwyrain;" neu, oherwydd fod yr
Ismaeliaid yn gymydogion i'r Midianiaid, ac yn lluosocach na hwynt, fod

yr enw Ismaeliaid, weithiau, yn myned am yr holl Iwythau crwydraidd i

gyd. Eu holynwyr ydyw y jBedawht—yr enw presenol ar yr Arabiaid
crwydrol sydd yn byw mewn pebyll mewn cyferbyniad i'r FeHahiii—yr
enw ar y rhai sydd yn byw mewn pentreti. Y maent, hyd y dydd hwn, yn
dyfod yn dònau mawrion dros yr holl wlad, nes difa pobpeth o'u blaen. A
rhyfedd, y maent yn dyfod fyth o'r un cyfeiriad—o fyrdd-dir uchel Moab,
o fynyddoedd Gilead, o anialwch Sinai yn y deheu ; ac yn dyfod ar hyd yr
un llwybr, drwy ddyffryn Jezreel, gan ymestyn i lawr ar hyd dyffryn
Saron, a difa yr holl wlad hyd yn Gazah yn y de-orllewin.

2, 3. V llochesau.—Y mae Palestina, am fod ei chreigiau, gan
mwyaf, o galchfaen, yn Ilawn o ogofäu uaturiol a chelf} ddydol. Gellir

casglu, oddiwrth yr adnod hon, fod y cuddfeydd hyn yn aciiabyddus, fel y
cyfryw, yn amser yr ysgrifenydd. Gall y gair olygu un ai ogofäu neu
hoUtau, mewn rhan yn naturiol, ac mewn rhan yn gelfyddydol, wcdi
eu gwneyd gan yr afonydd, a'u troi yn llochesau gan yr Israeliaid.

Ogofeydd.—Yr ogofäu sydd braidd yn ddirif drwy y wlad i gyd.
Amddi fí'ynfeydd.—Nid y<lyw y gair yn golygu dinasoedd caei-og,

eithrlle i lechu yn y graig— lle i gilio iddo ani noddfa, mcgis Craig Rimmon
(pen. XX. 4.1). Pan hauasai Israel.—Dengys hyn ymgyrchoedd
blynyddol, ychydig o ílaen adeg y cynhauaf gan ysu pobpeth i fyny.

4—6. Hyd oni ddelych i Gazah.—Ymddengys mai cu llwj'br

arferol ydoodd croesi yr lorddonen gcrllaw licth.sean, a dyfod tliwy
<ldyíriyri .Jczieel (adn. ',V.\), a difa, fel Tocustiaid, y <lyflìyndir i lawr hyd
(jazali, tcrf^ II eitliaf Israel ar y de-orllcM in

(
1 Ijicii. iv. 24). Pel locust-

iaid O amldr'a.—Golygir yma y i\\y(Aúm\i\\w\ o ddij'rod yn gystal ag.
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ddim ymborth yn Israel, na dafad, nac eidion, nac asyn.

Canys hwy a ddaethant i fyny â'u hanifeiliaid, ac â'u 5
pebyll, a daethant fel locustiaid o amldra ; ac nid oedd
rifedi arnynt hwy, nac ar eu camelod : a hwy a ddaethant

i'r wlad i'w distrywio hi. Ac Israel a aeth yn dlawd iawn 6
o achos y Midianiaid : a meibion Israel a lefasant ar yr

Arglwydd.
A phan lefodd meibion Israel ar yr Arglwydd oblegid 7

y Midianiaid, Yr Arglwydd a anfonodd brophwydwr at 8
feibion Israel, yr hwn a ddywedodd wrthynt, Fel hyn y
dywedodd Arglwydd Dduw Israel ; Myfi a'ch dygais

chwi i fyny o'r Aipht, ac a'ch arweiniais chwi o d y
caethiwed ; Ac a'ch gwaredais chwi o law yr Aiphtiaid, ac 9
o law eich holl orthrymwyr

;
gyrais hwynt allan o'ch

blaen chwi, a rhoddais eu tir hw^ynt i chwi : A dywedais 10

wrthych, Myfi yiü yr Arglwydd eich Düw chwi ; nac
otnwch dduwiau yr Amoriaid, y rhai yr ydych yn trigo yn
eu gwlad : ond ni wrandawsoch ar fy llais i.

Ac angel yr Arglwydd a ddaeth, ac a eisteddodd dan 1

1

dderwen oecid yn Ophrah, yr hon cedd eìddo Joas yr

Abiezriad : a Gedeon ei fab ef oedd yn dyrnu gwenith
wrth y gwin-wrf, Yw guddio rhag y Midianiaid. Ac 12

arrüdra. Gwêl Num. xxxi. 32, 39. Yn dlawd ia^A^n.—Gair cryf

iawn, yngolygu, i ddechreu, cro(ji i lawr ynddigymorth, yna, tlodi y genedl
yn ei ystyr eithaf.

7, 8. A phan lefodd meibion Israel.—Clv/êl pen. iii. 9, 15;
iv. 3; Salm cvi. 44, 45; cvii. 6, 19,28. Brophwydwp.—Ynllythyr-
enol Dyn-brophwyd, mewn cyferbyniad, o bosibl, i " angel yr Arglwydd,"
yr hwn oedd uwchlaw dyn (adn. 11). Crybwyllir am brophwydi ereill

dienw yn 1 Sam. ii. 27, 29 ; 1 Bren. xiii. 8 ; xx. 13, 35 ; 2 Bren. ix. 1, 4.

Gellir casglu oddiwrth adn. 8, fod y Deg Gorchymyn yn hysbys i'r genedl
(Ex. XX. 2).

9, 10. Duwiau yr Amoriaid.—Mae y gair "Amoriaid" yma
yn myned am yr oll o'r Canaaneaid. Defnyddir yr ymadrodd anghyffredin
hwn, o bosibl, (1) am fod y prophwyd yn anerch y rhai oeddynt yn trigo

yn y mynydd-dir, lle y trigai yr Amoriaid
; (2) neii am fod eilun-addoliaeth

yr Amoriaid yn fîieidd-dra neillduol
; (3) neu am fod y prophwyd yn defn-

yddio geiriau Jos. xxiv. 15, 18, yr hyn a brawf, os felly, fod llyfr Josua
wedi ei 3'sgrifenu y pryd hwn, a'i fod yn cael ei ystyried yn un o Iyfrau

cysegredig y genedl, ac, fel y cyfryw, a'i gynwys yn hysbys i brophwydi yr
Arglwydd.

11, 12. Ac angel yv Argl\^^ydd.—Y mae angel yr Arglwydd
yn cymeryd Ue y dyn-brophwyd (adn. 7), ac yn gwneuthur ei ail ymddang-
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angel yr Arglwydd a ymddangosodd iddo ef, ac a ddy-
wedodd wrtho, Yr Arglwydd sydd gyd â thi, wr cadarn

13 nerthol. A Gedeon a ddywedodd wrtho, O fy arglwydd,
od yw yr Arglwydd gyd á ni, paham y digwyddodd hyn
oll i ni ? a pha le y mae ei holl ryfeddodau ef, y rhai a
fynegodd ein tadau i ni, gan ddywedyd, Oni ddug yr
Árglwydd ni i fyny o'r Aipht ? Ond yn awr yr Arglwydd
a'n gwrthododd ni, ac a'n rhoddodd i law y Midianiaid.

14 A'r Arglwydd a edrychodd arno ef, ac a ddywedodd, Dos

osiad, yr hyn sydd i greii cyfnod newydd yn hanes y genedl fel y gwnaeth
yn pen. ii. 1—5. Dangosir ei ddwyfoldeb yma gan ei eiriau a'i weithred-
oedd ; ac hefyd, gan y ífaith y gelwir ef yn 14, 16, 23, yn " Jehofah," neu
"Arglwydd." Dan dderwen.—Darllener, y dderwen. Yr oedd y
fan yn hysbys pan ysgrifenwyd yr hanes. Pren a adnabyddir dan yr enw
tercJnìifh fPUtaria TerebinthìisJ—y trpant ; a chan yr Arabiaid dan yr
enw Butìii, ydyw. Mae yn un o brenau mwyaf adnabyddus y wlad, a thf
i fyny, yn frigog ac yniledol, i faintioli derwen ganolig, a chynysgaetha y
teithj-dd â chysgod dymianol i eistedd dano. Ophraia.—Nid yr Ophrah
3^n Benjamin (Jos. xviii. 23 ; 1 Sam. xiii. 17); ond yr oedd hon yn Manasseh.
Tybia Conder mai pentref Feráta yn agos i Sichem ydyw ; ond gesyd
Tristram y lle yn Arraheh, j'-chydig i'r de-orllewin o Dothan. Yr
Abiezriad.—Abiezer ydoedd fab chwaer Gilead, fab Machir, mab
Manasseh (1 Cron. vii. 18). Yn Num. xxvi. 30, gelwir ef yn Jeser

;

ond yn Jos. xvii. 2, gelwir ef yn Abiezer. Gedeon (Cymynydd).
—Fel 3'r awgryma ei enw, ymddengys fod Gedeon eisoes yn enwog
am ei nerth (adn. 12, 14) ac yn hysbys am ei ddewrder (pen. vii. 14) ;

ond cyfodai ei gyndynrwydd i arwain o'r fîaith fod ei deulu yn
ddinod mewn Hwyth nad ydoedd, fel llwyth Ephraim, wedi arfer

blaenori. Dyrnu gwenith.—Dyrnid yn gyfìredin gan ychain, ar
loi-iau ; ond yrna nid oodd amgylchiadau y wlad yn caniatau. Fel y mae
y gair yn golygu, gorfodid Gedeon i ddyrnu, nid â fFûst, eithr â gwialen,
fel curo tírwyth oddiar bren (Deut. xxiv. 20; Es. xxvii. 12). I'aat

guddio.—Nis gellir penderfynu pa un ai i guddio y dyrnu, y dyrnwr,
ai yntc i guddio y grawn wedi ei ddyrnu

;
gallasai y gwinwryf fod yn fan-

teisiol i'r naill neu y llall.

na(

(ad

13, 14. A Gedeon a ddywedodd.—Dengys cyfarchiad Gcdeon
(1 ydoedd eto yn hysbys o gymcriad y genad. Yr oedd yr ymadrodd

v^dn. 12), " yr Arglwydd sydd gyda thi," i'w ddeall fel addewid am y
dyfodol yn fwy nag fel gwirionedd ar y pryd ; oblegid, er fod y geiriau yn
V)riodoI ar adeg o Iwyddiant, teimlai Gedeon hwy fel gwawdiaith yn awr,
gan fod yn iunlwg iiad oedd yr Arglwydd gyda hwynt. Ccir ymagyfeiriad
pendaiit at ddytodiad y gencdl o'r Ai])ht. Dylasai (Jcdeon, er liyny, fcddu
<;ymaiiit a liyny o ddirnadacth am yspryd y gyfraith, fel ag i gysylltu

triieni ísraeì wi'th eu pechodau. A edrychodd arno ef.- Yn
Ilythyrenol, A droes tuag ato. diwcilhrcd yn golygu fí'afr neillduol, a
darfu i'r (Mliychiad giasol roddi gryimisdra iddo i wneyd y gwaith o waredu
Israel. Oni cldanfonais.—Yr ystyr ydyw awdiirdod a ncrth i
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yn dy rymusdra yma : a thi a waredi Israel o law y
Midianiaid ; oni anfonais i dydi ? Dywedodd yntau wrtlio, 15

O fy arg-lwydd, pa fodd y gwaredaf fi Israel ? Wele
fy nheulu yn dlawd yn Manasseh, a minnau yn lleiaf yn
nhý fy nhad. A dywedodd yr Arglwydd wrtho ef, Diau i6

y byddaf fi gyd â thi ; a thi a darewi y Midianiaid fel un
gwr. Ac efe a ddywedodd wrtho, O chefais yn awr ffafr 17

yn dy olwg, g-wna erof fi arwydd mai ti sydd yn Uefaru

wrthyf. Na chiUa, atolwg, oddi yma, hyd oni ddelwyf 18

atat, ac oni ddygwyf fy anrheg-, a'i gosod ger dy fron.

Dywedodd yntau, Myfi a arhosaf nes i ti ddychwelyd. A 19

Gedeon a aeth i mewn, ac a barotôdd fn gafr, ac ephah o

beilHaid yn fara croyw : y cig a osododd efe mewn basged,
a'r isgell a osododd efe mewn crochan : ac a'í dug ato ef

gyílawni y gwaith (Ex. iii. 10, 14 ; Es. xliv. 26 ; Ezec. ii. 3, &c.). Mae y
Uitliriad esmwyth o'r ymadrodd " angel yr Arglwydd " (adn. 11, 12) i'r

ymadrodd "Arglwydd" yn nechreu adn. 14, yn dra awgrymiadol, ac yn
profi fod cenadwri yr angel i gael ei deall fel cenadwri Duw ei hunan.

15, 16. O fy arglwydd.—Darllener, O Arglwydd. Y mae jBFurf

y gair yn wahanol i'r un a geir yn adn. 13, ac yn golygu fod y syniad yn
dechreu tywynu ar feddwl Gedeon fod Duw yn llefaru drwy ei angel.

Tebygola galwad Gedeon i'r eiddo Moses yn ei anmharodrwydd i ymgy-
meryd â'r gwaith, yn ei awydd am arwydd er sicrhau ei feddwl mai yr
Arglw^-dd oedd yn ei ddanfon, yr hyn, yn rasol, a ganiatawyd i'r ddau,
oherwydd fod gair yr Arglwydd yn brin yn y dyddiau hyny, ac am nad
oedd weledigaethau eglur. Fy nheulu yn dlawd.—Darllener, y
tlottaf. Fel un gwr.

—

I ddangos llwyrder a sydynrwydd y fuddug-
oliaeth, fe ddistrywid y gelynion âg un ergyd. (Gwêl pen. xx. 1, 8 ; Lef.

xxvi. 8 ; Num. xiv. 15).

17, 18. Mai ti sydd yn llefapu wrthyf.—Yn hytrach, Pwy
ydwyt ti sydd yn llefaru wrthyf. Cafodd dri arwydd : yr angel yn aros

heb symud (adn. 18); y tân (adn. 21); a'r cnu (adn. 36—40). Fy
anrheg.—Yn ol y LXX. a'r Yuhjate, Fy mwyd-offrwm. Etyb ystyr
ddeublyg y gair—offrwm i Dduw, neu rodd i ddyn—i sefyllfa meddwl
Gedeon ar y pryd, heb fod yn gwbl benderfynol ai Duw ai dyn oedd yr
hwn a lefarai wrtho. (Gwêl pen. iii. 15.)

19. Epha.—Y swm o flawd a ddefnyddid yn gyífredin ar un pobiad,

er ei fod yn llawer mwy nag a allai un dyn ei fwyta ar un pryd. Cynwysai,
/dybygid, dair phiolaid (seahsj yn ol Gen, xviii. 6 ; 1 Sam. i. 24 ; Matth.
xiii. 33 (pecaid) ; ac yn ol Ex. xvi. 16, cynwysai ddeg omer. Tybir ei fod
tua thri chwarter bwysel fhu-shelj, yn ol y mesuriad Seisnig. Ac a'i
cyflwynodd.—Gair amwys eto, yn dangos nad oedd Gedeon wedi ei

íirgyhoeddi pwy oedd yn llefaru wrtho, ond ei fod yn disgwyl i'r canlyniad
ddangos pwy ydoedd ei ymwelydd ;

yr hyn, hefyd, a wnaeth, gan ddangos
mai yr Arglwj'dd, Duw Israel, yr hwn a sefydlasai eu haberthau ydoedd,
íi'i fod yn barod eto i dderbyn eu hofírymau edifeiriol.
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20 dan y dderwen, ac a'/ cyflwynodd. Ac ang-el Duw a
ddywedodd wrtho, Cymer y cìg, a'r bara croyw, a gosod
ar y g'raig^ hon, a thywallt vr isgell. Ac efe a wnaeth
felly.

21 Yna ang'el yr Arglwydd a estynodd flaen y ff"on oeddyn
ei law, ac a g-yff'yrddodd â'r cig", ac á'r bara cro^^w : a'r

tân a ddyrchafodd o'r graig-, ac a ysodd y cig-, a'r bara
croyw. Ac angel yr Arglwydd a aeth ymaith o'i olwg ef.

22 A phan welodd Gedeon mai angel yr Arglwydd oecùi efe,

y dywedodd Gedeon, Och, O Arglwydd Dduw ! oherwydd
23 i mi weled ang^el yr Arglwydd wyneb yn wyneb. A

dywedodd yr Arglwydd wrtho, Tang-nefedd ì ti : nac

24 ofna ; ni byddi farw. Yna Gedeon a adeiladodd yno
allor i'r Arglwydd, ac a'i g-alwodd Jehofah-shalom : hyd
y dydd hwn j' mae hi eto yn Ophrah eìddo yr Abíezriaid.

25 A'r noson hono y dywedodd yr Arglwydd wrtho ef,

20, 21. Yna angel yr Argl^A/'ydd.—Mae y cyfnewidiad o'r

ymadrodd " angel yr Arglwydd" (adn. 11, 12, 21, 22), i " angel Duw" yn
darawiadol, a'r defnydd o'r gair " Arglwydd " drwy gorph y benod, gyda'r
eithriad o'r adnodau o 36 hyd 40. Ar y graig hon.—Nid yr un gair

Hebraeg a ddefnyddir yma ag yn adn. 21
; y mae hwnw yn golygu holl

gorph y graig, eithr yma y pigyn bychan ohoni ydoedd yn taílu allan. Yr
oed<l yr isgell yn fath o ddiod-oífrwm, ac efallai, fel y dwfr a dywalltwyd
ar ben Carmcl (1 Bren. xviii. 34), yn gwasanaethu i wrieyd gwyrth } tân

yn fwy amlwg. Y ffon.—Ystyr y gair 3'dyw rhywbeth i bwyso arno.

Gwisgai yr angel agwedd teithiwr (({en. xxxii. 10; Ex. xii. 11 ; Matth. x.

10). Dyrchafodd tan.—Cyniharer Lef. ix. 24; 1 Cron. xxi. 26;
2 Cron. vii. 1 ; 1 Bren. xviii. 24, 38.

22, 23. Oherwydd i mi weled angel yr Arglwydd.
—Y syniad mai marwolaeth ydoedd i ddyn pecluidurus wclcd Duw sydd
yma (Cen. xvi. 13; xxxii. 30; Kx. xxxiii. 20); ond mae yr j^nuidrodd, o'i

gyfieitlui, yn cyfleu syniad pellach, oherwydd er mwyn hyn y g"weiais yr
Arglwydd. Yn fyr, yr oedd raid id(h) gacl ci ladil, mogií:? gan y prescuol-

deb dw^'fol, i'w gymhwyao i'w waitli dros D(hiw fcl gwarodwr i ísrael (Es.

vi. 5—8; Luc V. 8—10)!^ Dywedodd yr Arglwydd.—Yr angel,

er efallai yn anweledig, neu drwy lais mewnol.

24. Jehofah-sha lom.—Ystyr Uythyrcnol yr ymach'odd ydyw,
Duw a ddwg ddyddiau gwell. Nid ^r un allor yn (hliamheu, ac ni(l i'r

un dybcn y(hjcdd lion a'r alloi- a nodir (adn. 21); canys yr oedd hono i

offrymu arni, ond hon yn fwy fel colofn golhuhyriacthol (.Tos. xxii. 28, 34).

Am Cedcon yn enwi yr aUor yn ol y gciriau a lcfarwyd gan yr angcl, gwôl

G&n. xxii. 14; Kx. xvii. 1."). Hyd y dydd hwn.—(Jwcl nodiad,

adn. 11.

2S,26. Y dywedodd yr Arglwydd. W'rthy "nos(m liono"

(adn. 'ír)) y mcddylir noswaith y diwrnod yr ymddangosodd yr angcl iddo^
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Cynier y bustach sydd eiddo dy dad, sef yr ail bustach
saith mlwydd oed ; a bwrw i lawr allor Baal yr hon sydd
eiddo dy dad, a thor i lawr y llwyn sydd yn ei hymyl hi :

Ac adeilada allor iV Arglwydd dy Dduw ar ben y graig- 26
hon, yn y lle trefnus ; a chymer yr ail bustach, ac offryma
boeth-offrwm á choed y llwyn, yr hwn a dori di. Yna 27
Gedeon a gymerodd ddengwr o'i weision, ac a wnaeth fel

y Uefarasai yr Arglwydd wrtho : ac oherwydd ei fod yn
ofni teulu ei dad, a gwr y ddinas, fel nas gallai wneuthur
/iyfi liw dydd, efe a'/gwnaeth Hw nos.

A phan gyfododd gwr y ddinas y boreu, y?ia wele allor 28
Baal wedi ei bwrw i lawr, a'r llwyn yr hwn oedd yn ei

hymyl wedi ei dori, a'r ail bustach wedi ei offrymu ar yr
allor a adeiladasid. A dywedodd pawb wrth eu gilydd, 29
Pwy a wnaeth y peth hyn ? Ac wedi iddynt ymofyn
a chwilio, y dywedasant, Gedeon mab Joas a wnaeth
y peth hyn. Yna gwr y ddinas a ddywedasant wrth 30
Joas, Dwg allan dy fab, fel y byddo marw : am iddo fwrw

(Gen. xxxii. 13). Yn nghyfnodau boreuaf datguddiad yr oedd gweledig-
aetliau nos yn gj'fryngau neillduol datguddiedigaethau dwyfol (Gen. xv. 1,

5; Xum. xii. 6; Jobiv. 13). Sef yr ail bustach saith mlwydd
oed.—Darllener, a'r ail ; oblegid y mae dau fustacli yn cael eu golygu
j'ma, y rhai a ddefnyddid i dynu i lawr allor Baal. Nodir yr oed—saith
mlwydd—gyda chyfeiriad, fe ddichon, at dymor gorthrymder yr Israeliaid
gan y Midianiaid. Llinell neillduol yn yr hanes ydyw, y gellir casghi fod
amryw bethau a fwriedid i Baal, wedi eu defnyddio at wasanaeth Duw.
OddÌMTth y gair, " sydd eiddo dy dad," mewn cysylltiad â'r bustach a'r

allor, cesglir yn naturiol fod y bustach wedi ei fwriadu yn aberth i Baal

;

ac, efallai, fod " y lle trefnus " (adn. 26) yn golygu hên safle allor Baal, a
dywedir yn bendant fod coed y llwyn wedi eu defnyddio yn boeth-offrwm
i'r Arglwydd. Y llwyn.—Gwêl pen. iii. 7. Yn ei hymyl hi.

—

Yn fwy cywir, arni hi. Y graig hon.—Yn hytrach, yr amddiffynfa
hon. Nid yr un a'r graig yn adn. 20 ; eithr lle tebyg i'r hyn y cyfeirir ato
mewn dinas arall (pen. ix. 51). Gall olygu, (1) fel ar ymyl y ddalen, ìnewii

modd trefiius ; (2) neu, ar safle allor Baal
; (3) neu, gyda'r defnyddiau

oeddynt wedi eu trefnu i offrymu i Baal. Y ddau syniad diweddaf wedi
eu cyfuno, o bosibl, ydyw y mwyaf cydweddol â thôn yr hanes. Am adeil-
adu a defnyddiau wedi eu trefnu i amcan arall, gwêl 1 Bren. xv. 22.

27. Teulu ei dad.—jy.y., yr Abiezriaid (adn. 15). Golygai " ty
eu tadau " adran o'r llw\i:h (Num. i. 2 ; iii. 15). Gw^yr y ddinas.

—

Gweddill o'r hên Ganaaneaid, fe ddichon, a gosodir hwynt allan yn adn. 28
fel noddwyr arbenig i addoliad Baal. Gwelir (oddiwrth pen. ix. 28) fod
gweddill felly yn Sichem.

28—30. Y boreu.—Cyfodent yn foreu, efallai i addoli yr eilun.
Dengys yr adnod hon fod allor yr Arglwydd wedi ei hadeiladu yn agos, os
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i lawr allor Baal, ac am iddo dori y llwyn oedd yn ei hymyl

31 hi. A Joas a ddywedodd wrth y rhai oll a oeddynt yn
sefyll yn ei erbyn ef, A ddadleuwch chwi dros Baal ? ai

chwi a'i ceidw ef ? yr hwn a ddadleuo drosto ef, bydded
farw y boreu hwn : os T>v\\ yw efe, dadleued drosto ei

32 hun, am fwrw ei allor ef i lawr. Ac efe a'i galwodd ef y
dwthwn hwnw Jerubaal ;

gan ddywedyd, Dadleued Baal

drosto ei hun, am fwrw ei allor i lawr.

33 Yna y Midianiaid oU, a'r Amaleciaid, a meibion y dwy-
rain, a g-asg"lwyd yn ng-hyd, ac a aethant drosodd, ac a

34 wersyllasant yn nyíTryn Jezreel. Ond yspryd yr Arglwydd
a ddaeth ar Gedeon ; ac efe a udganodd mewn udgorn, ac

35 Abíezer a aeth ar ei ol ef. Ac efe a anfonodd genhadau
trwy holl Manasseh, yr hwn hefyd a'i canlynodd ef : anfon-

nad ar hen safle allor Baal. Dwg allan dy fab.—Ei ddwyn allan

fel troseddwr i ddienyddle (Gen. xxxviii. 24 ; 1 Bren. xxi. 10, 13).

31. Sefyll yn ei erbyn ef.—Gellir cyfieithu y geiriau i olygu,

(1) Sefyll i fyny drosto ef, sef dros Baal (Dan. xii. 1) ; (2) neu sefyll yn ei

ymyl (pen. iii. 19) ; (3) neu sefyll o flaen Joas fel o flaen barnwr y ddinas,

er amddiff"yn Baaí, ac i hawlio bywyd Gedeon. Ymddengj's Joas fel ynad

y ddinas. Tebyg (adn. 34) fod yr Abiezriaid yn tueddu gyda Joas, ac yn
gogwj'ddo gyda Gedeon fei eu gwaredwr cenedlaethol o law y gelynion.

Mae y gair " chwi " yn ngeiriau Joas yn bwysleisiol, fel pe byddai am
awgrymu i wr y ddinas mai nid eu gwaith hwy oedd amddiftyn hawliau

Baal. Gyda gwatwareg lem dywed fod y neb a dybiai nad oedd Baal yn
gallu amddifîyn ei hun yn haeddu marwolaeth. Drygioni eilun-addoliaeth

ydoedd darostwng Diiw Israel yn gydradd â duwiau y cenedloedd, a

thybied felly nas gallai amddiffyn ei hunan.

32. A'i galwodd . . . Jerubbaal.—Goddef y geiriau yr

ystyr, ac efe a alwyd, nid gan ei dad yn unig, eithr efe a ddaeth yn
adnabyddus fel Jerrubbaal (ymryaonydd yn erbyn Baal, neu ymry.sonydd

droH Dduinj. Defnyddir ef o hyn allan fel cyfenw ar Gedeon (pen. vii. 1 ;

viii. 29 ; 1 Sam. xii. 11) ; ond unwaith (2 Sam. xi. 21) defnyddir y gair
*' Beseth " (peth (jwaradiryddus, Jieidd-heth, eUun), yn lle " Baal ;" felly

darllener yno Jerubeseth (un yr ym,ryHon yr eilun â(j ef). \A'rth ofyn am,

a chael arwyddion iddo ei hunan, fe ddaeth Gedeon yn arwydd ei hunan,

Fe enillodd y fuddugoliaeth foesol o argyhocddi ei dad, ac enill eidylwytli,

cyn myned allan i'r ymgyrch fawr i warcdu Israel.

33—35 . Yma y dechreua gorchcstion yr ail gyfnod yn hancs y barnwyr
a ddynodir gan ymddangosiad Angel y Cyfamod (adn. 11), a rhoddiad yr
Yspryd (ilán. (Josodir allan bwysigrwydd y cyfnod, a chymhwysder
Gedeon i'w waith drwy yr ymadrodd grymus, Ond yspryd yr Arglwydd
a wisgodd am Gedeon— ei wisgo fel ûg arf-wisg, ncs dyfod ohono yn
anorchfygol mcwn ncrth. Efe a ddcchrcuodd ei waith gy<la'i dculii ci hun
(adn. ;M) ; yna drwy holl Manasseh—ei Iwyth ei hun o bob tu i'r lorddonen
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odd hefyd g-enhadau i Aser, ac i Zabulon, ac i NaphtaH ; a
hwy a ddaethant i fyny i'w cyfarfod hwynt.
A Gedeon a ddywedodd wrth Dduw, O gwaredi di 36

Israel trwy fy llaw i, meg-is y lleferaist ; Wele fi yn gosod 37
cnu o wlan yn y llawr-dyrnu : os gwlith a fydd ar y
cnu yn unig, a sychder ar yr hoU ddaear

;
yna y caf

wybod y gfwaredi di Israel trwy fy llaw i, fel y lleferaist.

Ac felly y bu : canys cyfododd yn foreu dranoeth, ac a 38
sypiodd y cnu yn nghyd, ac a wasgodd wHth o'r cnu,
lonaid phíol o ddwfr. A Gedeon a ddywedodd wrth 39
Dduw, Na Hdied dy ddigHonedd i'm herbyn, a mi a lefaraf

unwaith eto. Profaf yn awr, y waith hon yn unig, trwy
y cnu : bydded, atolwg, sychder ar y cnu yn unig-, ac ar

yr hoU ddaear bydded gwHth. A Duw a wnaeth feUy y ^o
noson hono : canys yr oedd sychder ar y cnu yn unig, ac
ar yr hoU ddaear yr oedd gwHth.

(adn. 35) ;
yna ymledodd y brwdfrydedd drwy yr holl Iwythau gogleddol,

Aser, Zabulon, Naphtali, ac Ephraim (pen. vii. 24) ; a rhaid fod Issachar
hefyd i mewn, canys yr oedd dyíFryn Jezreel, maes y frwydr, o fewn ei

randir. Gellir casglu fod gwladgarwch y genedl wedi ei gynhyrfu yn fwy,^

yn y cjod newydd hwn, nag yn y cyfnod blaenorol, yn amser Deborah,
gan fod yma well cj'nrychioliad o'r llwythau. Eto ymddengys fod y
Uwythau deheuol, Judah a Simeon, yn eisiau ar yr achlysur hwn, fel yr un
blaenorol (pen. v. 12—18), yr hyn a brawf nad oedd yr hên eiddigedd
rhwng gogledd a deheu, a ddechreuasai mor foreu a dyddiau Joshua, hyd
yn hyn wedi ei Iwyr ddifodi ; ac yr oedd hyny yn llai esgusodol, yn yr
amgjdchiad presenol, oherwydd fod difrod y gelynion yn cyrhaecld hyd
Gazah jm y de-orllewin.

36. Wele fi yn gosod.—Yn hanes Gedeon ni a welwn yr
absenoldeb mwyaf o bob brwdfrydedd hygoelus. Un petli ydoedd credu
fod Duw yn ífyddlawn i'w addewid i waredu ei bobl, peth arall ydoedd
credu ei fod ef yn anfonedig Duw i hyny, a bod yr addewid hono iddo ef
yn neillduol. Mae j^n esiampl gref o íFydd yn y peth cyntaf (Heb. xi. 32),
ac y mae Duw yn rasol yn ei gadarnhau drwy arwyddion yn y diweddaf.
37—40.—Yn y llawr-dyrnu.—Yr oedd y lloriau dyrnu bob

amser yn yr awyr agored ; ac, yn gyfifredin, ar leoedd uchel. Mae arwydd
y cnu yn dra arwyddocaol o gymeriad Gedeon, yn oer yn nghanol gwres y
gorthrymder oedd o'i amgylch, ac yn sych pan oedd ardymheredd íFydd pawb
ereiU wedi ei lleithio gan fraw ac ofn. Efallai iddo ofyn am y gwlith ar y
cnu yn gyntaf, wrth weled fel yr oedd y gras a'r gwroldeb yn disgyn arno ef
yn bersonol yn gyntaf, ac yna yn ymdaenu dros yr holl genedl, Gwêl rhai
fwy yma nag yr oedd yn bosibl, a mwy nag a fwriedid i Gedeon ei ganfod—dameg o holl hanes dilynol cenedl Israel, fel cnu îraidd dan wlith y
Nefoedd am oesoedd cyntaf ei hanes, " gwlith ar y cnu imig, a sychder ar
yr holl ddaear ;" yna wedi i gyfiawnder y cenedloedd ddyfod i mewn,
Israel yn myned yn sych—" sychder ar y cnu a gwlith ar yr holl ddaear."'
(Gwêl Expo8Ìtor, Ist series, Cyf . III. , tud. 29.

)
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PENOD VII.

1 "yNA Jerubbaal, h\vnw>"Z£; Gedeon, a g-yfododd yn foreu,

X a'r hoU bobl y rhai oedd gyd âg ef, ac a wersyllasant

wrth ffynon Harod : a g-wersyll y Midianiaid oedd o du y
2 g^oo^ledd iddynt, wrth fryn Moreh, yn y dyffryn. A dywed-
odd yr Arglwydd wrth Gedeon, Rhy luosog- yw y bobl

sydd gyd â thi, i mi roddi y Midianiaid yn eu dwylaw ;

rhag- i Israel ymog-oneddu i'm herbyn, gan ddywedyd, Fy

3 llaw fy hun a'm gwaredodd. Am hyny, yn awr, cyhoedda

lle y clywo y bobl, gan ddywedyd, Yr hwn sydd ofnus ac

(b) Bnddufjoliaeth Gedeou ar y Midianiaid (pen. vii, 1—25).

Pen vii. 1—8.—Geâeon yn dewis ei filwyr drnnj hrawf deu-hlyg ar

ol arwydd deu-hlyg. 9—14.—Cadarnhau ei ffydd drwy freudd-

wyd. 15—23.—Gorchfygu y Midianiaid drwy ddyfais, ac erlyn

ar eu holau. 24, 25.—Dal Oreh a Zeeh.

1, 2. Yna Jerubbaal.—Yma y defnyddir yr enw newydd hwn
gyntaf, am hvny rhoddir yr eglurhad " hwnw yw Gedeon." Wrth
ffynon. Harod.—Yn ìle wrth, darllener, uwchben. Ystyr y gair

Harod ydyw ý'i/nou y cryudod, gyda chyfeiriad, mae'n ddiau, at waith y
bobl, gerlhiw iddi, yn dychrynu ymaith. Tua miUdir i'r dwyrain o ddinas

.Jezreel fZeralu), ar leohwedd mynydd Gilboa, ond nid yn uchel i fyny

arno, tardd fîynon fawr, a elwir yn bresenol Aiu Jâlûi, ac weithiau, yn ol

Conder, a elwir Alu-d-Jtm'iinfFfynon-y-ddoLu luj. Mae Tristram yn bur

hyderus mai yr un ydyw a fíynon Jezreel (1 Sam. xxix. 1), lle y gwersyllai

Saul o ílaen brwydr (ì'ilboa. Tybia yr un awdurdod, hefyd, mai llygriad

ydyw ei henw pi-esenol—/lin Jâlfid—o Gilead, hen enw, yn ol ei farn ef,

ar fynydd (4ill>o.t ; ac felly y mae efe yn egluro yr anhawsder yn nghylch

"mynydd Gilead," adn. .3. Bnyn Moreh.—Yn anhysbys
;
yn unig

gwydd'is nas gallai fod yn Moreh gerllaw Sichem (ÍTen. xii. ()) ;
yr oedd

hwnw ì>um' milldir ar hugain i'r de-orllewin o'r fan hon. Tebyg mai enw
ar y mynydd a elwir gan deithwyr yn awr yn Little íítrnion (Jebid DuhyJ
ydoedfi. Y dyffryn.—Dyífryn Jezreel yn ddiau. Yr oedd y Midian-

iaid (gwêl {)en. vi. 4, .S.'î) fel y Èedawin presenol yn dyfod i'r wlad, yn
wastad, drwy yr agorfa oed(Ì yn agor o geunant yr lorddonen, drwodd i

ddyííryn Jez)-eel yn Bethsean. Ymleda dyffryn Jezreel, neu Esdraelon, o

fynydd (Jarmel ifyny hyd droed mynydd Tabor, yna Iforchoga yn ddau

nri iíotíleddol yn rhedeg rhwng Tabor a Littíc [íerniou, a'ddyifryn
;

yi- un gogleddol yn rhedeg rhwng I al)or a Ltltlc /icrinou, a r un

delieuol, yi

yn gyfagos
leheuol, yr hwn, gan amlaf, a elwir yn ddytiryn Jezreel, oherwydd ei fod

i i'r dref hono, yn rhedeg ihwng Li//ìc. Herniou amynydd(îilboa.

S'n°y dyífryn diwcddaf hwn, ychydig yn ddyfnach, ar v pen gogleddol

iddo, ac yn nês i'r lorddonen na'r Israeliaid, y gwer.syllai y Midianiaid

(pcn. V. 13).

3. Yr hwn sydd ofnus.— Dyina y gorchymyn ynDeut. xx. S ;

nid oedd ond dynion fíyddiog i fod yn myddin yr Arglwydd. Mae j
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arswydus, dychweled ac ymadawed yboreuofynydd Gilead.

A drchwelodd o'r bobl ddwy fil ar hugain, a deng- mil a
arosasant. A dywedodd yr Arglwydd wrth Gedeon, Eto 4
1' miie gormod o bobl. Dwg" hwynt i waered at y dyfr-

oedd, a mi a'u profaf hwynt yno i ti : ac am yr hwn y
dywedwyf wrthyt, Hwn a ä gyda thi, eled hwnw gyda
thi ; ac am bwy bynag^ y dywedwyf wrthyt, Hwn nid ä

gvda thi, nac eled hwnw gyda thi. Felly efe a ddygodd 5

y bobl i waered at y dyfroedd. A dywedodd yr Arglwydd
wrth Gedeon, Pob un a lepio â'i dafod o'r dwfr fel y llepio

ci, gosod ef o'r neilldu ; a phob un a ymgrymo ar ei liniau

i yfed. A rhifedi y rhai a godasant y dwfr â'u Uaw at eu 6
genau, oedd dri channwr : a'r holl bobl ereill a ymgrym-
asant ar eu ghniau i yfed dwfr. A dywedodd yr Arglwydd 7
wrth Gedeon, Trwy y tri channwr a lepiasant y dwfr, y

prav."f cyutaf liwn i symud ymaith y di-ffydd ; ond y mae y prawf nesaf

(adn. 4) i beri nas gallasai y rliai ffyddiog hyny ymogoneddu yn eu niter,

eithr ya nerth yv Argiwydd eu Duw. Mynydd Gilead.—Dyma
ymadi'odd s^'dd wedi peri petrusdei mawr yn mysg esbonwyr. Nid oes

son on 1 am un rn^uiydd (lilead, ac yr oedd hwnw (h'os yr lorddonen. (1)

Tybia rhai fod y gair " Güead " wedi llithro i mewn i'r testyn yn lle y gair
" Oilboa," oherwydd tebygoh^wydd y Uythyrenau yn yr Hebraeg. (2)

Plreill a dybiant y gallai fod lle yn dwyn yr enw " Mynydd Gilead," ar yr
ochr orllewinol i'r lorddonen, gan fod rhai o ddisgynyddion Gilead yn
preswylio ar yr ochr hono (Josh. xvii. 3, 5, 6). (3) Golyga ereill mai
dyma arwydd-air rhyfel Uwyth Manasseh (Deat. xx. 8). (4) Y mae
^olygia 1 arall sydd, hw\'rach, yn fw}^ naturiol na'r rhai blaenorol. Seihr
vr esboniad hwnw ar ystyr neiílduol yr jmiadrodd, " ymadawed y bore ;"

y mae y gair, meddir, yn golygu myned ar ;/ì/lch—ymdroeUi fel aderyn ar

ei aden. Yn ol hwn yr oeddynt i ymadael, nid yn uniongyrchol i'w

cartreíi, eithr i fyned o gwmpas fel pe buasent yn myned i frwydr, rhag
Uwfrhau ohonynt neb arall. Ac fe oruwchreolwyd eu llwfrdra er daioni ;

()])legid da eu bod yn " mynydd Gilead," y tuhwnt i'r lorddonen, erbyn
bod (j^edeon wedi enill y frwy(U% er mwyn erHd y gelynion, pan yn ffoi o
faes y gyílafan.

4. A. m.i a'Li profaf.—Canlynir yr arwydd deublyg a gafodd
(iedeon gan Ijrawf deublyg ar ei filwyr

;
yn a(bi. 3, profir y llwfr a'r ofnog ;

ac yn adn. 4—7, profir y riiyfygus a'r anochelgar ; nid oedd lle i'r naiU na'r

llall yn ngwersyll yr ArglwycÌd.

S—7. Am y rhai a ymfjrymtìit i yfed, a'r rhai a (jodtiit y dwfr â'n llau?,

diau fofl y rhai (Uweddaf yn dangos mwy o hunan-feddiant a gochelgarwch
yn iMhtesenoldeb y gelyn, na'r lleill, gan yfed y dwfr, a bod yn barod i

ymosodiad, hefyd, ar yr un pi'yd ; ond y mae yn amhvg na buasai (Tedeon

yii dychmygu am hyn fel prawf i'w i'hanu oni b'ai i'r Arglwj'dd ei

orchyiriyn.

E
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gfwaredaf chwi, ac y rhoddaf y Midianiaid yn dy hiw di

:

8 ac eled yr holl bobl ereill bob un i'w fangre ei hun. Felly

y bobl a gymerasant fwyd yn eu dwylaw, a'u hudgyrn ; a
Gedeon a ollyng'odd ymaith holl wr Israel, pob un i'w

babell, a'r tri channwr a ataliodd efe : a g-wersyll y
Midianiaid oedd oddi tanodd iddo yn y dyffryn,

9 A'r noson hono y dywedodd yr Arglwydd wrtho ef,

Cyfod, dos i waered i'r gwersyll ; canys mi a'i rhoddais

10 yn dy law di. Ac od wyt yn ofni myned i waered, dos di

11 a Phurah dy langc i waered i'r gwersyll ; A chei glywed
beth a ddywedant ; fel yr ymnertho wedi hyny dy ddwy-
law, ac yr elych i waered i'r gwersyll. Yna efe a aeth i

waered, a Phurah ei langc, i gwrr y rhai arfogion oedd yn
12 y g-wersyll. A'r Midianiaid, a'r Amaleciaid, a hoU feibion

y dwyrain, oedd yn gorwedd yn y dyffryn fel locustiaid o

amldra ; a'u camelod oedd heb rif, fel y tywod sydd ar fin

13 y môr o amldra. A phan ddaeth Gedeon, wele wr yn
mynegi i'w gyfaiU freuddwyd, ac yn dywedyd, Wele,

8. Y bobl a gymerasant fwyd.—Mae y LXX. a'r Tar-

gumiau, a rhai esbonwyr diweddar, yn ífafrio y golygiad iddynt (y 300)

gymeryd bwyd y bobl (sef y 9,700 oedd yn ngweddill o'r 10,000 ar ol tynu
allan y tri chan'wr) ; ond y mae yn afresymol i ddeall fod tri chant wedi
cymeryd ymborth deng mil, yn enwedig tra yr oeddynt mewn angen bod
yn heinif a difeichiau i ymosod ar y gelynion. Y mae un peth i'w ddyweyd
yn ífafr y golygiad diweddaf a nodwyd ar yr ymadrodd, " mynydd
Gilead," adn. 3, y mae yn cynorthwyo i esbonio yr adnod hon, sydd
hebddo yn ymddangos j^n dra dyrus. Yn ol y deongliad hwnw gellir

cymeryd y gair " pobl " j^ma am yr holl fyddin yn ei chrynswth, cyn eu

rhanu, eu bod wedi cymeryd bwyd ac udgyrn 3'n eu dwyhiw, fel pe yn
myned oU i ryfel, a bod Gedeon wedi eu goUwng ymaith, oddigerth y tri

chan'wr, boì) un i'w babell, eithr eu bod i fyned o gwmpas, ac felly i

amgylcliu hyd i " fynydd Gilead."

9—11. Cyfod, dos i ^A^aered.—Wedi ei adael gyda'r tri chan"

wr cryn gamp i un mor ochelgar a Gedeon ydoechl crcdii y gwaredid Israel

drwyddo, wedi tori ei fyddin i lawr i nifer mor fychan ; cithr y mae Duw
yn cryfhau ei ííydd âg un arwydd eto, a liyn\^ lieb ei ofyn. Mi ä'i
rhoddais.—Mae y ferf yma, fel yn j^en. iv. 14, yn yr amscr gorphenol,

yn dangoH fod Duw wcdi gwneyd ei feddwl i fyny, yr unig rwystr oc(hl o

du Gedcon. Cerdd cfc, a'i lanc Phurah, i lawr yn nhiymdei- y nos i g\vr

gwersyll y MiíHaniaid, a chlyw (Jedeon yr liyn a syniudoihl lK)b gron}n n

amhcuaeth o'i fcddwl am deifyniad y frwydr.

12—14. Y mae adn. 12 yn ddarlun manwlo wcrsyll Arabai(hl—pobpelli

blith-draphlith, a chanielod yn ddirif yn gorwedd o'i amgylch. Vn tori ar

ddystawrwydd y nos, fe glywai Gedeon a'i hmc acenion geiriau dynol, ac

wrth ncBiiu yn ddystaw, deallai y geiriau. Dyn yn adrod(l brcuddwyd i'w
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breuddwyd a freuddwydiais ; ac wele dorth o fara haidd

yn ymdreiglo i wersyll y Midianiaid, a hi a ddaeth hyd at

babell, ac a'i tarawodd fel y syrthiodd, a hi a'i hym-
chwelodd, fel y syrthiodd y babell. A'i g-yfaill a atebodd 14
ac a ddywedodd, Nid y7v hyn ddim ond cleddyf Gedeon
mab Joas, gwr o Israel : Duw a roddodd Midian a'i holl

fyddin yn ei law ef.

A phan glybu Gedeon adroddiad y breuddwyd, a'i ddir- 15

nad, efe aaddolodd, ac a ddychwelodd i wersyll Israel : ac

a ddywedodd, Cyfodwch : canys rhoddodd yr Arglwydü
fyddin y Midianiaid yn eich llaw chwi. Ac efe a ranodd 16

y tri channwr jy7i dair byddin, ac a roddodd udg-yrn yn
llaw pob un ohonynt, a phiserau gwag, a lampau yn
nghanol y piserau. Ac efe a ddywedodd wrthynt hwy, 17

Edrychwch arnaf fi, a gwnewch yr un íìfunud : ac wele,

pan ddelwyf i gwrr y gwersyll, yna fel y gwnelwyf fi,

gwnewch chwithau. Pan udganwyf fi mewn udgorn, myfi 18

a'r holl rai sydd gyda mi, udgenwch chwithau mewn
udgyrn o amgylch yr holl wersyll, a dywedwch, Cleddyý
yr Arglwydd, a Gedeon.

gyfaill ydoedd. Wele dorth o fara haidd—bara mwyaf distadl y wlad—
torth gron, fel a wneid yn y wlad, ac a gresid mewn twll dwfn yn y ddaear,

yn treiglo i ganol gwersyll y Midianiaid, ac yn taro y babell oedd yn
nghanol y gwersyll, pabell y brenin, nes ei dymchwelyd. Deonglodd ei

gj'faill yn uniawn ; nid yw hyn namyn cleddyf Gedeon. Yr oedd y dorth
haidd 3'n bortread cywir o'r gwaredwr newydd oedd wedi cyfodi, ac yr
oedd y deongliad yn galonogol i Gedeon, drwy ddangos ei fod yn Haw yr
Arglwydd, a bod ei ofn hefyd wedi syrthio yn barod ar wersyll Midian.

15, 16. Ac efe a ranodd.—Pan glybu Gedeon y breuddwyd
efe a addolodd gan gydnabod a chredu roddi o'r Arglwydd y gelynion yn
ei law ef ; ond nid ydyw hyny yn peri iddo fod yn ddiofal am gynlhin y
gwaith—y mae yn addoli ac yn cynllunio. Dichon fod y ddyfais hefyd yn
un o'r rhai goreu i oresgyn gwersyll mawr, di-lywodraeth, fel y ceir

gwersylloedd yr Arabiaid hyd y dydd hwn. Dyru Neibuhr hanes am yr
un ddyfais yn hollol, wedi ei harfer mewn brwydr Arabaiíhl yn nghanol y
ganrif ddiweddaf. Yn yr Aipht defnyddir piserau pridd, fel hyn, hyd
heddyw, i guddio íîlamdyrch ftorrhesj. Dichon fod lampau Gedeon a'i

filwyr y fath na oleuent nemawr nes eu chwyfìo.

17, 18. Cleddyf yr Arglwydd a Gedeon.—Yn llytliyr-

enol, I'r Arglwydd ac i Gedeon. Nid ydyw y gair "cleddyf" yn yr
Hebraeg yn yr adnod hon ; feallai ei fod wedi Ilithro o'r testyn. Ceir ef

yn y rhyfel-floedd yn adn. 20; felly, dylid darllen yno— Cleddyf! I'r

Arglwydd ac i Gedeon.
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19 Felly Gedeon a ddaeth i mewn, aV cannwr oedd gyáíig

ef, i g-wrr y gwersyll, yn nechreu y wyliadwriaeth ganol,

a'r gwylwyr wedi eu newydd osod, ac a udg-anasant mewn
udg-yrn, ac a ddrylHasant y piserau oedd yn eu dwylaw.

20 A'r tair byddin a udg-anasant mewn udgyrn, ac a ddryll-

iasant y piserau, ac a ddaliasant y lampau yn eu llaw

aswy, a'r udgyrn yn eu llaw ddelieu i udganu : a hwy a

21 lefasant, Cleddyf yr Arglwydd, a Gedeon. A safasant

bob un yn ei le, o amgylch y gwersyll : a'r holl wersyll a

22 redodd, ac a waeddodd, ac a ffòdd. A'r tri chant a udgan-
asant àg udgyrn ; a'r Arglwydd a osododd gleddyf pob
un yn erbyn eu gilydd, trwy yr holl wersyll : felly y
g-wersyll a ftôdd hyd Beth-sittah, yn Sererath, hyd fin

23 Abel-meholah, hyd Tabbath. A g^wr Israel a ymg-asgîas-

ant, o Naphtali, ac o Aser, ac o holl Manasseh, ac a

erlidiasant ar ol y Midianiaid.

19, 20. Y wyliadwriaeth ganol.—Yr hen raniadau yn
Israel ydoedd rhanu y nos, o faclilud haul li^'d y boreu-ddydd, yn dair

rhan, otua jîliedair awr bob un. Y wyUadwriaeth gyntaf o fachhidiad yr

haul hyd ddeg ;
yr ail o ddeg hyd (Ulau ; a'r (h-ydedd o ddau hyd gyfodiad

haul (Èxod. xiv. 24 ; 1 8am. xi. 11 ; 8ahn Ixiii. ; xc. 4 ; Ga\. Jer. ii. U)).

Pan y daeth yr luddewon dan ddylanwad y Rhufeiniaid, darfu iddynt
faljwysiaíhi eu (hül hwy, (h-wy gyfrif pedair g\vyha(hvriaeth y nos (Math.

xiv. 25 ; Marc xiii. 35). Yn ol y cyfrifiad uchod yr ydocíhl tuag un-ar-ddeg

y nos, yr adeg y ì)yd(hii y gwersyll mewn trwmgwsg, a'r nos yn fwyaf
tywell a swrth.

21. A'r tri chant a Lidganasant.—Tri chant o lampau
disglacr yn cael eu cyhwfanu ar unwaith, tri chant o udgyrn, a'r rhyfel-

floedd fawr yn (haspedain yn y creigiau cylchynol, yn nhywyllwcli a

dystawrwydd y nos, a gyflëai i'r Miíhaniaid y syniad eu bod wedi eu

hamgyleliynu gan elynion afrifed. I ddechrcu " rhedasant " i weled yr

achos, yna " gwae(hlasant " mewn dyehryn, ac yn y diwedd "llbisant"

am eu heinioes. (iallai i(hlynt—y Miíhaniaid, a'r Amaleciaid, a meibion y
dwyrain—ddrwg-dybio eu gilydd (1 Sam. xiv. 20; 2 Cron. xx. 2'A).

22, 23. Y gwersyll a ffoddl—^A^id yn unig y milwyr, eithr yr

hoU wersyll, y gwragedd, y ])lant, a'r camelod, gyda'r gwaed(Uadau nydd

mor n(jdwed(Uadol o'r Aral>iai(L Ffoisant i lawr am rydau yr lorddonen,

cr mwyii croesi drosodd i'w hochr eu hunain ; lloisant hyd ì) y Sittim

flìc.lhiHtlaÌL), tua Sererath, hyd íin (íwaen y Ddawns (AbrliiuholdhJ sydd
yn ffinio ar 'ra!)l>ath. Tybia (Jonder fod braidd yr oU o'r Ueoedd hyn yn

anhysbys yn awr. l'wyntia liobinson allaii bentref -S7t////a/i, i'r gogledd i>

fynydd (jilboa, pum' miUdir i'r dwyrain o dc/reel, a chymaint a liyny i"i

gogìedd-íjrllewin o liethsean, fel liethsittah. Os fcUy, riiaid fod rhai o'i

gelynion wedi dianc drwy rydau gogleildol yr lorddonen. Tybia ereill y
galíai Betiisittah Un\ yn enw arall ar ddiìias Betiisean. Ar y dyl>iaeth, ü

hono sydd fwyaf naturiol, eu bod yn llbi am rydau dclicuol yi* loi-ddonen,

dodir Aljelmeliíolaii gaii rai tua deng iiiiUdir i'r deiieu o liethsean, mewn lic
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A Gedeon a anfonodd g-enhadau trwy holl fynydd 24
Ephraim, gan ddywedyd, Deuwch i waered yn erbyn y
Midianiaid, ac achubwch o'u blaen hwynt y dyfroedd hyd
Beth-barah aV lorddonen : a holl wr Ephraim a ym-
g^asglasant, ac a enillasant y dyfroedd hyd Beth-barah a'r

lorddonen. A daHasant ddau o dywysogion Midian, 25
Oreb a Zeeb ; a Haddasant Oreb ar graig- Òreb, a lladd-

asant Zeeb wrth win-wrf Zeeb, ac a erhdiasant Midian,

'

ac a ddygasant benau Oreb a Zeeb at Gedeon, i'r tu arall

i'r lorddonen.

a elwir yn awr Aiii Helweh. Adnabyddir y lle fel mangre genedigaeth
Eliseus (1 Bren. xix. IG). Mae Tabbath yn hollol anhysbys, a ìSererath yn
hollol amlieus, os nad yr un ydyw a Sereda, lle genedigaeth Jereboam
(1 Bren. xi. 26) ; neu Seredatha (2 Cron. iv. 17). Cymharer yr enwau hyn
â"r enwau yn 1 Bren. iv. 12. Ymdaenodd y newj'dd am ymg^^rch Iwydtlianus

(Tedeon drwy 3'r holl Iwythau a drigent yn nghanolbarth a gogledd y wlad
(pen. vi. 35). Y syndod ydyw nad enwir Issachar o gwbl j^n eu mysg, na
Zabulon ychwaith, er i genhadau gael eu danfon yno (pen. vi. 35).

24, 25. Mynydd Ephraim.—Gwel pen. iii. 27, 28; iv. 5.

Gwyp Ephraim—Nid oeddynt hwy, hyd 3'n hyn, wedi cymeryd un-
rhj'w ran yn yr ymgyrch yn eib}n y Midianiaid, ac ni feiddiodd (.'edeon, o
Iwj'th distadl Manasseh, wahodd llwyth lluosog, uchelfrydig Ephraim, i gy-
meryd rhan yn yr ymosodiad (Jos. xviii. 14, 18). Y dyfroedd hyd
Bethabarah.—Nid dyfroedd yr lorddonen dybygid, eithr d^'frocdd y
gw'ahanol afonydd bychain a redent iddi, y rhai a ö'urtient fath o gors-
lynoedd, y byddai raid i'r Atidianiaid redeg drwyddynt cyn cyihaedd yr
lorddonen ei hunan. ]\Iae lleoliad Bethabara yn un o'r cwestiynan mwyaf
dyrus. Darganfyddodd Conder rydau i fyny tua thair milldir a hanor i'r

gogledd-ddwyrain o Bethsean, o'r enw Abâra, y rhai, yn ol ei dyb ef, ydyw
y Bethabara y cyfeirir ato yn y fan hon. Golyga ereill mai lle traddodiadol
Bethabara y Testament Newydd ydyw y fan, ychydig i'r dwyrain o Jericho
ar yr loiddonen, ac a elwir yn awr Ku-sr-el-Jehûd. Dyru Tristram y
(lesgriíìad canlynol o hynt Gedeon, a'r Ephraimiaid, y boreu hwnw. Ar ol

iddo glirio y Midianiaid o ddyíîryn Jezreel, o gwmpas Bethsean, y mae
Gedeon a'i dri chan'wr yn croesi i'r ochr ddwyreiniol i'r lorddonen yn
Succoth. Ond y mae rhan fawr o'r gelynion, drwy hyn, yn cael eu tori

ymaith oddiwrth gorph y fyddin, ac ^'n cael eu gortodi i ftbi i lawr yr ochr
orllewinol i'r afon. Erbyn hyn, y mae "gwr Ephraim" yn eu goddi
weddyd, cyn iddynt gyrhaedd yr lorddonen, ac yTi Uadd eu dau dywysog ;

"a laddasant Oreb fy gi<jfranj ar graig Oreb, a lladdasant Zeeb fy hlaidd)
wrth winwryf Zeeb, . . . ac a ddygasant benau Oreb a Zeeb at Gedeon
i'r tu arall i'r lorddonen," adn. 25. Wrth y " tu arall i'r lorddonen" y
raeddylir yi- ochr ddwyreiniol, gan fod Gedeon a'i dri chan'wr wedi myned
i'r ochr hono i erlyn ar ol corph byddin y Midianiaid. Er caclarnhad i'r

desgrifìad uchod, darganfu Conder, uwchben dj^fí'ryn yr lorddonen, tua
thair milldir i'r gogledd o Jericho, graig serth, o'r enw Osh-el-Ghoreb, Craig
Oreb, ncu Graig y Gigfran ; a thua dwy filldir i'r gogledd-orllewin, o'r fan
hono, le arall, a elwir Tuweil-edh-Dhiab—lloches Zeeb, neu Loches y Blaidd.
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PENOD VIII.

1 4 GWYR Ephraim a ddywedasant wrtho ef, Paham y
/V gwnaethost y peth hyn â ni, heb alw arnom ni pan
aothost i ymladd yn erbyn y Midianiaid ? A hwy a'i

2 dwrdiasant ef yn dost. Ac efe a ddywedodd wrthynt,

Beth a wneuthum i yn awr wrth a wìiaethoch chwi ? Onid
g-\vellj'w lloffiad grawnwin Ephraim, na chasgliad grawn-

3 win Abîezer ? Duw a roddodd yn eich llaw chwi dywys-
og"ion Midian, Oreb a Zeeb : a pheth a allwn i ei wneuthur
wrth a wnaethoch chwi ? Yna yr arafodd eu dig hwynt
tuagato ef, pan lefarodd efe y g-air hwn.

4 A daeth Gedeon i'r lorddonen ; ac aeth drosti hi, efe a'r

(c) Erlid y Midianiaid ; Gweithredoedd ereill Gedeon à'i Farwolaeth
(pen. viii. 1—35).

Pen. viii. I— 3.—Gcdeon yn lliniaru dig yr Ephraimiaid. 4—9.

—

An^ffijddlondeh Succoth a Phenuel. 10—12.—Dala Zehah a
Salmunna. 13—1/.—Cospi lìohl Succoth a Phenuel. 18—21.—
Rhoddi Zehah a Salmunna i fariuolaeth. 22—23.—Gedeon yn
gwrtliod y frenhiniaeth. 24—27.—Ei ephod yn dyfod yn fagl i

Israel. 28—35.—Ei ddyddiau diiucddaf, ac anniolchgarwch
Israel.

1, 3. A gwyr Ephraim.—Er nad ydoedd Uwyth Ephraim, ar y
cyntcii, y Uuosocaf o Iwythau Israel (Num. i. a'r xxvi.), eto, oherwydd safle

ganolog a diogel ei randir, a'r fFaith fod Siloh, prif-ddinaa y wlad mewn
ystyr grefyddol, o fewn ei randir, a Sichem, prif-ddinas y wlad mewn ystyr

wladol, ar ei derfyn, daeth am amser, hyd nes y pasiodd }' llywodraeth

drosodd i Iwyth Juííah, i fod y llwyth Uywodraethol. Rhydd hyn gyfrif

am dòn uchelfrydig yr Ephraimiaid (pen. xii. 1). Pan newydd gael buddug-
í)liaeLh, a phenau Oreb a Zeeb yn eu dwylaw, daethant at Gedeon, i'r tu

dwyreiniol i'r lorddonen, cyn iddo ef, fel yr ymddengys, ddal Zebah a

Salmunna, gan gyfymliw âg ef am iddo fyned i'r frwydr heb ymgynghori â

hwynt. Gyda dywediàd diarebol, yr hyn, yn y Dwyrain, a saif yn lle

3-mrcsymiad, etyb hwynt, ac y mae ei atebiad yn engraipht dda o ateb

aiafaidd yn datroi llid (Diar. xv. 1). lîuasai rhyfel cartrefol yn mysg y
llwythau, ac yn enwedig â llwyth Ephraim, ar y fath adeg, yn drychineb

nuiwr. Dengys iddynt liwy wneyd mwy, er iddynt fod yn ddiweddar yn
dyfod i'r maes, na'r hyn a wnaetliai efe a'i gardynwyr cr y dechreuad. Yr
oc Id " llfjíriad grawnwin Ejjliraim "—y fudílugoliaeth wrth rydau yr

lorddoncn, yn well na " chasgHad grawnwin Abie/,er"—y fuddugoliaeth a

enillasai efc a'i dri chan'wr, Cyfeiria (iedeon yn hyn, yn ddiamheu, at

ddistadlcdd ei deulu a'i Iwyth (pen. vi, 11, 15).

4, S. A daeth Gedeon.—Mae cyfuniad o wroldeb a flydd yn
ngwalth G'jdcjn, er yn ddiílygiol, cto yn cu hcrlid. Vr ystyr ydyw oi fod
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tri channwr oedd gydag ef, yn ddiffyg-iol, ac eto yn eit

herlid hwy. Ac efe a ddywedodd wrth wr Succoth, 5
Rhoddwch, atolwg, dorthau o fara i'r bobl sydd i'm canlyn

i : canys lluddedig' ydynt hwy ; a minau yn erlid ar ol

Zebah a Sahnunna, brenhinoedd Midian.

A dywedodd tywysogion Succoth, A yw llaw Zebah a 6
Sahiiunna yn awr yn dy law di, fel y rhoddem ni fara i'th

Ju dì ? A dywedodd Gedeon, Oherwydd hyny, pan roddo 7
yr Ai^GLWYDD Zebah a Salmunna yn fy llaw i, yna y dryll-

iaf eich cnawd chwi â drain yr anialwch, ac â mîeri. Ac 8
efe a aeth i fyny oddiyno i Penuel, ac a lefarodd wrthynt

yn (idiâFygiol gan erlid—yr erlid oedd yn ei wneyd yn ddiífygiol, Ac a.

aeth drosti,—Yn llythyrenol, I fyned drosti ; felly gadewir ni, o ran

y darlieniad, mewn petrusder, ar ba du i'r lorddonen yr ydoedd Gedeon y
pryd liyn. Succoth (bythod),—(1) Dj^ru Robinson ei safle ar y tu
gorlle N'inol i'r lorddonen, mewn lle o'r enw Sahût tuag wyth milldir i'r

deheu o Bethsean. (2) Tybia Tristram ac ereill, y rhaid fod dau le o bob
tu i'r lorddonen, yn dwyn yr un enw, sef (aj Succoth lle yr oedd ffwrneisiau
prês Solomon i doddi llestri y deml, ar ochr orllewinol yr lorddonen (1 Bren.
vii. 4íj ; 2 Cron. iv, 17), (h) a'r Succoth yma, yv hon sydd yr un a'r fan y
bu Ja3^b wrth ddychwelyd o Padanaram, a'r hon sydd felly, ar du dwyrain
yr lor Idonen (Gen. xxxii, 30 ; xxxiii. 18), (3) Hen enw y Talniud ar
Succoth oedd Tarala, a darganfyddwyd lle yn ddiweddar, yn nyffryn yr
lorddcmen, ar y tu dw^'rain iddi, tua milldir i'r gogledd o afon Jabboc o'r

enw Tdl Darala, yr hwn, yn ol pob tebyg, ydyw y Succoth yn y testyn, a
chan ei fod yn perthyn i randir Gad (Jos. xiii, 27), gellir casghi i sicrwydd
«i fod y tu dwyreiniol i'r lorddonen, a mwy cydweddol â hanes Jacob a
Gedeoii ydyw t^^bied ei fod yr ochr hono,

6, 7. A yw llaw.—Yn llythyrenol, Aydywdwrn : gyda chyfeiriad
yn ddiau at afael gref, a gorthrwm y Midianiaid ar Israel, Gweled hyn, a
bychander llu Gedeon, a barodd i dywysogion Succoth lefaru mor an-
mharchus wrtho. Iddynt hwy, oedd a'u tfydd mor wan a'u gwladgarwch
mor glauar, fel na fynent gynorthwyo ych^^dig ar filwj^r yr Arglwydd,
3"mddangosai 3'n ynfydrwydd i feddwl y gallai mintai mor fechan orchfygu
\\\\ mor fawr ; a chan eu bod yn trigo yr un ochr i'r lorddonen a'r Midianiaid,
ni fynent beryghi eu hesmwythyd drwy eu digio, Drylliaf.—Yn
hytrach darllener, dyrnaf (Amos i, 3), Miepi,—Gair nas ceir ond yn y
fan hon, yn golygu, meddir, fath o ddrain pigog a dyfent ar leoedd caregog.
Gwir fod atel> Gedeon yn ymddangos yn galed ; ond gwelai yn ymddygiad
gwÿr Succoth fwy nag anmliarch personol iddo ef—gwelai fradwriaeth ya.

erbyn yr Arglwydd. Dyma foment fawr yr ymgyrch, a rhaid oedd difrodi,

yn gystal a chwalu y Midianiaid ; ac yr oeddynt hwythau wrth wrthod
cynortliwyo, yn troi yn fradwyr i deyrnas Israel. Dyma bechod Meroz
(pen. V. 23), a gwÿr Jabes Gilead (xxi, 10).

8, 9. I fyny , , . iPenueJ,—Yr oedd Succoth yn ngwaelod
4yffryn yr lorddonen, a Penuel ychydig i fyny yn y mynydd-dir. Cafodd



72 LLYFR Y BARNWYR. [Pen. VIII.

hwythau yn yr un modd. A g'wr Penuel a'i hatebasant

9 fel yr atebasai g-wr Succoth. Ac efe a lefarodd hetyd
wrth wyr Penuel, g^an ddywedyd, Pan ddychwelwyf mewn
heddwch, mi a ddistrywiaf y tvvr yma.

lo A Zebah a Salmunna oedd yn Carcor, a'u Ihioedd g"yda

hwynt, yn nghylch pymtheng- mil, yr hyn oll a adawsid o
holl fyddin meibion y dwyrain : canys lladdwyd cant ac

I I ug'ain mil o wr yn tynu cleddyf. i\ Gedeon a aeth i fyny

ar hyd ffordd y rhai oedd yn trigo mewn pebyll, o'r tu

dwyrain i Nobah a Jogbehah : ac efe a darawodd y fyddin :

12 canys y fyddin oedd ysgyfala. A Zebah a Sahnunna a

ffoisant : ac efe a erHdiodd ar eu hol hwynt ; ac a ddal-

iodd ddau frenin Midian, Zebah a Salmunna, ac a darfodd
yr holl lu.

Ponuel ei enw oddiwrth weledigaeth Jacob (Gen. xxxii. 30) ; ac yr oedd yn
Uii o'r dinasoedd a wnaed yn amddiffynfa gan Jereboam, pan y gwrth-
ryfelodd yn erbyn Rehol)oam (1 Bren. xii. 25). Nis geUir penderfynu dim
am ei lleoliad presenol heblaw ei bod y tu deheu i afon Jabboc ( \VadyZerìcaJ

.

üeuai Jacob, ar ei ffordd i kSichem, o Penuel i Succoth ; ond elai Gedeon,
wrth ymhd ar ol y Mi<haniaid, yn wrthwyneb iddo, o Succoth i Penuel.

T twr yma.—Efallai "tvvr Penuel," adn. 17.

lO—12. CarcOP.—Mae ei safle yn anhysbys. Gan fod y fanod yn
cael ei defnyddio o ílaen yr enw, tybir ei fod yn cyfeirio at ryw le

adnabyddus, fel lle cauedig ; efallai, fath o gorlan eang (Num. xxxi).

Gellid tybied, yn ol yr hancs, nad ydocdd nepell o Succoth, yr liyn a filwria

yn erbyn syniad Jcrome mai castell Carcaria, rhyw bymtheg milldir i'r

gogledd o Pctra, heb fod yn mhell o lenydd y JNÌôr Marw, ytlyw, gan y
buasai hyny yn ei osod yn rhy ddeheuol. Yr hyn oll a aclawsid.
—Dcngys hyn Iwyrder dinystr y Midianiaid—dim ond 15,000 allan o fyddin

o 135,000. Cyfreithloria hyn y cyfeiriadau a wneir ar ol hj'n gan y beirdd
ywprydoledig at y Uaddfa (1 Sam. xii. 11) ; Salni lxxxiii. 11 ; Ks. ix. 4, 5 ;

X. 2(>). Oddiwrtli y desgriliad yn a(hi. 11, 12, gellid meddwl fod y
Midianiaid we<H H'oi i gyfeiriad dwyrciniol, a thybied eu bod yn (hligon

pell a diogel yn y Carcor, y lle cauedig ; on<l f<)<l (îe<Ieon we<H "myned ar

hyd ffonld y rhai sydd yn trigo mewn j)cbyll," sef, y llwythau crwy<Irol a

gyfaned<lcnt yr anialwch, ac felly eu hamgylchu, ac ymos<)<l arnynt, yn
8y<lyn ac aiinisgwyliadwy, pan oed<l y fyddin yn " ysgyfala "—yn ddifraw

—gyda galanastra mawr. Nobah a Jogbehah.—Cyfeirir at y
ddau le yn Num. xxxii. 35, 40—42. Nid oes sicrwydd am eu satleoedd

presenol. Os y<lyw Nobah yr un â Kenath fKiiii<iirâ.-t), yr oe<ld hono yn
un o <l<linas<)<;<ld Argob, ar <lci'fyn dwyreiniol rhandir Manasseh, yn (hlea<l,

tra yr oedd Jogbehah yn llwytli (iad, gryn belldcr i'i' deheu. Ond yr ocdd
Gcdeon yri \\n o'r cad-lywyd<lion hyny ag yi' oedd ei Iwyddiant me^vn
neidia<lau sy<lyn, ac mewn <lisgyn ai- waitliaf ei elynion o bwyntiau an-

nÌHgwyliadwy ; a no<lwe<l<l y cyfryw filwyr, l)ol) amser, ydyw eu bod yn
teithio yn gyllym, a'u cynlluniau yu <;ymei'y<l i iih'wii lawcr o dir.
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A Gedeon mab Joas a dd}-ch\velodd o'r rhyfel cyn codi 13
yr haul. Ac efe a ddaliodd langc o wr Succoth, ac a 14
ymofynodd ágf ef. Ac yntau a ysgrifenodd iddo dywys-
ogion Succoth, a'r henuriaid ; scf dau wr ar bymtheg- a

thri ugain. Ac efe a ddaeth at wr Succoth, ac a 15

ddywedodd, Wele Zebah a Sahnunna, trwy y rhai y dan-
nodasoch i mi, gan ddywedyd, A ydyw Uaw Zebah a
Sahnunna yn awr yn dy law di, fel y rhoddem fara i'th

wr lluddedig-? Ac efe a grymerth henuriaid y ddinas, a 16

drain yr anialwch, a míeri, ac a ddysg"odd wr Succoth á
hwynt. Tr Penuel hefyd a ddinystriodd efe, ac a laddoud 17

wr y ddinas.

Yna efe a ddvwedodd wrth Zebah a Salmunna, Pa fath 18

\\r oedd y rhai a laddasoch chwi yn Tabor ? A hwy a
ddywedasant, Tebyg i ti, oh tin o ddull meibion brenin.

Cj'dwedda hyn á'r desgrifiad (adn. 12), iddo darfu
;
yn llythyrenol,

frawychu, yr holl \\\. Ddau frenin Midian.—Gelwid Oreb a Zeeb,
(yn pen. vii. 25), yn " dywysogion," math o gadbeniaid milwraidd megis
Sisera. Nis gellir penderfynu dim am urddas y teitlau hyn, heblaw fod y
brenhinoedd yn uwcli na'r tywysogion. Yn Salm lxxxiii. 11, gelwir Oreb
a Zeeb yn " bendefigion," a Zeba a Salmunna yn " dywysogion," neu, fel

y goh'ga y gair, yn rhai eneiniedig. Tebyg nad ydoedd yr ysgrifenw^r
flebreaidd yn gyfarwydd â graddau urddas yn mysg llwythau oeddynt mor
ddyeithr iddynt.

13, 14. Cyn codi yp haul.—Y mae y darlleniad hwn yn dilyn 3"

Viil(jate ; ond darlleniad y C^'f. Cahleaeg, ac eiddo amryw o'r hen Rabbin-
iaid, ydyw ryn marMìid haiä. Darllena y LXX., j^r Arabaeg a'r Syriaeg,

a'r C. D., yr ymadrodd i ddynodi, nid pwynt mewn amser, eithr lle, gan
ddeall y gair " haul "

—

Here.s—yn enw ar fan neillduol, ond anadnabyddus,
yn agos i Succoth ; felly, yn ol hyn, y darlleniad cywir yd^^w, o'r rhyfel o
(neu, ar hyd) rhiw Heres. Ffafria y cyd destynau un o'r dclau ddarlleniad
cyntaf ; eithr 3' mae ffurf yr \^madrodd Hebraeg yn ffafr j diweddaf.
Gwyr Succoth.—Tebyg fod yr janadrodd hwn yn 3' fan hon ac yn
adn. 16 3'n ddesgrifiad c^'ftredinol o holl "henuriaid" 3^ lle, a'r gair

*'henuriaid," drachefn, 3'n ddesgrifiad o holl g^'nr^'chiolw^'r 3' ddinas, gan
gynw3's, efallai, ddeg a thriugain o henuriaid (Num. xi. 16), ^'n nghyda'r
saith gwefhlill yn " d^-w^^sogion " o saüe uwchraddol, adn. 6.

IS—17. Ni ddaeth yn ol ar Iwd yr un fiordd ag yr aetliai, d^dn'gid,

onidé deuasai i Penuel yn gyntaf. Ac a ddysgoddí.—Darllen 3' LXX.
a'r Yulgate, a ddyrnodd yma fel yn adn. 7. Gwyr y ddinas.

—

Golygir 3^- un dosbartli "a gwr Succoth "—3^ llywodraethwyr. Mae 3"

ffaith idclo ddinystrio y t\vr 3"n a\vgr3'mu ei fod wedi gorfod 3'stormio y lle.

Am dyrau mewn dinasoedd, gwel pen. ix. 46, 51 ; 2 Sam. v. 7—9.

18, 19. A laddasoch chwi yn Tabor.—(1) Efallai fod hyn
wedi bod yn gymhelhad i Cedeon f^^ned yn erbyn y Midianiaid, fod ei
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19 Ac efe a ddywedodd, Fy mrodyr, meibion fy mam, oeddent
hwy : fel mai byw yr Arglwydd, pe gadawsech hwynt yn

20 fvw, ni laddwn chwi. Ac efe a ddywedodd wrth Jether,

ei gyntaf-anedig, Cyfod, lladd hwynt. Ond ni thynai y
llanc ei g-leddyf : oherwydd efe a ofnodd, canys bachgen

21 ocdd efe eto. Yna y dywedodd Zebah a Salmunna, Cyfod
di, a rhuthra i ni : canys fel^ hyddo y gfwr, felly y bydd ei

rym. A Gedeon a g-yfododd, ac a laddodd Zebah a Sal-

munna, ac a g-ymerth y colerau oedd3.m yddfau eu camelod
hwynt.

22 Á gwr Israel a ddywedasant wrth Gedeon, Arglwydd-
iaetha arnom ni, tydi, a'th fab, a mab dy fab hefyd : canys

23 g"waredaist ni o law Midian. A Gedeon a ddywedodd
wrthynt, Ni arglwyddiaetha fi arnoch, ac ni arg^lwydd-

iaetha fy mab arnoch, eíthr yr Arglwydd a arglwyddiaetha

froclyr wedi eu lladd ganddynt, a'i fod yntau yn awyddus am ddîal eu
gwaed, eitlir yn rhy ofnus hyd nes y cafodd weledigaeth. (2) Neu dichon
iddynt gael eu lladd yn nechreu y rhj-felgyrch, mor fuan ag y gwybu y
Midiiiniaid fod Oedeon ar fedr ymosod arnynt. (8) Ond posibl iddynt gael

eu cymeryd yn Tabor, a'u lladd ar y ffordd i Carcor. Mae aniryw bethau
yn yr hanes yn ffafrio y golygiad cyntaf. Cyfeiria Tabor at y mynydd
(pen. iv. (i), neu at y ddinas o'r enw (Jos. xix. 12, 22). Meibion fy
mam. — Yn mysg y cenedloedd lle y bodola amlwreiciaeth, ceir fod
perthynas agosach yn cael ei theimlo rhwng brodyr un-dad un-fam, nag a
deimlir rhwng rhai o'r un dad yn unig (Gen. xliii. 29 ; Sahn lxix. 8 ; Deut.
xiii. (i). 1'ebyg i Ze])a a Salmunna gael eu taraw gan y tebygolrwydd
teuluaidd, yn enwedig ar y dyì>iaetli nad oeddynt yn gwybod yn flaenorol

eu bod yn frodyr iddo. Efe neu ei fab hynaf oedd y Goel—dialydd y gwaed,
i fod ; ac wrth roddi y cynyg i'w fab, yr ydym i ddeall ei fod yn gosod
anrhydedd arno.

20, 21. Daw nodwedd greulawn yr oesoedd hynj' i'r golwg yn y duU
y lladdwyd y dynion hyn, ac yn neiUduol yn ngwaith (íedeon yn ceisio

dysgn ei fab i'r gorchw'yl. Y mac c^'ndynrwydd y ì)achgen i ymaflyd yn y
gorchwyl j'n ])cth inof naturiol, ac yn gosod ai-graph o Avirionedd ar yr
hanes. Colerau.—Yn llyLhyrenol, lloer-dlysau. Tlysau aur bychain
ar íT'urf haner Uoer, a wisgid am yddfau muibion, merched, a chamelod
(Num. xxxi. 48—54). Arferir hwynt gan yr Arabiaid hyd y dydd hwn, a
gwisgir hwynt yn fynych am 3' talccnau (Ks. iii. 18). Haner lloer fcre^rerdj

ydyw arwyfid-lun y (iallu Ottomanaidd yn bresenol. Yr ydoedd yn
arwydd-lun hôn ymheiodracth (Jaercystenyn cyn iddi ddyfod dan lywodr-
aeth y T^'rciaid, a Ihel)}^ fod yr arwydd-lun wedi tarddu oddiwrth addoliad

Astaroth ( YenunJ.

22, 23. A gwyr Israel a ddywedasant.—Wedi iddynt
gael y fath waredigaeth drwyddo, naturiol ydoedd iddynt ymdallu wrth ei

uraed. íiyda gostyngeiddrwydd ydoedd mor amlwg a'i wr'oldci', gwrtliyd



Pen. \^III.] GEDEON YN GWNEYD EPHOD o'r YSPAIL. 75

arnoch. Dywedodd Gedeon hefyd wrthynt, Gofynaf 24
ddymuniad g-enych, ar roddi o bob un ohonoch i mi g-lust-

dlysau ei ysglyfaeth : canys clust-dlysau aur oeäd gsinááynt

hwy, oherwydd mai IsmaeHaid oeddynt hwy. A dywed- 25
asant, Gan roddi y rhoddwn hijoynt. A lledasant ryw wisg,

a thaflasant yno bob un glust-dlws ei ysglyfaeth. A phwys 26

y clust-dlysau aur a ofynasai efe, oedd fil a saith gant
sîclau aur ; heblaw y colerau, a'r arogl-bellenau, a'r gwisg-
oedd porphor, y rhai oedd am frenhinoedd Midian ; ac

heblaw y tyrch oedd am yddfau eu camelod hwynt. A 27
Gedeon a wnaeth ohonynt ephod, ac a'i g-osododd yn ei

ddinas ei hun, Ophrah ; a holl Israel a buteiniasant ar ei

yr anrh^'dedd brenhinol. Duw j'doedd eu brenin i fod. Cymharer Exod.
XV. 18 r Num. xxiii. 21, gyda 1 Sam. viii. 5—7 ; xii. 12, 17. Nid ydys i

ddeall fod yr holl Iwythau yn ceisio hyn ganddo, namyn y llwythau a

<lrigent yn mharth gogleddol y wlad, y rhai a gawsent y fath waredigaeth
•oddiwrth y Midianiaid.

24—26. Gofynaf ddymuniad genych.—Wedi ymddyrch-
afu mor uchel yn yr adnod o'r blaen, mewn teyrngarwch i Dduw, syrth
Gedeon, yn yr adnod hon, i'r un tir a dynion cyffredin. At yr eiddo
Dafydd, Solomon, a Hezeciah, ychwanega ei hanes un esiampl arall o
beryglon llwyddiant. Ismaeliaid oe(^dynt.—Gwelir oddiwrth
Gen. xxxii. 25, 28 ; xxxix. 1, y gelwid " meibion y Dwyrain " yn Ismaeliaid

ac 3'n Fidianiaid, gan eu bod, y naiU a'r llall, yn disgyn o Abraham (Gen.
XXV. 2, 4, 6, 12— 15). Ryw wisg.—Y wisg uchaf, yr hon yn gyfifredin

nid ydoedd ond dernyn ysgwâr o frethyn. Siclau aiiP.—Pwysai pob
sicl tua 253 o <jraiii>i, neu tua chymaint ddwywaith a phunt o'n liarian ni

;

felly cafodd Gedeon, ar ei wisg, tua haner can' pwys o aur, swm cyfartal i

tua thair mil a phedwar cant o bunau ! Ond nid ydyw yn gymaint o syndod
pan y cofiom am aur-gloddiau Midian ; a hefyd, mor hoff ydyw y Dwyrein-
wyr o addurniadau. Arogl-bellenau.—Tr\\-yn-dlysau.

27. Er iddo wrthod coron, eto y mae yn ymyryd â'r swydd oífeiriadol.

Yr ephod ydoedd y rhan neillduol liono o wisg yr archoffeiriad, yr hugan
uchaf—yr ysgwydd-wisg a wisgid ganddo pan yn ymofyn â Duw drwy
Urim a Thummim (Exod. xxviii. 6— 12). Myn rhai ddarfod iddo wneyd
dehv o aur, neu gynddelw aur o'r wisg ; ond nid ydyw yn angenrheidiol
tybied liyny o gwbl, namyn fod y dilledyn wedi ei wneyd a'i gyfrodeddu â
g\Aaith aur a'i addurno â meini gwerthfaMT. (1) Efallai fod gorchymynyr
Arglwydd iddo adeiladu allor (pen. vi. 26), a gwaith yr Arglwydd yn derbyn
ei offrwm, wedi ei arwain i hyn. (2) Neu diclion fod yr oíîeiriadaeth yn
Siloh wedi colli ymddiried y genedl, ac wedi suddo i ddirywiad mawr,
can^'s ni cheir son am danynt, drwy gorph y llyfr hwn, ar ol Phinees,
gorwyr Aaron (pen. xx. 28) ; o ran amser, yn mhell cyn hyn. (3) Neu
gallai fod esiampl Ilwyth Ephraim (pen. xvii. 5 ; xviii. 30, 31 ), wedi ei dilyn
gan amryw, ac ymlygriad pwysig yn y peth hyn yn y wlad. (4) Neu fel yr
Awgryma gwaith Gedeon yn gosod yr ephod yn Ophrah, nad ydoedd yn
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hol hi yno : a bu Jiyny yn dramg'wydd i Gedeon, ac i'w d.
28 Felly y darostyng'wyd Midian o flaen meibion Israel, fel

na chwanegasant godi eu penau. A'r wlad a gafodd
lonydd ddeug'ain mlynedd yn nyddiau Gedeon.

29 A Jerubbaal mab Joas a aeth, ac a drig^odd yn ei d ei

30 hun. Ac i Gedeon yr oedd deng mab a thri ugain, a

ddaethai o'i gorph ef : canys gwragedd lawer oedd iddo

31 ef. A'i ordderch-wraig ef, yr hon oedd yn Sichem, a ym-
ddûg- hefyd iddo fab : ac efe a osododd ei enw ef yn
Abimelech.

hoffi i'r UwN'thau f^'nerl i Siloh i addoli, oblegid cysylltiad y lle â llwyth
Ephraim. Mae ^n ainhvg fod Gedeon yn gyfrifol ani ei gosod i fyn}', a bu
yn fagl i Israel, ac yn dramgwydd i'w d. Cymharcr 1 Bren. xiv. 9, 11 ;

xvi. 2—4. Bu hyny yn dramgwydd.—Cyfeiria ystyr lythyrenol

yr ymadrodd at yr ephod, nid yn uiiig fel moddion i ddenu Israel at eibm-
addoliaeth, ond yn gryfach at yr ephod fel achos (Unystr Israel a th_ (iedeon.

Gwel í]xod. X. 7 ; xxiii. 33 ; í)eut. vii. 16. Nid ydym i ddeall fod y bobl

yn addoli yr ephod ; mwy teV)ygol fod Gedcon y\\ ei gwisgo ei liunan, pan
yn ymofyn â'r Arghvydd, gan gymcryd arno ei hunan felh' waith arch-

offeiriad, a myned dan wraidd y sefydliad Iiiddewig, a pharotoi y genedl i

buteinio ar ol Baal (adr» 33).

28. Er nad ydyw yr adnod hon yn perthyn i'r geiriau sydd yn union-
gvrcliol ()"i blaen, eto y mae yn symio i fyny holl hanes gorthrwm y
Midianiaid, a gwaredigaeth Israel oíldiwrth^'nt. Gocli eu penau.

—

Cymharei' pen. iv. 23, 24. "Y ^A^lad.—({wel nodiad, pen. i. 2. Gafodd
lonydd.—Yr un ymadrodd a pen. v. 31; yr ystj'r ydyw cael

gorpiiwysdra. Deugain mlynedd.—Ceir y rhif hwn, yn nghydag
uf/aiii, a phedwar wjain, mor fynych yn hanes y Barnwyr, fel ag i awgrymu
eu bod yn fwy fel amcan-gyfrif, nag fel dyddiadau manwl.
29—31. Jerubbaal.—Yma, am y tro c^^ntaf, ai- ol pcn. vii. 1, ail

ymddengys yr enw new^'dd, yr hwn hefyd a arferir (lrAvy yr holl bcnod
nesaf. Ohcrwydd liyny, t^'bia rliai esbonwyr fod yr adnod hon wedi ci

chymeryd o ífynonell wahanol i'r a(hìodau ereiU o'i chwm])as. Ond mwy
tebyg yr arferir yn enw " Jcrul)])aal " yuia i (Idangos fod Oedeon yn
adnal)yd(his (h-wy ei holl fywyd fcl yr un a fwiioíhl i lawr allor Baal, a

l)()d yr hancsydd yma yn chwcnych dangos y c^'fcihyniad rhwng tawelwch
y rhan ddiweddaf o'i oes, a rhyfeloedd a Iielyntion y rhan tlaenorol ; fod

Jerul)baal—y Baal-ymladdwr—wedi ymncillduo i unigcíUl bywyd anghy-
hoedd. Heblaw yr ephod yr oedd elfcn aiall o bciygl, yn cyfodi oddiar
amlwrciciaeth, yn ])crthyn i ddiwedd oes (icilcon. Er iddo wrtliod y goion,

eto ymddengys ci fod, i ryw fesur, yn ceisio ymgyrhaedd at scfyllfa brcnin

(Iwyrciniol drwy gadw gor(Mcrcliadoii. Cymharcr 1 Brcn. xi. 1— 3 â

Deut. xvii. 17. Orclder'ch- wraig.—(iolyga y gair imtig isrnd<lof,

niíígis Agar ((Jen. xvi. 1). (Jclwir hi yii " Ilaw-forwyn " yn pcn. ix. 18; u

chan na chyfrifir hi gyda gwragcdd crcill (Jedcon, na'i fab ohoiii

—

Abimelcch, gyda'i ddeg mab a thriugaiii ereill (j)cii. i\'. 24) gcllir casglu

mai uri o'i- Cariaancaid a drigai yri Sichcm oedd hi (j)cii. ix. 28). Ac
efe a osododd ei enw ef yn Abimelech.-—Oddiwrthffurf yr
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Felly Gedeon mab Joas a fii farw mewn oedran teg-, ac ^»'^

a i^laddwyd yn meddrod Joas ei dad, yn Ophra yr Abí-

ezriaid. A phan fu farw Gedeon, yna meibion Israel a 33
ddychwelasant, ac a buteiniasant ar ol Baalim ; ac a

wnaethant Baal-berith yn dduw iddynt. Felly meibion 34
Israel ni chofiasant yr Arglwydd eu Duw, yr hwn a'u

g-waredasai hwynt o law eu holl elynion o amgylch ; Ac 35
ni wnaethant garedigrwydd â th Jerubbaal, sef Gedeon,
vn ol vr holl ddaioni a wnaethai efe i Israel.

yiuadrodd, gellir casghi mai nid dyina oedd yr enw a roddwyd iddo ar ei

enedigaeth, eilhr ei ychwanegn iddo fel math o gyfenw. Gwel 2 Bren.
xvii. 34 ; Neh. ix. 7 ; Dan. y. 12. Os felly, yr ydoedd Abimelech megis
Adoniah (1 Bren. i. 6), ac ereill, yn iin o'r plant hyny a ddyfethir drwy
anwes eu rhieni iddynt, y rhai b^'th nid ydynt yn dyfod i ddiwedd da.

Gall ystyr y gair Abimelech olygu/y nìiad ynfrtìdn, neu, tad ifrenin ; os

y cyntaf, awgryma fod Gedeon, er gwrthod y goron, yn rhyw chwantu yr
anrhydedd brenhinol ; neu os y diweddaf, dengys ddisgwyliadau ei dad am
fawredd dyfodol Abimelech.

32—35. Ffurfia yr adnodau hyn, i ddiwedd y bennod, fath o ragar-

weiniad i hanes meibion Gedeon. Yn hanes Gedeon yma nodir dau beth,

yn 3' syniad patriarchaidd am ddedwyddwch, sef cael byw i oedran teg
(Gen. XV. lö ; xxv. 8 ; 1 Cron. xxix. 28), a chael ei gladdu yn meddrod ei

deuhi (Gen. xlix. 29—32; Job v. 26; xlii. 16, 17). Dyma y crybwylliad
cyntaf am feddrod teuluaidd ar ol sefydliad y genedl yn Nghanaan. Ni
syrthiodd y gospedigaeth ar Gedeon ei hunan, eithr ar ei feibion (1 Bren.
xi. 34, 35 ; xxi. 29). Yna meibion Israel a dclych^^^elasant.
—Engraipht o'r hyn a nodir yn pen. ii. 19. A wnaethant Baal-
berith yn dduw.—Yn llythyrenol, Baal y Cyfamod. Gellir rhoddi
amryw ystyron i'r gair. (1) Baal duw y cytundebau. Tybir gan yr
esbonwyr sydd yn pleidio y golygiad Iiwn, fod yr yspail a gafodd y genedl
yn ystod y rhyfel â'r ^lidianiaid, wedi crëu awydd ynddynt am fasnachu
â'r cenedloedd cylchynol, er mwyn moethau ac addurniadau. Felly,

fíurfiasant g\Tighrair â'r Pheniciaid marsiandgar, ac ereill, a daeth y
dinasoedd mwyaf yn Israel, ac yn eu mysg Sichem (pen. ix. 1), yn ganol-
bwynt trafnidiaeth ; ac er mwyn amddiffyn eiddo a phersonau y tramoriaid
hyn, gwnaed cytundeb â hwynt o dan nodded eu duw Baal-berith, ac
adeiladwyd teml iddo yn Sichem (pen. ix. 4, 46). (2) Baal yr ymgyf-
amododd Israel âg ef. Dadleua Keil yn gryf dros yr esboniad hwn.
Cymeryd Baal yn dduw^ cyfamodol yn Ile Jehofah. Dechreuodd y diryw-
iad mewn cymeryd ephod Gedeon yn Ile yr addoliad rheolaidd yn ol y
gj'fraith, a dyl^enodd mewn rhoddi Baal yn Ile Duw. (3) Baal yn dduw y
cyfamod yr aeth Israel iddo gyda'r Canaaneaid. Y mae y golygiad hwn
bron yr un peth a'r cyntaf. (4) Golyga ereill addoli Duw y Cyfamod

—

Duw Israel, gyda defodau Baal. Un ai y cyntaf neu gyfuniad o'r ail a'r

pedwerydd yd_yw y mwyaf naturiol yma ; ceisio cymysgu addoliad Duw a
Baal—addoli Duw a defodau Baal, ac addoli Baal â phcthau Duw.
Jerubbaal, sef Gedeon.—Yn fwy cywir, Jerubbaal—Gedeon

; y
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diweddaf i olygu y dyn, a'r cyntaf i olygu yr hyn a wnaeth yn haeddu ei

gofio. Ar ol anghofio Duw eu gwaredydd, hawdd i'r genedl ollwng dros

gof yr offeryn a gyfododd Duw i'w gwaredu. Yn y bennod nesaf arweinir

ni o Ophrah i Sichem, oblegid mai yno yr oedd teml Baal-berith, ac felly,

yno yr oedd canolbwynt yr ymlj'griad newydd hwn o eiddo y genedl.

PENOD IX.

1 A C Abimelech mab Jerubbaal a aeth i Sichem, at frodyr

J\_ ei fam, ac a ymddiddanodd â hwynt, ac â holl dylwyth

2 t>' tad ei fam, gan ddywedyd, Dywedwch, atolwg-, Ue y

(d) Abimelech y Gormesdeyrn: Ei weithredoedd a'i ddiwedd
(pen. ix. 1—57.)

Pen ix. 1.—6'.

—

Abimelech drwy heljy gwyr Sichem, a thriuy ladd ei

frodyr, yn myned ynfrenin. 7—20.—Dameg Jotham a'i dcongl-

iad. 21.—Yntauynffoi. 22—33.—Cynghrair Gaal a'r Sichem-

iaid yn erbyn Abimelech, a Zebul yn ei hysbysu ohoni. 34—40.

—Gorchfygu Gaal. 41—45.—Abimelech yn gorchfygu Sichem.

46—49.—Llosgi teml ac amddiffynfa Baal-bcrith. 50—55.—
Lladd Abimelech wrth warchae ar Thebez. 56—57.—Giuers yr

hanes.

1, 2. Ac Abimelech mab Jerubbaal. — Dyma un o'r

bylchau sydd yn gwneyd amseryddiaeth y llyfr hwn mor amheus. Rhaid
fod cr^n dymhor o amser i sefydlu addoliad Baal, ac i ddadblygii llid

meibion (iedeon tuagat eu gilydd, Sichem.—Yn y fan hon yr ydym,
am y tro cyntaf, a'r unig dro yn Llyfr y Barnwyr, yn cael ein cyfeirio at

Sichem, hen brif-ddinas y genedl—canolbwynt y whid yn ddaearyddol a

hanesyíUhjl. Gorwedd rhyw driugain milltir i'r gogledd o Hebron, a

gwaitîi rhyw bedair awr o deithio i'r gogledd o Jerusalem, yn y fan y mae

y myny(hl-dir, sydd yn ffurfio math o asgwrn cefn i wlad Canaan, yn cael

ei hoUti ar ei (h-aws gan ddyffryn dwfn ; a gehvir y dibyn agosaf i'r

gogledd yn P^bal, a'r agosaf i'r deheu, ar ei gyfer, yn (Jari^im, a dinas

íSichcm {NabloâH) yn gorwedd rhyngddynt, ond fel pe by(hhu yn ymwasgu
yn fwy at (iarizim nag at KbaL Oddigerth Damascus a Hebron, hi ydyw
y díhnas henaf yn y wlad. Yma yr ynuUlangosochl Duw i A))raham

gyntaf yn Ngwlad yr A(hlewid ((ien, xii. (>). Yma y ])ryno(ld Jacob yr

ail ddcrnyn o dir a berthynai i'w deulu yn y wlad ((lcii. xxxiii. 18, 20) ;

yma y dialodd ei feil)ion ddarostyngiad eu chwaer, Dinali ((ien. xxxiv. ),

ac yr adricwyddodd yntau ei gyfamod â Duw ((Jen. xxxv. 4). Yma yr

ysgrifenodd Josua gopi o'r gyfraith (Jos, viii, 82) ; ac yma y gwnaeth efe,

yn hynafgwi' patriarchaidd, ci api'l diweddaf at deyrngarwch y gcnedl i

Dduw (JoK, xxiv.) Disgynodd i randir Ephraim, a daeth yn un o'r

dinasoedd noddfa, Y mae Sychar y Testamcnt Newydd yii bentref by(îhan

adfeiliedig tua dwy filltir i'r (Iwyrain iddi (loan iv. 5). Adnabyddir Sichom

yn awr dan yr enw Nabloûs ; tref o tua wyth mil o boblogaeth, ac ynddi
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clywo holl wr Sichem, Pa un oreu i chwi, ai arglwydd-
iaethu arnoch ddeng^wr a thri ugfain, ^ty holl feibion Jerub-
baal, ai arglwyddiaethu o un g-wr arnoch ? cofiwch hefyd
mai eich asgwrn a'ch cnawd chwi ydwyf fi. A brodyr ei 3.

fam a ddywedasant am dano ef, lle y clybu holl wr
Sichem, yr hoU eiriau hyn : a'u calonau hwynt a drodd ar

ol Abimelech; canys dywedasant, Ein brawd ni j^'w efe. A 4
rhoddasant iddo ddeg a thri ugain o arian o d Baal-
berith : ac Abimelech a gyflogodd â hwynt oferwyr
g-wamal, y rhai a aethant ar ei ol ef. Ac efe a ddaeth i 5
d ei dad i Ophrah, ac a laddodd ei frodyr, meibion
Jerubbaal, y rhai oedd ddengwr a thri ugain, ar un gareg :

ond Jotham, mab ieuangaf Jerubbaal, a adawyd ; canys

hi y mae eisteddle addoliad y Samaritaniaid, y rhai a gynaliant eu gwyliau
ar fynydd Garizim. Gwyr Sichem.—Yn fwy cywir, Arglwyddi
Sichem. (1) Tybia rhai mai y Canaaneaid, hen breswylwyr Sichem, a

feddylir
; (2) ereill mai y trefwyr yn gyÖ'redinol, yn yr un ystyr a Jos.

xxiv. 11 ; 1 Sam. xxiii. 11, 12
; (3) ereill mai rhai o'r Israeliaid oeddynt yn

wr o ddylanwad yn Sichem, megis yr oedd y rhan amlaf o farwniaid
Lloegr, am amser maith ar ol goresgyn y wlad gan Gwilym y Gorchfygwr,
yn Normaniaid. Arglwyddiaethu.—Yn hytrach, llywodraethu.
Tebj'g nad oedd meibion Gedeon yn llywodraethu, ond fel meibion Jair
(pen. X. 4) neu feibion Samuel (1 Sam. viii. 1). Yr oedd yn ateb pwrpas
Abimelech, fodd bynag, eu cyhuddo o fod, fel ei hunan, yn awyddus am
lywodraethu. Geilw hwynt yn " feibion Jerubbaal "—meibion y gr a
fwriasai allor Baal i lawr er mwyn eu dianrhydeddu yn ngolwg gwr Sichem,
5' rhai, erbyn hjm, oeddynt addolwyr Baal.

3, 4. Ein brawd ni yw efe.—Hawdd credu fod balchder yr
Ephraimiaid yn cael ei glwyfo wrth feddwl cael eu llywodraethu gan
Abiezriad o Manasseh, a'u bod yn dia pharod i dderbyn un wedi ei eni yn
Sichem. Gwel yr un yspryd yn amser Dafydd a Rehoboam (2 Sam. xxi.

;

1 Bren. vii. 16). Arian o dy Baal-berith.—Fel yn pen. viii, 26,

dylai y gair údau gael ei ddeall yma. Esiamplau ereill o arian temlau yn
cael eu defnyddio i ddybenion gwleidyddol ydynt (1 Bren. xv. 18 ; 2 Bren.
xviii. 15, 16). Oferwyp gwamal.—Ystyr llythyrenol y geiriau

ydyw dynion (jioeifjion a jjhoethion. Dynoda y geiriau ddynion diegw}'ddor
parod i logi eu hunain am arian i gyílawni unrliyw anfadwaith. Cymharer
pen. xi. 3 ; 1 Sam. xxii. 2 ; 1 Bren. xi. 24 ; 2 Cron. xiii. 7.

5, 6. A laddodd ei frodyr.—Dyma y cyfeiriad cyntaf yn
hanesiaeth y Beibl at yr arferiad, sydd yn íTynu yn y Dwyrain hyd y dydd
hwn, o ladd brodyr brenhinoedd ; arferiad, yn ddiamheu, sydd yn tarddu
o aml-wreiciaeth (1 Bren, xv. 29 ; xvi. 11 ; 2 Bren. x. 7 ; xi. 1). Dull yr
iaith Hebraeg ydyw rhoddi y rhif yn gyflawn, er fod Jotham yn cael ei

eithrio allan o'r deg a thriugain (1 Sam. xvi. 10). Ar un gareg.

—

Amlwg yw y cyfeiria yr ymadrodd at ddienyddiad íFurfiol. Efallai mai
*' y gareg " ydoedd y graig lle y bwriasai ei dad i lawr allor Baal, ac yr
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.6 efe a ymg'uddiasai. A holl wr Sichem a holl d Milo a
ymgasglasant, ac a aethant, ac a urddasant Abimelech
yn frenin, wrth ddyffryn y golofn, yr hwn sydd yn Sichem.

7 A phan fynegasant hyny i Jotham, efe a aeth ac a safodd
ar ben mynydd Garizim, ac a ddyrchafodd ei lef, ac a

waeddodd, dywedodd liefyd wrthynt, Gwrandewch arnaf
fì, O wr Sichem, fel y g^wrandawo Duw arnoch chwithau.

8 Y prenau g"an f^-ned a aethant i eneinio brenin arnynt ; a

adeiLidasai allor i Dduw, yr hon, eibyn liyn, }'doedd yn gysegrfa leol.

Ty Milo.—(Toh'ga y gair Milo fath o amddiffynfa, c^'nwysedig o ddau
fur, ac wedi llamv rhyngdd\nt à phridd a meini, Yr oedd Solomon wedi
adeiladu neu helaethu " Milo '" yn Jerusaleni (1 Bren. ix. 15, '24

; xi. 27 ; 2
Sam. V. 9), ac yn 2 Bren. xii. 20, gelwir ef yu "d Milo." Cyfeiria yma,
3'n ddiau, at yr hyn a elwir " tÛT Sichem " (adn. 4G, 47), gan olygu math o
gaerfa yn, ueu gerllaw y dref , a breswylid gan wÿr dylanwadol yn amgylch-
iadau y ddinas. Yn frenin.— Yr oedd y teitl hwn yn ddyeithr hyd
yma yn Israel ; ond dyma yr enw a roddid, bob amser, ar y penaethiaid
Canaaneaidd, yr hyn a ddengys ddylanwad y cenedloedd cylchynol ar
Israel. Dyffryn y golofn.—Yn Uythyrenol, derwen y gof-golofn.
(twcI nodiad pen. iv. 11. Yr un Ue a'r un y cyfeirir ato {(len. xii. ()), ac a
gamgyfieithir yno " gwastadedd," a Gen. xxxv. 4; Jos. xxiv. 26. Dywed
rhai esbonwyr y c\'feiria y gair " colofn " at gaerfa (Es. xxix. 3); ond y
peth mwyaf naturiol yma ydyw c}'feiriad at 3'r hen le cysegredig yn
Sichem.

7, 8. Jotham.—Ystyr yr enw Jotham ydyw, JthoJ'ah .st/<ld herffaith.

Pa fodd y diangodd y gyflafan a fu ar ei frody r sycid anliysbys. Ga ri z im

.

—Dyma y m^-nydd yr adroddid y bendithion oddiarno (Deut. xi. 29 ; xxvii.

12; Jos. viii, 33.) Dyrchafa ei goj^a, uwchlaw tref Sichem, i fyny i

uwchder o 2,848 o droedfeddi uwchlaw y môr. Tíawdd oedd i Jotham
gael safle ar ei ystlys, uwchben y drcf, i draethu ei genadwri ; a dangosir
Ue y dydd hwn gerllaw y ddinas a elwir " ])\\'lpud Jotliam," ond yr hwn
sydd, fel y rhelyw o'r manau c\segredig, yn l)ur amheus, Y mae y llais

dynol yn glywadwy hj'd yn nod o Kbal gyferbyn, Y prenau.

—

Chwedl (faì)ltj yn hytracli na dameg ydyw yr eiddo Jotham, Mae y
chwedl islaw y ddameg, oldegid ti'a nad 3'dyw y gyntaf byth yn ym-
ddyrchafu, yn ei dysgeidiaeth, yn uwch na doethineb y byd hwn, y mae
yr olaf, bob amser, yn ymwneyd â gwirioneddau ysprydol, Nid ydyw
dameg ychwaith byth yn myned y tuallan i gylch ])()siblrwydd bod yn
ffaith ; ond gwna chwedl i bienau lefaru, a gesyd anifciliaid afresymol i

ymresyinu. '^ririogaeth y chwedl ydyw tiriogaeth y geiriau hyn -dangos,
oddiai- safle y byd hwn, írolineb gwaith jjol^l Sichcm yn coioni Abimelet;h
yn fr<;nin ; eto, y Uiae (;hwedl, ^ri ngcnau Isracliad di(h\yll yn ymylu ar fod

yn ddamcg, drwy ddangos fod Abimelech yii pechu wrth gcisio myncd a Hc
Dnw. íian fod dyfíryn Sichcm yii un o'r llenyrch niwyaf dyfradwy a

frrw3't!i]awn yn Mlialestina, cafodd Jotlian» holl ddcfnydd ei (hhiiueg yn y
dyfl'ryn islaw iddo

;
yno yr ocdd yi- olcwydd, y lligys, a'r gwinwydd, yn

tyfu yn yr helaethrwydd mwyaf, Iloii yw y chwcdl hynaf sydd ai- gael.
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dywedasant wrth yr olewydden, Teyrnasaarnom ni. Ond 9
yr olewydden a ddywedodd wrthynt, A ymadawaf fi â'm
brasder, â'r hwn trwof fi yr anrhydeddant Dduw a dyn, a

myned i lywodraethu ar y prenau ereill? A'r prenau a 10

ddywedasant wrth y fíìgysbren, Tyred di, teyrnasa arnom
ni. Ond y ffig-ysbren a ddywedodd wrthynt, A ymadaWaf 11

fi â'm melysdra, ac â'm ffrwyth da, ac a äf fi i lywodraethu
ar y prenau ereill? Yna y prenau a ddywedasant wrth y 12

winwydden, Tyred di, teyrnasa arnom ni. A'r winwydden 13

a ddywedodd wrthynt hwy, A ymadawaf fi â'm melyswin,
yr hwn sydd yn llawenhâu Duw a dyn, a myned i lywodr-

aethu ar y prenau ereill? Yna yr holl brenau a ddywed- 14
asant wrth y fieren, Tyred di, teyrnasa arnom ni. A'r 15

fieren a ddywedodd wrth y prenau, Os mewn gwirionedd

Ceir un, a dini ond un, gyíFelyb iddi yn 2 Bren. xiv. 9. Gellir casglu fod

Jotham wedi etifeddu peth o lîraethineb a doethineb ei dad a'i daid (pen.

xi. 31 ; \-iii. 2).

9 , 10. Pan y cofiom nad oedd ar Israel ddim mwy o eisieu brenin nag
oedd ar y prenau ; ac nad ydyw dynion anrhydeddus, defnyddiol, a

dylanwadol, y rhai a osodir allan drwy yr olewydden, y ffigysbren, a'r

winwydden, yn ymofyn anrhydedd gwâg, ond yn unig bod yn ddefnyddiol

yn eu lleoedd, byddwn wedi cael ystyr syml y chwedl darawiadol hon.

"Anrhydeddan.t Dduw a dyn.—Cyfeiriad at ddefnyddiad olew
yn y bwyd-oífrwm (Lef. ii. 1— 16), ac yn yr " eneiniad sanctaidd" (Ex.

XXX. 25). I lywodraethu.—Gair tra neillduol yn golygu, yn
Uythyrenol, y-sgwyd ol a blaen, cyhw/an. Desgrifiad bywiog o ansefydlog-

rwydd anrhydedd daearol, ac o deyrnasu, yn enwedig pan na byddo y
brenin yn cael ei osod gan Dduw, eithr drwy ddewisiad y bobl a'i uchelgais

•ei hunan.

11—13. Nid ydys i ddeall fod y prenau yn portreiadu rhyw bersonau
neillduol megis Deborah, Othniel, Gedeon, &c., ond yr ydym i olygu yr
«gwyddor gytfredinol, nad oes ond dynion diwerth a hunan-geisiol yn ym-
^yrhaedd am anrhydedd gau, a hyny er dinystr iddynt eu hunain ac i ereill.

14, IS. Yp hoU brenau.—Y gair o'r blaen (adn. 10 a'r 12),

ydoedd " y prenau ;" ond yma " yr hoU brenau," gyda chyfeiriad jm ddiau
üt unfrydedd pobl Sichem yn urddo Abimelech yn frenin. Y fi eren.

—

Nid ydyw esbonwyr yn cytuno ar y math o ddrain a feddylir yn y fan hon,

Ceir yn yr iaith Hebraeg naw o eiriau i osod allan bob math o ddrain, ac

nid oes yr un o'r mathau hyny yn benderfynol adnabyddus. Tybia rhai

mai y math a elwir Draenen Crist (Rhamnus Paliurus LinoiusJ a olygir yma.
Eithr tybia Tristram fod yma gyfeiriad at fath neillduol o ddrain a dyfent,

gyda'r creigiau, yn nghymydogaeth Sichem, tra yr oedd y coedydd ereill

yn tyfu ac yn ffrwytho yn ngwaelod y dyflryn, yr hyn, yn ei fryd ef, a
ryfld fin arbenig i eiriau Jotham. Nid oedd gan y fieren ddim i'w wneyd,
.ac ymddengys gwawdiaith lem yn ngeiriau Jotham yn golygu i'r prenau i

F
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yr eneiniwch fi yn frenin arnoch, deuwch ac ymddiriedwch
yn fy nghysgod i : ac onid ê, eled tân allan o'r fieren, ac

i6 ysed g^edrwydd Libanus. Yn awr gan hyny, os mewn
g-wirionedd a phurdeb y gwnaethoch, yn gosod Abimelech
yn frenin, ac os gwnaethoch yn dda â Jerubbaal, ac â'i d,
ac (5s yn ol haeddedigaeth ei ddwylaw y gwnaethoch iddo :

17 (Canys fy nhad a ymladdodd drosoch chwi, ac a anturiodd

ei einioes yn mhell, ac a'ch gwaredodd chwi o law Midian :

18 A chwithau a gyfodasoch yn erbyn t fy nhad i heddyw,
ac a laddasoch ei feibion ef, sef dengwr a thri ugain, ar

un gareg, ac a osodasoch Abimelech, mab ei law-forwyn
ef, yn frenin ar wr Sichem, oherwydd eifod ef yn frawd

19 i chwi) : Gan hyny, os mewn gwirionedd a phurdeb y
gwnaethoch â Jerubbaal, ac â'i d ef, y dydd hwn

;

llawenychwch yn Abimelech, a llawenyched yntau ynoch
20 chwithau : Ac onid ê, eled tân allan o Abimelech, ac ysed
wr Sichem, a th Milo ; hefyd eled tân allan o wr

21 Sichem, ac o d Milo, ac ysed Abimelech. A Jotham a

giHodd, ac a íTodd, ac a aeth ymaith i Beer, ac a drigodd
yno, rhag ofn Abimelech ei frawd.

gyd i ymgysgodi o dani hi. Darlun cywir o ddynion diwerth lieb alhi

gwneyd dim ond niwed. Eled tan allan.—Er mor ddiwerth yw 3-

üeren i ífrwytho ac i gysgodi, eto gall fod yn niweidiol iawn i'r hyn a ddaw
i gyífyrddiad â hi, a gall enyn tân a difa pethan gwell na hi ei hunan.
Awgryma Jotham y byddai i Abimelech a gwr Sichem ddinystrio eu

gilydd. Yn adn. 20 ceir cymhwysiad o'r geiriau hyn. Buan y cymer drain

dân (Exod. xxii. 6) ; felly y dynion gwaethaf sydd sicraf o achosi dinystr.

Cedrwydd L,ibanus.—Y coed ardderchocaf yn Palestina. Gwel
Sahn xxix. 5 ; lxxx. 10 ; civ. 16 ; Ezec. xxxi. 3—9. Maent yn graddol
ddidanu, ac ni cheir yn awr ond ychydig ohonynt yn y rhanau mwyaf
anhygyrch o fynydd-dir Libanus.

16— 18. Vn yr adnodau hyn, hyd adn. 20, y ceir cymhwysiad Jotham
o'r ddameg. Dengys anniolchgarwch gwr Sichem yn dyrchafu Abimelech
ar adfeilion t (;redeon, a rhag-ddyweda eu dinystr o'r herwydd. Ail

ddechreuir, yn a(hi. 19, yr hyn a gymerwyd i fyny yn adn. 1(5, gan fod yr
eghirhad rhyngddynt, adn. 17, IS, mor faith. Anturiodd ei einioes
yn mhell .—Vn ol yr Hebraeg, a fwriodd ymaith yn mhell, a daílodd

ei einioes, a'i dibrisiodd. Ac a laddasoeli.—(icsyd Jotliam y troscdd

o ladd ei frodyr wrlh (hlrws y Sichemiaid, yn gymaint ag iddynt roddi

arian o dý i>aal—eu duw—er cario allan yr anfadwaith.

1
9—21 . (Jyhoedda, yn yr adnodau hyn, ddedfryd eu gwaith, ac yn adn.

20, aiíf yn mhellach nageiriau y ddamog ; nid yn unig fe lysg tân oíîdiwrth

Abimelech, " wýr Sichcm, a th Milo,' ond fe aifl' tân allun hefyd oddi-

wrthynt hwythau i ddifa Abimelech. Beer.—(ian mai ystyr y gair
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Ac Abimelech a deyrnasodd ar Israel dair blynedd. 22

A Duw a ddanfonodd yspryd drwg rhwng Abimelech a 23
gw'r Sichem ; a g"wr Sichem a aethant yn anghywir i

Ahimelech : Fel y delai y traha a wnelsíä â deng mab a 24
thri ug-ain Jerubbaal, ac y gosodid eu gwaed hwynt ar

Abimelech eu brawd, yr hwn a'u Uaddodd hwynt ; ac ar

wÿr Sichem, y rhai a'i cynorthwyasant ef i hidd ei frodyr.

A gwr Sichem a osodasant iddo ef gynllwynwyr ar ben y 25
mynyddoedd ; a hwy a yspeiHasant bawb a'r a oedd yn
tramwy heibio iddynt ar hyd y ffordd. A myneg"wyd /iyny

i Abimelech. A Gaal mab Ebed a ddaeth, efe a'i frodyr, 26
ac a aethant drosodd i Sichem : a g"wr Sichem a roisant

ydyw ffynon, nid rhyfedd fod petriisder at ba le y cyfeirir yma, gan fod
cynifer o leoedd yn dwyn yr enw. (1) Y syniad mwyaf cyí&edinol ydyw
mai Beeroth (Birehj yn Uwyth Benjamin a olygir yma (Jos. ix, 17 ; xviii.

2ö). Gorwedd rhyw ddwy filldir i'r de-orllewin o Bethel, a deng milldir i'r

gogledd o Jerusalem. Dyma yr arhosfan gyntaf i'r teithwyr, ar y ífordd o
Jerusalem i GaHlea, a gesyd traddodiad y fan hon allan fel y lle y gwybu
Joseph a Mair gyntaf golU ohonynt yr lesu. (2) Dyru Jerome y lle ar y
ffordd o Jerusalem i Gazah, wytli milldir i'r gogledd o Beit-jíbrin, lle y
darganfu Robinson bentref adfeihedig o'r enw El-Bireh. (3) Tybia Ewald

y gallai ei fod yr un a Beer ar derfyn Moab (Num. xxi. 16), Ue s^'^dd heb
ei ddarganfod. Gesyd Conder y Beer yn yr adnod hon yn anhysbys, a'r

dybiaeth lion, neu y gjmtaf, yw y debycaf i fod yn gywir.

22—24. Ac Abimeleeli a deyrnasodd.—Nid ydyw y gair

a ddefnyddir yn adn. 6, " brenin," yn cael ei ddefnyddio yma, eithr y gair
" teyrnasodd " (adn. 22), yr hwn sydd i'w ddarllen, yn llythyrenol, a
dywysogaethodd ; cystal ag i awgrymu, er ei alw i fod yn frenin, nad
ydoedd ond tywysog bychan, ac nad ydoedd ei lywodraeth namyn traws-
feddiant. Du^/v.—Nid Jehofah ; oherwydd y dygir y gair i mewn yma
yn ngln â gweithrediad llywodraeth foesol y Goruchaf. Yspryd
drwg.—Golyga fwy na thueddfryd ddrygionus yn unig ; rhywbeth
cyfystyr â 1 Sam. xvi. 14, 15 ; xviii. 10; 1 Bren. xxii. 21, 23. Danfonwyd
ef gan Dduw yn gospedigaeth am ddrygioni Abimelech a'r Sichemiaid.
Fel y delai y traha.—Darllen y LXX. yn lle "y traha," yr
anghyfìawnder. Cymharer 1 Bren. ii. 5, 32, 33 ; Math. xxiii. 35, 36. Y
mae y "traha" a'r "gwaed," a'r " dyfod " a'r "gosod," yr un peth, ond
yn unig fod y diweddaf yn fwy penodoh

23, 26. Iddo ef.—Neu, yn fwy cywir, yn ei erbyn ef, er nad,
hwyrach, yn ei erbyn ef yn bersonol, eithr yn erbyn ei awdurdod ef, i ddal
ei genhadau neu ei swyddogion ef. Cynlîwynwyr,—Yspeihvyr pen-
ffordd fBrigands). Dynion yn cymeryd mantais ar sefyllfa y wlad, ac ^n
cael eu symbylu gan ormes Abimelech ; ac yr ydym yn canfod mai gwledydd
pwdr, lle y bydd llywodraeth ormesol, ydynt, bob amser, yn nyth-leoeJd
yspeilwyr. Gaal .—Ni wyddys ddim am Gaal ond yr hyn a fynegir ynia.

Tybir gan rai (1) mai un o'r hen Ganaaneaid a ddyrchafwyd, efallai, giii
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27 eu hyder arno. A hwy a aethant i'r meusydd, ac a gasgl-

asant eu gwinllanoedd, ac a sangasant eu grawnwin, ac a

wnaethant yn llawen, ac a aethant i mewn i d eu duw, ac

a fwytasant ac a yfasant, ac a felldithiasant Abimelech.

28 A Gaal mab Ebed a ddywedodd, Pwy yw Abimelech, a

phwy yw Sichem, fel y gwasanaethem ef? onid mab
Jerubbaalj^'TO ^.^ onib ^ebulj^^w ei swyddog? g"wasanaeth-

wch wr Hemor tad Sichem : canys paham y gwasanaethem

29 ni ef ? O na byddai y bobl hyn dan fy llaw i, fel y bwriwn
ymaith Abimelech ! Ac efe a ddywedodd wrth Abimelech,

Amlhâ dy lu, a thyred allan.

Abitnelech j^n fath o swyddog ydoedd, ac a ddanfonwyd drosodd i ddwyn
y Sichemiaid yn ol dan iau Abimelech, ond yn Ue hyny, a droes gyda
hwyut ; (2) ond tebycach mai math o farchog crwydrol, gyda mintai o

ganlynwyr, " efe a'i frodyr," ydoedd, y rhai a groesawyd gan wr Sichem,

er eu cynorthwyo i gael gwared oddiwrth ormes Abimelech.

27—29. Yn yv adnodau hyn cawn y gwrthryfel yn erbyn Abimelech,

yr hwn, hyd yma, ydoedd yn gynwysedig yn unig mewn gweithredoedd
annheyrngarol, yn tori allan yn gyhoeddus, ar achlysur yr yl g^'nhauaf,

yv un yl, dybygid, ag a sefydlodd Moses (Lef. xix. 23—25) ; ond yn unig

y cedwid hi yma i Baal, ac nid i Jehofah. Gwel pen. viii. 33. A
A^^naethant yn llawen.—Ni cheir y gair a gyfieithir yma
*' llawen," ond yn y fan hon ac yn Lef. xix. 24, Ue y darllenir ef " molianu."

Goiyga tarddiad y gair y íFrwythau a oíFrymid, yn fwy na'r yspryd yn mha
un y'u hoíFrymid, neu y caniadau o fawl a ofFrymid gyda hwynt. Ty eu
cj j_iw .—Dengys hyn eu liymadawiad Uwyr â'r Arghvydd. A phwy yw
S ichem .—Ceir brawddeg gyíFelyb yn 1 Sam. xxv. 10, yr hon a'n harwain

i feddwl nad ydyw y gair " bichem " yma ond enw arall ar Abimelech.

Darllena y LXX. mab Sichem,^ gyda chyfeiriad at darddiad Canaaneaidd
Abimelech ; ond ni byddai ystyr i'r darlleniad hwn hebolygu mai Israeliaid

oedd gwr Sichem. Onid mab JerubbaaL—Dirmygai Gaal Abi-

meloch, "nid oherwydd (1) ei fod o darddiad isel
; (2) ei fod yn greulawn

;

(3) eithr am ei fod yn fab y g\vr a fwriodd i lawr allor Baal. Gwasan-
aeLhwch wyr Hemor, tad Sichem.—Er yr amrywiaeth
gülygiadau ar y rhan anhawdd hon, braidd na thybiem mai yr ystyr agyf-

lëir gan y darlleniad arferol yw y cywiraf. (1) Yn ol y golygiad hwn,
dengys Gaal mai rhyw haner perthynas iddynt oedd Abimelech—" onid

mab Jerubbaal ? " Dewiswch i chwi lywodraethwr o'ch brodyr eich hunain,

a gwasanaetliwch wr Hemor, tad Sichem—hen gyndadau cyntefig y
ddinas. Mae yr esl)oniad hwn yn cymeryd yn ganiataol mai un o'r

Canaaneaid ydoedd (iaal. (2) Yr esboniad arall a gyfiëa ystyr fel y can-

lyn :—Cíwasanaethed gwr Hemor—y boblogaetli Ganaaneaidd—Abimelech

eu brawd, a Zcbul ei dywysog, os mynant ; ond pa raid i 7iî, Israeliaid

rhyddion, fel rjyni, ei wasanaothu ? Y ddau beth sydd yn íîafr y golygiad

diwcddaf yma ydyw, mai (íuw Canaaneaidd ocdd Abimolech ((Jon. xxvi. 1),

a bod yr eglurhad hwn yn rhoddi mwy o le i'r gair " ni " na'r golygiad

arall, yr hwn, yn ddiau, sydd yn air pwysleisiol yn yr adnod. Canys
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A phan glybu Zebul, llywodraethwr y ddinas, eiriau 30
Gaal mab Ebed, y llidiodd ei ddigllonedd ef. Ac efe a 31

anfonodd genhadau at Abimelech yn ddirgel, gan ddy-

wedyd, Wele Gaal mab Ebed a'i frodyr wedi dyfod i

Sichem ; ac wele hwynt yn cadarnhau y ddinas i'th erbyn.

Gan hyny cyfod yn awr liw nos, ti a'r bobl sydd gyda thi, 32
a chynllwyn yn y maes : A chyfod yn fore ar godiad yr 33
haul, a rhuthra yn erbyn y ddinas : ac wele, /«;e ddelo efe

a'r bobl sydd gydag ef allan i'th erbyn, yna gwna iddo yr

hyn a ellych.

Ac Abimelech a gyfododd, a'r holl bobl y rhai oedd gyásig 34
ef, liw nos, ac a gynllwynasant yn erbyn Sichem yn bedair

byddin. A Gaal mab Ebed a aeth allan, ac a safodd wrth 35
ddrws porth y ddinas ; ac Abimelech a gyfododd, a'r bobl

y rhai oedd gydag ef, o'r cynllwyn. A phan welodd Gaal 36

y bobl, efe a ddywedodd wrth Zebul, Wele bobl yn dyfod

i waered o ben y mynyddoedd. A dywedodd Zebul wrtho,

Cysgod y mynyddoedd yr ydwyt ti yn ei weled fel dynion.

A Gaal a chwanegodd eto lefaru, ac a ddywedodd, Wele 37

paham.—Yn hytrach, Ond paham. Amlha dy lu.—Hèr dyn
meddw. Efallai iddo ei chyflwyno i Zebul, a thrwyddo ef i Abimelech.

30, 31. Zebul (preswyl).— Math o swyddog dan Abimelech, yn
llywodraethu y ddinas yn ei absenoldeb. Yn ddirgel.—Y mae y gair

a gyfieithir '

' yn ddirgel " yma yn air mor anghyfifredin, fel na cheir eí yn
un man arall yn y Beibl ; a chyfieithir ef gan rai yn Tormah, enw ar le, yr

un lle, efallai, ag Arumah (adn. 41). Cadarnhau y ddinas i'th
erbyn.— Yn llythyrenol, cynhyrfu y ddinas yn dy erbyn di.

32, 33. Ystyr y genadwri oedd fod brâd-gynllun ar droed, ac am i

Abimelech gymeryd mantais ar y nos, a chymeryd y gelynion yn dfiiar-

wybod iddynt. A rhuthra yn erbyn y ddinas.—Ystj^rllythyr-

enoi iy gair ydyw ymdaenu allan, fel mewn cynllwyn. Gwna icldo
yr hyn a ellyeh.—Gwêl 1 Sam. x. 7 ; xxv. 8.

34, 38. Yn bedair byddin.—Gwêl pen. vii. 16. Gellir casglu

fod Gaal a'i ganlynwyr wedi arfaethu myned allan, ar ryw ymgyrch neu
gilydd ; efallai mai at hyny y cyfeiria adn, 33, ond iddo, cyn gadael pyrth

y üdinas, weled milwyr Abimelech, a drwgdybio brâd.

36, 37. Yn yr adnodau hyn, ceir hanes y cyntaf o dri ymosodiad
drwy ba rai y darostyngodd Abimelech y gwrthryfelwyr. (1) Yn y cyiitaf

daw AV>imelech a'i filwyr allan yn lladradaidd o "benau y mynyddoedd,"
o " ganol y tir," ac o " fíbrdd gwastadedd Meonenim," gan ymlid Ga?! hyd
i Sichem (adn. .36—40). (2) Yn yr ail, ymleddir y brif frwydr, yn y njaes

agored, lle y mae y Sichemiaid, wedi colli eu harweinydd, yn cael eu Uwyr
orchfygu, a'udinas ei dinystrio (adn. 42—45). (3) Y trydydd, pryd y mae y



86 LLYFR Y BARNWYR. [Pcn. IX.

bobl yn dyfod i waered o ganol y tir, a byddin arall yn
38 dyfod o ffordd gwastadedd Meonenim. Yna y dywedodd

Zebul wrtho ef, Pa le yn awr jj/ mae dy enau di, âW hwn y
dywedaist, Pwy >'7£) Abimelech, pan wasanaethem ef? onid
dyma y bobl a ddirmygaist ti ? dos allan, atolwg-, yn awr,

39 ac ymladd i'w herbyn. A Gaal a aeth allan o flaen gwr
40 Sichem, ac a ymladdodd âg* Abimelech. Ac Abimelech a'i

herlidiodd ef, ac efe a ffodd o'i flaen ef ; a llawer a gwymp-
41 asant yn archolledig hyd ddrws y porth. Ac Abimelech a

drigodd yn Arumah : a Zebul a yrodd ymaith Gaal a'i

42 frodyr o breswylio yn Sichem. À thranoeth y daeth y
43 bobl allan i'r maes : a mynegwyd hyny i Abimelech. Ac

efe a gymerth y bobl, ac a'u rhanodd yn dair byddin, ac a

gweddill o'r gwrthryfelwyr, wedi llechu yn yr amddifFynfa a berthynai id
eu duw Berith, yn cael eu llosgi â thân (adn. 40—49). Canol y tir.

—

iMrllena y LXX. a'r Vìdyate, 3ogaìì y tir. Yr ystyr ydyw o uwchder y
wlad. Gwastadedd Meonenim.—Yn llythyrenol, derwen y
rhinwyr. Cjfeiriad at le anhysbys, os nad (1) yr un lle a "derwen y
golofn " (adn. 6) ; (2) neu, yn fwy tebygol, y pren y claddodd Jacob yr
eilun-dduwiau dano (Gen. xxxv. 4).

38—40. Yr oedd Zebul, hyd yn hyn, wedi llefaru yn fwyn wrth Gaal

;

oud pan yn gwybod fod milwyr Abimelech mor agos, yr ydoedd yn fforddio

iddo daílueigochlymaith, allefaruyn hyf. O flaen gwyr Sichem.
—Ysgarmes ydoedd yr ymosodiad hwn, rhwng Gaal a'i ganljoiwyr, ac

Abimelech a'i íìlwyr yn unig ; oblegid yn adn. 33—35, deallwn i Giuil

fyned allan gyda dim ond ei ganlynwyr ei hunan, tra y profa adn. 42, 43,

nad aeth gwÿr Sichem allan hyd y dydd canlynol ; felly, goddefa yr ym-
adrodd uchod ei ddeall yn nholwg arglwyddi Sichem, yr oeddynt yn
edrychwyr ar y frwydr.

41, 42. A drigodd.—Yn llythyrenol, a eisteddodd i lawr, dros y
noswaith hono, gan ddisgwyl egyl arall. Arumah.—Lle na chry-

})wyllir mohono ond yma, os nad ydym i ddeall fod cyfeiriad ato yn adn.

33. Yn ol Conder y mae yn anhysbys ; ond geayd Tristram ef yn bur
hyderus i'r de-orllewin, tua haner y ffordd o Sicheni i Siloh (Sei/ânJ,

mewn lle a elwir yn awr El-Orma. Y mae hyn yn ci osod yn rhy bell o

Siclíem ; gofyn yr hancs, yn ol Van-de-Veldc, ei fod rhyw ddwy íilldir i'r

gogledd-orllcwin o Sichem. Yrodd ymaith Gaal, Er nad oedd y
Sichcmiaid wedi cu darostwng, eto, yr oedd l)uddugoliaoth Abiraelech, ae

agosrwydd ei filwyr, wedi cryfhau dwylaw Zcl>ul gymaint fel y gallai yn
hawdd fwrw Gaal a'i ganlynwyr allan o'r ddinas. Dranoeth,—Ai' ol

bwriad yinaith (iniú a'i ganlynwyr. Allan i'r maes.

—

I orplicn

cynhanafa y gwinwydd, neu i ryw orchwyl amaetiiyddol, gellid me(fdwl,

43—43. Hysbysid lioll symudiadau y dinaswyrgan Zebuli Abimelech.
Mae y rlianiad ar y fyddin yn fwy llwyddianus na r dydd o'r blaen, am
nad oedd yno yr un milwr profedig, megis (iaal (adn. 35), i ddarganf<Kl y
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gynllwynodd yn y maes, ac a edrychodd, ac wele y bobl

wedi d'ytbd allan o'r ddinas ; ac efe a gyfododd yn eu

herbyn, ac a'u tarawodd hwynt. Ac Abimelech, a'r fyddin 44
i)e(fd gyáag ef, a ruthrasant, ac a safasant wrth ddrws porth

y ddinas : a'r ddwy fyddin ereill a ruthrasant ar yr holî

raì oedd yn y maes, ac a'u tarawsant hwy. Ac Abimelech 45
a ymladdodd yn erbyn y ddinas yr holl ddiwrnod hwnw :

ac efe a enillodd y ddinas, ac a laddodd y bobl oedd ynddi,

ac a ddistrywiodd y ddinas, ac a'i hauodd â halen.

A phan glybu holl wr tr Sichem hyny, hwy a aethant 46
i amddiffynfa t duw Berith. A myneg-wyd i Abimelech, 47
ymgasg'lu o holl wr tr Sichem. Ac Abimelech a aeth i 48
fyny i fynydd Salmon, efe a'r hoU bobl oedd gydag ef : ac

Abimelech a gymerth fwyell yn ei law, ac a dorodd gangen
o'r coed, ac a'i cymerth hi, ac a'z gosododd ar ei ysgwydd;
ac a ddywedodd wrth y bobl oedd gydag ef, Yr hyn a

welsoch fi yn ei wneuthur, brysiwch, gwnewch fel finau.

A'r holl bobl a dorasant bob un ei gangen, ac a aethant 49
ar ol Abimelech ; ac a'u gosodasant wrth yr amddiffynfa,

ac a losgasant â hwynt yr amddiffynfa â thân : felly holi

wy'r tr Sichem a fuant feirw, yn nghylch mil o wr a

gwragedd.

Jdichell. Y bobl wedi dyfod allan.—Yn fwy cywir, y bobl yn
dyfod allan. Am raniad y fyddin cymharer pen. vii. 16, 19. Hauodd
a halen.—Wedi ei chwahi hyd ei sylfeini (2 Sam, xvii. 13), efe a'i

hauodd â halen i arwyddo ei ddymuniad am iddi, ar ol peidio a bod yn
ddinas, i beidio hefyd a bod yn faes ífrwythlon. Y mae halen yn arwydd-
lun o ddiffrwythdra (Deut. xxix. 23 ; Job xxxix. 6 ; Salm cvii. 34 ; ac

ymyl y ddalen, Jer. xvii. 6; Ezec. xlvii. 11).

46, 47. Gwyr twr Sichem.— Yr un rhai a " holl d Milo^*

(adn. 6) ; ac, o bosibl, rhai o brif arglwyddi Sichem a'u teuluoedd. Am-
ddiffynfa ty duw Berith.—Yr unig le arall y ceir y gair a gyf-

ieithir yma '• amddiffynfa," ydyw yn 1 Sam. xiii. 6, Ile y cyfieithir ef
" tyrau." Meddwl y geiriau hyn ydyw, fod hoU " wr tr Sichem " wedi
ymneillduo i gysegrfa yn nheml Baalberith, nid yn gymaint er mwyn
gwneyd amddiffynía filwrol o'r lle, eithr er mwyn cael nawdd y deml a'r

eilun rhag dialedd Abimelech.

48, 49. Mynydd Salmon.—\^r un, dybygid, a'r Salmon yn
Salm lxviii. 15. Tardd y gair o air sydd yn golygu cysgod ; felly gellir

casglu ei fod yn dra uchel, ac, yn y gauaf, yn enwog am ei eira, ac yn yr
haf am gysgod ei goedwigoedd. (1) Tybia Conder mai yr un ydywa Jebel

Siihiman, ychydig i'r deheu o Garizim. (2) Gogwydda Tristram a Stanley
i feddwl mai rhan o Ebal ydoedd. Yr amddiffynfa.—Yr un gair



88 LLYFR Y BARNWYR. [Pcn. IX.

50 Yna Abimelech a aeth i Thebez ; ac a wersyllodd yn
51 erbyn Thebez, ac a'i henillodd hi. Ac yr oedd tr cadarn

yrt nghanol y ddinas ; a'r holl wr a'r gwragedd, a'r holl

rai o'r ddinas, a ffoisant yno, ac a g-auasant arnynt, ac a

52 ddring-asant ar nen y tr. Ac Abimelech a ddaeth at y
tr, ac a ymladdodd yn ei erbyn ; ac a nesaodd at ddrws

53 y tr, iw losgi ef â thân. A rhyw wraig a daflodd ddarn
o faen mehn ar ben Abimelech, ac a ddrylliodd ei benglog

54 ef. Yna efe a alwodd yn fuan ar y llanc oedd yn dwyn
ei arfau ef, ac a ddywedodd wrtho, Tyn dy gleddyf, a lladd
fi ; fel na ddywedant am danaf, Gwraig a'i lladdodd ef.

55 A'i langc a'i trywanodd ef, ac efe a fu farw. A phan
welodd gwr Israel farw o Abimelech, hwy a aethant bob
un i'w fang-re.

56 Felly y talodd Duw ddrygioni Abimelech, yr hwn a
wnelsai efe i'w dad, gan ladd ei ddeg brawd a thri ugain.

57 A holl ddrygioni gwr Sichem a dalodd Duw ar eu pen

ag adn. 46. Gwêl nodiad. Yr oedd llosgi y Ile a thân yn gyflawniad
llythyrenol o eiriau Jotham (adn. 20).

SO—52. O'r diwedd, y mae y dynged a ragfynegwyd gan Jotham
(adn. 20) yn goddiweddj^d Abimelech, y fieren-frenin. Thebez.—Mae
y lle, yn ol yr awdurdodaii, hen a diweddar, yr un a phentref Tuhas, tua
thair milldir ar ddeg i'r dwja^ain-ogledd o Sichem, ar y fíordd i Bethsean.
Tebyg fod y lle yn rhan o de^'rnas Abimelech, ac yn gyfranog â Gaal a'r

Sichemiaid yn y gwrthryfel. Holl ral o'r ddinas.—Yn hytrach,
holl arglwyddi y ddinas. Ar nen y twr.—Gwêl pen. xvi. 27; Jos.
ii. G, 8 ; Salm cxxix. 6. Yr un ddyfais a ddefnyddir yma ag yn Sichem
(adn. 49).

53, 55. A rhyw w^raig.—Y mae yn anüwg fod " nesâu at y
drws" yn orchwyl tra pheryglus, oherwydd y gallai pcrsonau, arnen y t,
daflu meini i lawr. Felly fu ; fe daflodd menyw ddarn o faen melin— 3'

maen uwchaf (Deut. xxiv. 6)—ar ei bcn nes ei ddryllio. Ei benglog.
—Yr \m gair yn Hebraeg a'r gair GoUjotha (Math. xxvii. .3.S). Ystyr gyntaf y
gair ydyw rhj/uibeth rrwn. Gwel gyfeiriad at yr amgylcihiad hwn, 2 Sam. xi.

21. Cymharer marwolaeth Al)imelech â marwolaeth Siud (1 Sam. xxxi. 'À
;

2 Sam. i. 10, 14— 16); mor wahanol y teimlad ato ef fcl " eneiniog yr
Arglwydd," ragor at Abimclech, yr hwn nid ydoedd amgen na goi-m(.'S-

deyrn, (iwrthodai cludydd arfau Saul ei drywanu ; y mae llanc Abimelech
yn trywanu ei feistr ar air ; am Said canodd Dafydd farwTiad odidog ; oiul

unig feddargratt' Abimelech ydyw melldith Jotham, ei frawd.

56, 57. Felly y talodd.—Cynwys y geiriau hyn yr addysg
foesol oddiwrth y cyfan. Y ddau bcchod a nodir allan yma fel yn caol cu
cospi ydyw, difíyg parch Abimelech i'w dad, ac anniolchgarwch gwCr
Sichcm. Cymharer (ien. ix. 24, 25; Ex. xx. 12, â 2 Sam. ix. 1—7; x. 2.
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hwynt : a melldith Jotham mab Jerubbaal a ddaeth arnynt

hwy.

Nodwedd neillduol y Beibl ydyw ei fod yn priodoli pobpeth i fýs Duw ei

hunan, gan fyned heibio i bob cyfryngau fyddo gan y Goruchaf i gario

allan ei wobrwyon a'i gospedigaethau. Cyflawnwyd melldith Jotham
(adn. 20) i'r llythyren. Ond nid oes yma unrhyw gefnogaeth i'r syniad
ofergoelus am felldithio. Fe gafodd y Sichemiaid eu dinystrio, nid oher-

wydd ddarfod i Jotham eu melldithio, eithr oherwydd eu bod yn haeddu
y felldith.

PENOD X.

AC ar oì Abimelech, y cyfododd i waredu Israel, Tola, i

mab Puah, mab Dodo, gwr o Issachar ; ac efe oedd
yn trìgo yn Samir ym mynydd Ephraim. Ac efe a farnodd 2

Israel dair blynedd ar hugain, ac a fu farw, ac a gladdwyd
yn Samir.

Pen. X. 1, 2.—Tola o Iwyth Issachar yn barnu Israel a/m ugain
mlyncdd. 3—5.—Jair o Gilead am ddwy-ýlynedd-a/r-hugain.
6—9.—Israel yn gwrthgilio a^u cospedigaeth. 10—16.—Yn
edifarhau ac yn hwriu ymaith eu gau-dduiviau. 17, 18.—Ym-
gynulliad meihion Aìnmon, a jphryder gwyr Gilead.

(e) Tola a Jair yn barnu Israel : Tymhor o Heddwch ar ol marwolaeth
Abimelech (pen. x. 1—5).

1, 2. Ar ol Abimelech.—Ni olygir yma fod Abimelech yn larnwr,
ond yn unig dynodir pwynt o amser. Cyfododd.—Nid ydjw y ferf a
ddefnyddir yma mor gref a'r un a ddefnyddir yn hanes Othniel (pen. iii.

9) ; eto, dengys yn amlwg fod Tola yn un o'r barnwyr a gyfodwyd gan
Ragluniaeth Ddwyfol i waredu Israel. Gwaredu Israel.—Yn fwy
cywir, achub. Gwel nodiad (pen. ii. 16). Nid ydyw y gair " Israel " yn
golygu namyn y Uwythau gogleddol, ac efallai y rhai a drigent ar y tu
dwyreiniol i'r lorddonen. Tola (yppyf)mab Puah.—Ni wyddys
ychwaneg am dano, na pha beth ydoedd peryglon Israel ar y pryd. Er
cyfiawnhau y gair " gwaredu," nid rhaid deall, o angenrheidrwydd, fod
gelynion yn ymosod ar Israel ar y pryd ; digon ydyw deall fod Tola yn
cadw y genedl rhag syrthio yn ol i eilunaddoliaeth, a rhag myned yn
fathrfa i'r cenedloedd cylchynol. Cyfarfyddir â'r enwau Tolah, Puah,
Dodo, fel enwau ar benau teuluoedd a phersonau yn Issachar (G!en. xlvi.

13; ÎS^um. xxvi. 23; 2 Sam. xxiii. 9, 24 ; 1 Cron. vii. 1). Sam^ir.—

Y

cwbl a ellir sicrhau am y lle ydyw mai nid yr un ydyw a Samir yn mynydd-
dir Judah (Jos. xv. 48). Gallai fod Tola (1), er o Iwyth Issachar, yn byw
y tuallan i derfynau ei Iwyth yn mynydd Ephraim

; (2) neu fod mynydd
Ephraim yn ymestyn dros ychwaneg o le na rhandir Uwyth Ephraim, gan
gymeryd i fewn ranau o randir Issachar. Gwel pen. iii. 27.
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3 Ac ar ei ol ef y cyfoddodd Jair, Gileadiad ; ac efe a farnodd

4 Israel ddwy flynedd ar hugain. Ac iddo ef yr oedd deng
mab ar hugain yn marchogaeth ar ddeg" ar hugain o
ebolion asynod ; a deg dinas ar hugain oedd ganddynt, y
rhai a elwyd Hafoth-Jair hyd y dydd hwn, y r\\?à ydynt yx\

5 ngwlad Gilead. A Jair a fu farw, ac a gladdwyd yn

3—5. Cyfododd Jair (Duw pydd oleuni).—Gwel adn. 1.

Gileadiad.— Vn llythyrenol, Y Gileadiad. Un o haner llwyth
Manasseh, yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen. Er fod y genedl wedi siiddo

yn isel, eto nid ydoedd wedi colli ei hundod cenedlaethol. Hafoth-
Jair.—Yn fwy cywir, Pebyll-bentrefì Jair. Yn Nuin. xxxii. 41 ; a Deut.
iii. 14, ceir fod Jair, mab Manasseh, wedi rhoddi enwau ar y lleoedd hyn.
Felly, y tebyg ydyw na wnaeth meibion y Jair hwn ond ail-gyfodi hen enw,
neu ei barhau hyd ddyddiau ysgrifenydd yr hanes. Ni ddywedir dim
manylion am Jair namyn yr anrhydedd a feddienid gan ei feibion.

Cymharer pefi. v. 10 â xii. 14. Yn ng^A^lad Gllead —Yr oedd
penbrefi Jair dros yr lorddonen, yn rhandir haner llwyth Manasseh, mewn
parth o wlad Gilead, a elwir, yn yr Hen Destament, Argob fCarnedd
'jeri/yj ; yn y Testament Newydd, Trachonitis fcaregoyj ; ac yn bresenol,

Lejah fllorhesj, am ei fod, meddir, yn nythle i yspeilwyr. Mae Argob yn
lle tra neillduol, yn rhyw driugain miUdir o amgylchedd, ac yn cael ei

walianu, oddiwrth y Ileoedd o'i amgylch, gan yr hyn o elwir " terfyn
Argob "—math o geulan garegog wedi ei gadael, yn ddianiheu, gan ryw
gynhyrfiadau tan-ddaearol gan fí'urfio terfyn iddo, ac yn tori rhyngddo â'r

lleoedd o'i amgylch. Ac a gladdwyd.—Dichon fod hyn yn cyfeirio

at fath o aryl gyhoeddus a swyddogol. Sonir am hyn gyntaf gyda Tola
yn adn. 2 o'r benod hon. Camon.—Ni chrybwyllir y lle yn un man
arall. Gesyd Josephus (Hynaf. v. 60) ef fel un o ddinasoedd Gilead ; ond
dyru Jerome ef yn nyffryn Jezreel, chwe' milldir i'r gogledd o Megido.
Rhestrir ef gan Conder yn mhlith y Ueoedd anhysbys.

(.S) Y Trydydd Cyfnod o Wrtiigiliad ac Adferiad fpen. x. 6—xii. 15).

Yn gyfî'elyb i'r eyfnod blaenorol, ni chynwys hwn eto ond un tynihor o
orthryinder ; ond fod hwnw gan elynion o ddau gyfeiriad (j)en. x. 7), y
Philistiaid a mcibion Ammon. Gwelir yn amlwg fod gwrthgiliad ygcnedl
yn ddyfnach yn y cyfnod hwn nag yn yr un o'i íhien. Wrth gymharu
geiriau Duw wrthynt, pen. ii. 1 ; vi. 8, â'i eiriau yn pen. x. 11— 14, gymaint
yn gryfach y llefara yr Arglwydd yn y Ue diweddaf ! Ar ol cyfodiad

Jeiíiithaii, yniíi'uríia líradwriaeth o fewn y llwythau, sydd yn galw am y
fath d<h;(lfryd ar Iwyth Ephraim {\ìan. xii. 1—6), fel ag i agos ei Iwyr-
ddifrodi, yn gyll'elyb i Benjaniiii (pen. xx. 12, 18), a Jabes (Jilead (pon. xxi.

1— 10) cyn hyn. Megis gormcH Abimelech, yr ocdd hyn yn gymairit o
dr^chirieb, oddifewn i'r' llwytliau, â gortlir-ymdor gan elynion o r tuallan.

(janlynir .Jephtlialr gan dri barnwr ; ond nid ydyw hyd tymhor y pedwar,
gydi'u gilyíld, ond un ar ddeg ar hugain o flynyddoedd, na hyd yr lioU

gyfirod, hyd y gellir casglu, yn llawn lianer canrif.



Pen. X.J Y CYFWNG CYN CYFODIAD JEPHTHAH. 9I

Camon. A meibion Israel a chwaneg'asant wneuthur yr 6
hyn oedd ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, ac a wasanaeth-
asant BaaHm, ac Astaroth, a duwiau Syria, a duwiau
Sidon, a duwiau Moab, a duwiau meibion Ammon, a

duwiau y Philistiaid ; a gwrthodasant yr Arglwydd, ac ni

wasanaethasant ef.

A Ilidiodd digllonedd yr Arglwydd yn erbyn Israel
; 7

ac efe a'u gwerthodd hwynt yn llaw y Philistiaid, ac

yn llaw meibion Ammon. Á hwy a flinasant ac a ysigasant 8
feibion Israel y flwyddyn hono : tair blynedd ar bymtheg,
holl feibion Israel y rhai oeäd tu hwynt i'r lorddonen,
3n ngwlad yr Amoriaid, yr hon sydd yn Gilead. A meibion 9
Ammon a aethant trwy yr lorddonen, i ymladd hefyd yn

(a) Gwrthyiliad Israel a^r Canlyniadau (pen. x. 6— 18).

6. Mae y geiriau liyn yn parotoi y fiFordd i hanes Jephthah. Enwir
^•ma saith o genedloedd y gwasanaethodd Israel eu duwiau ; ac yn adn. 11,

12, enwir saith o genedloedd y gwaredodd yr Arglwydd Israel o'u llaw.

Yr oedd mesur anwiredd y genedl yn cyfateb megis i fesur gwaredigaethau
yr Arghvydd iddi. Baajini ac Astarotli.—Gwel pen. ii. 11, 13.

Duwiau Syria.—Ni cheir enwau arnynt ; ond gellir casglu eu bod
yr un a duwiau Phenicia. Duwiau Sidon.—Astaroth (1 Bren. xi. 5).

Duwiau Moab.—Cemos (1 Bren. xi. 33). Duwiau melbion
Ammon.—Milcom (1 Bren. xi. 5, 33); neu, Moloch (Lef, xviii. 21).

Duw^iau y Philistiaid.—Dagon (pen. xvi. 23). Gwahanol ffuríìau

ar Baal ac Astaroth oeddynt braidd i gyd. Am ymchwiliad trwyadl i'r

hoU gwestiwn, gweler erthygl ar " Dduwiau Canaan," gan Proffeswr Sayce
yn y Conttmporary Review am Medi, 1883, tudal. 388.

7—9. Philistiaid.—Gwel pen. iii. 3. Cyfyngid eu hymosodiad
blaenorol i'r deheu yn unig (pen. iii. 31) ; ond yma ymddengys eu bod yn
awr yn dyfod yn uwch i fyny ar yr holl dde-orllewin. Meibion
Ammon.—Gwel pen. iii. 13. Deuent, dybygid, o'r tu dwyreiniol.
Efallai fod cyngrair rhwng y gelynion hyn

; y Philistiaid i ymosod ar y
llwythau o'r tu gorllewinol i'r lorddonen, tra y blinai yr Ammoniaid y
llwythau ar yr ochr ddwyreiniol. Ceir dau air cryf yn adn. 8 i ddesgriíio

y gorthrymder—" blinasant " ac "ysigasant"—y cyntaf yn golygu yn
llythyrenol, tori yn ddarnau, a'r llall ydgo. Y flwyddyn hono.

—

Mae dau olygiad yn bosibl. (1) Blwyddyn ddiweddaf y gorthrymder—

y

flwyddyn y cyrhaeddodd y gorthrwm ei bwynt eithaf, ac y dechreuodd
Israel edifarhau (adn. 10, 15, 16). (2) Blwyddyn gyntaf y cyngrair rhwng
j Philistiaid a'r Ammoniaid, ac o bosibl blwyddyn marwolaeth Jair.

Tebyg fod yr hanes wedi ei gymeryd o gronicl blaenorol, ac yn hwnw dichon
fod " y flwyddyn hono" yn cael ei nodi allan yn fwy manwl. Y golygiad
diweddaf o'r ddau uchod ydyw y mwyaf cydweddol â'r hanes. Y i'hai
oedd tuhwnt i'r lorddonen.—Reuben, Gad, a haner llwyth
Manasseh. Y Ilwythau a drigent ar yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen, y
rhai oeddynt dra Ilwyddianus, yn nyddiau Jair (adn. 3, 4), a deimlasant yn
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erbyn Judah, ac yn erbyn Benjamin, ac yn erbyn t
Ephraim ; fel y bu g'yfyng- iawn ar Israel.

10 A meibion Israel a lefasant ar yr Arglwydd, gan
ddywedyd, Pechasom yn dy erbyn ; oherwydd gwrthod

1

1

ohonom ein Duw, a gwasanaethu Baalim hefyd. A
dywedodd yr Arglwydd wrth feibion Israel, Oni waredais
chwi r\\2ig yr Aiphtiaid, a rhag yr Amoriaid, a rhag meibion

12 Ammon, a rhag y Philistiaid ? Y Sidoniaid hefyd, a'r

fwyaf, ac yn gyntaf oddiwrth y gorthrwm ; ond oddiwrth yr adnod nesaf,

gwelwn ddarfod iddo gyrhaedd at y rhai ar y tu gorllewinol hefyd.

Gwlad yr Amoriaid.—Cyfriíìr Sehon ac Og, y brenhinoedd a
orchfygwyd gan Israel, yn Amoriaid (Num. xxi. 21. 31 ; Deut. iii. 8).

(iolyga y gair "Amoriaid" rai yn trigo mewn ucheldir (gwel pen. i. 35;
iii. 5) ; ac yr oedd eu prif drigfod y tu dwyrain i'r lorddonen, yn mynydd-
dir Gilead a Moab. Gilead.—Golyga Gilead yn briodol gadwen o
fynydd-dir ífrwythlawn, tua thri ugain milldir o hyd, wrth tuag ugain o
led, yn rhedeg o'r tu dwyrain i'r lorddonen, o g\Vr deheuol Môr Galilea,

hyd g\Vr gogleddol y Môr Marw. Ystyr y gair " Gilead " j^dyw tir creigiog,

i'w wahaniaethu, fe ddichon, oddiwrth wastadeddau Basan, y rhai, ar du y
gogledd, sydd yn terfynu arno. Gelwir ef weithiau " mynydd Gilead

"

(Gen. xxxi. 21, 25) ; bryd arall " tir Gilead " (Num. xxxii. 1) ; aphryd arall
" Gilead " (Gen. xxxvii. 25 ; Salm lx. 7). Dywedir yn Deut. iii. 12, 13

;

Jo3. xii. 1—5 ; xiii. 25, 31, fod haner Gilead yn perth^^n i Sehon, a'r haner
arall yn eiddo i Og, a daeth y diriogaeth hon yn feddiant i Gad, a haner
Uwyth Manasseh. Yn gyíîredinol, golyga Gilead yr holl diriogaeth a
oresgynwyd gan Israel ar du dwyrain yr lorddonen (Num. xxxii. 29 ;

Deut. xxxiv. 1 ; Jos. xxii. 9; Barn. xx. 1). Golygir y gair yn yr 3'styr

gyfFredinol hon yn yr adnod uchod. Wedi deunaw mlyne(kl o orthrymu
ar y llwythau oeddynt yn ngwlad Gilead, daetli yr Ammouiaid drwy yr
lorddonen gan wasgu ar y Uwythau oeddynt y tu arail i'r afon. Ty
Eph raim.—Golygir, efallai, fwy na therfynau priodol rhandir y Ilwyth.

Mor fawr oedd y cyfyngder (pen. ii. 15) fel y daeth llwyth cryf Judah, yr
hwn a grybwyllir yma am y waith gyiitaf, er pen. i., i deimlo oddiwrtho.

lO—12. A lefasant.—Cymharer pen. iii. 9, 15; vi. 7. Baalim.
—Yn llythyrenol, Y Baalim, yr eihin-dduwiau a nodir (adn. ü). A
dywedodd yr Arglwydd.—Amrywia esbonwyr yn fawr gyda
golwg ar y cyfrwng y llefarodd yr Arglwydd drwyddo. (1) Golyga rhai

lod yr ymostyngiad wedi cymeryd lle o ílaen drws pabell y cyfarfoíì, ar un
o'r gwyliau cyhocddus, a bod yn debyg felly fod y genadwri wedi dyfod
iddynt diwy yr archoH'eiriad

; (2) tyb ereill ydyw mai drwy Urim a Thum-
mim

; (3) ereill inai drwy lais mewnol eu cydwybodau eu hunain
; (4) a

rliai mai drwy l)rophwyd, ncu genad ddynol
; (5) ond y golygiad sydd yn

ymddaiigos yn fwyaf cydweddol â thôn Llyfr y Barnwyr ydyw mai drwy
Aiigcl y Cyfamod. Vr ocdd ymddangosiad yr aiigcl yn nodweddu dech-

rcuad i>ob cyfnod mawr a hyiiod yn hancsiaeth y llyfr (gwêl ii. 1—5 ; vi.

1 1—24 ; xiii. 3—23) ; ac yn blaenori, bob ainser, roddiad yr Ysbryd (Jlân i

gyfodi ofíeryiiau neillduol i waredu y gencdl (pon. x. 29). Y niao y para-

graph hwn uior dra thcbyg i ymddangosiad yr angel yn Bochim (pen. ii.
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Amaleciaid, a'r Maoniaid, a'ch gorthrymasant chwi ; a
llefasoch arnaf, a minau a'ch gwaredais chwi o'u llaw

hwynt. Eto chwi a'm gwrthodasoch i, ac a wasanaeth- 13

asoch dduwiau díeithr : am hyny ni waredaf chwi mwyach.
Ewch, a llefwch at y duwiau a ddewisasoch : gwaredant 14
hwy chwi yn amser eich cyfyngdra.

A meibion Israel a ddywedasant wrth yr Arglwydd, 15
Pechasom

;
g"wna di i ni fel y gwelych yn dda : eto g-wared

ni, atolwg, y dydd hwn. A hwy a fwriasant ymaith jj' 16

duwiau díeithr o'u mysg, ac a wasanaethasant yr Ar-
glwydd : a'i enaid ef a dosturiodd, oherwydd adfyd Israel.

Yna meibion Ammon a ymgynuUasant, ac a wersyllasant 17

1

—

5), fel yr ydym yn cael ein cadarnhau mai yr un Genad Ddwyfol sydd
yno ag yma. Cymharer hefyd Ex. xxiii. 12, ac yn enwedig Es. lxiii.

9— 11, lle yr arferir bron yr un ymadrodd, am " angel ei gynddrychioldeb
ef," ag a arferir yma (adn. 16) am yr Arglwydd. n adn. 11, 12, adgofia
yr Arglwydd iddynt ei dosturiaethau tuagatynt, ac yn adn. 13, 14, cyfymliw â
hwynt yn herwydd eu hanfíyddlondeb. Gwaredasai Duw hwynt ( 1 ) rhag
yr Aiphtiaid, yn amser eu mynediad allan o'r Aipht (Ex. i.—xiv. ); (2)

rhag yr Amoriaid, yn amser goresgyniad Og a Sehon, yn nghyda phum'
brenin yr Amoriaid (Num. xxi. 3 ; Jos. x. 5, 6, 12 ; Barn. xi. 21); (3) rhag
meihion Ammon, yn amser Ehwd (pen. iii. 12, 13) ; (4) rhag y Philistiaid,

drwy Samgar (pen. iii. 31 ; 1 Sam. xii. 9) ; (5) rhag y Sidoniaid, y rhai,

gan fod Sidon, fel y tybir, yn meddu math o uchafiaeth yn ngogledd
Canaan (xviii. 7, 28), oeddynt elfen gref yn myddin Jabin, brenin Canaan
(pen. iv. 2, 3) ; (6) rhag yr Amaleciaid yn Horeb (Ex. xvii. 8), ac wedi
liyny (pen. iii. 13 : vi. 3); (7) rhag y Maoniaid, ynfwycywir, Midianiaid,
yn amser Gedeon (pen. vi.—vii.). Saif rhai ysgolheigion at y darlleniad
arferol,, gan olygu fod yma gyfeiriad at ryw Iwyth anhysbys o " feibion y
dwyrain " (pen. vi. 3), neu at y Mehuniaid (2 Chron. xxvi. 7), y rhai, fel y
tybir, oeddynt breswylwyr dinas Maon (Jos. xv. 55 ; 1 Sam. xxv. 2). Y
mae hyn, fodd bynag, yn dra anheb^T^g, gan y buasid felly yn gadael allan
o'r rhestr yn gyfangwbl y waredigaeth oddiwrth y Midianiaid.

13, 14. Ewch a llefwch.—CymharerDeut. xxxii. 37, 38; 2 Bren.
iii. 13. Yduw^iau a ddew^isasoch.—Yr eilun-dduwiau yn adn. 6.

1 S , 16. Fel y mae ymlygriad y genedl yn myned yn ddyfnach, y mae
cerydd yr Arglwydd yn myned yn drymach. Nid digon ganddo eiriau o
edifeirwch ; rhaid cael gweithredoedd. Pan y maent yn bwrw ymaith
dduwiau Canaan (pen. vi. 25, 28 ; Jos. xxiv. 23 ; 1 Sara. 3 ; 2 Chron. xv.
4—8), ac yn adsefydlu addoliad y gwir Dduw y mae efe yn troi atynt. Ei
enaid ef a dosturiodd.—Yn llythyrenol, a fyrhawyd. Gair tra
neillduol i ddangos teimlad Duw tuagat ei bobl. Dullwedd ddynol o lef-

aru am Dduw. Cymharer Zech. xi. 8.

17, 18. Yna.—Yn hytrach, a, oblegid nid pwynt o amser sydd gan
yr ysgrifenydd mewn golwg, eithr cysylltiad yn unig i ddangos fod yr
hanes wedi cyrhaedd ei bwynt—y pwynt ydoedd niewn golwg er dechreu
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yn Gilead : a meibion Israel a ymg-asg-lasant, ac a wersyll-

i8 asant ym Mispah. Y bobl hefyd a thywysogion Gilead a

ddywedasant wrth eu gilydd, Pa wr a ddechreu ymladd yn
erbyn meibion Ammon ? efe a fydd yn benaeth ar drig-olion

Gilead.

y benod. Ymgynullasant.—Golyga y gair galw yn nghyd drwy
gyhoeddi. Gwêl pen. iv. 10, 14 ; vii. 23. Ffuríia yr adnodau hynarwcin-
iad i mewn i hanes Jephthah, a geir yn y penodau dilynol. Gilead.

—

Y parth hwnw o Gilead yr oeddynt eisoes wedi ei feddianu, a'r rhan,

hetyd, y bwriadent ei meddianu yn llwyr hyd i Jabboc i fyny yn y gogledd

(pen. xi. 13). Mispah (Twr gwyliadwriaeth).—(1) Y dyb-

iaeth fwyaf naturiol, yn ol yr hanes, ydyw fod y Ue íiwn yr un a'r

Mispah y CN'feirir ati yn Gen. xxxi. 49 ; Jos. xiii. 26, yr hwn le sydd yr

un, dybygid, a Ramoth-Gilead fSalt), un o'r dinasoedd noddfa (Deut. iv.

43). Cyfeirir hefyd ati, pen. xi. 11, 29, lle y gelwir hi "Mi.spah Gilead."

Os mai y lle hwn ydyw, gorwedd ar y ffordd o Jericho i Damascus, a phery
yn dref o gryn bwysigrwydd hyd y dydd hwn. Y mae Tristram, ac

amryw o awdurdodau ereill, yn gosod "Mispah Gilead " yn nes i'r gog-

ledd na Salt. (2) Ceir ereill yn dadleu yn gryf mai Mispah yn Benjamin a

olygir yma ( Jos. xiii. 26), yv hwn le ydoedd yn enwog yn moreu cyfnod y
Barnwyr (pen. xx. 1, 18, 23 ; xxi. 5, 8), a'r hwn a adnabyddir yn awr dan
yr enw Nehy Samwil. Ond y mae y rhesymau cryfaf o lawer o blaid y
Mispah yn Gilead. Ceir amryw leoedd ereill yn dwyn yr enw, megis,

Mispah yn Judah (Jos. xv. 38), Mispah yn Moab (1 Sam. xxii. 3), " a

gwladMispah" (Jos. xi. 3, 8). Y bobl hefyd a thywysogion.
—Darllener y bobl, sef tywysogion, h.y., penau y Uwythau, a phenau
töuluoedd yn mysg y llwythau. Pa wr a ddechreu ?—Yn llythyr-

enol, Pwy yw y dyn ? Eu hangen mawr oedd arweinydd, ac y mae yr

Arglwydd wedi darpar un iddynt ; a dengys y geiriau eu bod hwy—gwÿr
Gilead

—

yn barod i gydnabod uwchafìaeth y gr a ddelai yn mlacn i lenwi

yr adwy, gan nad beth a wnai y Uw^^thau ereill.

'A

PENOD XI.

JEPHTHAH y Gileadiad oedd wr cadarn nerthol, ac

efe oedd fab i wraig o butteinwraig : a Gilead a

(b) Y Waredigaeíh drwy Jejjhthah : Ei Fuddiujoliaeth à'i Adduned
(pen. xi. 1—40).

Pbn. xi.

—

1—3.—Bwrw Jejìhthah allan oH gartref. 4—11.—Henur-
iaid Gilead yn cynyg iddo henogaeth y llwyth. 12—27.— Yntaii,

ar di/r hanesyddol a chyfreithiol, yn gwrthod cydnabod Jiawliau

meihion Ainmon. 28.—Hwythau yn gwrtJiod heddwch. 29—ol.

—Addimed Jephthali. 32, 33.—Buddugoliaethu ar yr Ainìnon-

iaid. 34—40.—Cyfiawni ei adduned.

1—3. A Jephthah.—Ystyr yr enw Jephthah ydyw efe a ryddha ;
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g-enhedlasai y Jephthah hwnw. A gwraig Gilead a 2

ymddûg iddo feibion : a meibion y wraig a gynyddasant,

ac a fwriasant ymaith Jephthah, ac a ddywedasant wrtho,

Nid etifeddi di yn nh ein tad ni ; canys mab gwraig
ddíeithr ydwyt ti. Yna Jephthah a ffodd rhag ei frodyr, 3
ac a drigodd yn ngwlad Tob ; a dynion ofer a ymgasglas-
ant at Jephthah, ac a aethant allan gydag ef.

Ac wedi talm o ddyddiau, meibion Ammon a ryfelasant yn 4
erbyn Israel. A phan oedd meibion Ammon yn rhyfela yn 5

erbyn Israel, yna henuriaid Gilead a aethant i gyrchu
Jephthah o wlad Tob : Ac a ddywedasant wrth Jephthah, 6
Tyred, a bydd yn dywysog i ni, fel yr ymladdom yn erbyn

meibion Ammon. A Jephthah a ddyewdodd wrth henur- 7

iaid Gilead, Oni chasasoch chwi fi, ac a'm gyrasoch o d
fy nhad ? a phaham y deuwch ataf fi yn awr, pan yw

gyda chyfeiriad, fe ddichon, at y waredigaeth a roddodd Duw i Israel

drwyddo. Gwr cadarn, nerthol.—Gwêl pen. vi. 12; 2 Bren. v.

I. "Gilead.—Nid (1) y wlad o'r enw hwnw a feddylir
; (2) na Gilead

mab Machir, yr Manasseh (Num. xxvi. 29) ; (3) eithr enw personolar dad
Jephthah—enw ag oedd, fel yr eiddo Tola a Puah (pen. x. 1), yn cael ei

fynychu yn Uinach disgynyddion Gilead, yr Manasseh. Fwriasant
ynìaith Jephthah.—Yn debyg i Abraham yn danfon Ismael a

meibion Ceturah j'maith, rhag iddynt fod yn gydetifeddion âg Isaac (Gen.

xxi. 10; XXV. 6). Gwraig ddyeithr.—Yn llythyrenol, gwraig-
arall. Mae cymeriad y gair yn awgrymu tôn o ddiystyrwch, a hefyd yn
awgr^mu fod mwy o amheuaeth yn gorwedd ar haniad Jephthah nag
Abinielech. Yn ìngwlad Tob.—Ystyr y gair "Tob" ydyw ^ir fZa.

Yr un lle, fel y tybir, ag " Istob" (2 Sam. x. 6, 8) lle y darllenir ar ymyl
y ddalen, " gwr Tob." Dywed Conder fod lle o'r enw Tabiyiheh, tua
deuddeng milldir i'r de-ddwyrain o Fôr Galilea, yn nghr deheuol Basan,
yn bod yn awr. Dynion ofer.—Gwêl pen. ix. 4. Casgl rhai beirniaid

oddiwrth hyn fod Jephthah yn lled isel mewn crefydd—fod y swydd o

farnwr, ynddo ef a Samson, wedi cyrhaedd ei phwynt isaf o ddir} wiad.

Ond dichon mai avffawd Jephthah yn fwy na'i fai ydoedd ei fod ef, megis
Dafydd, <fec., ar ei ol, a dynion drwg yn ymuno âg ef. Dengys hyn gymer-
iad yr amseroedd hyny lawn cymaint a chymeriad Jephthah.

4—6. Talm o ddyddiau.—Rhaid ei fod yn yspaid lled faith,

oblegid yr oedd Jephthah yn r ieuanc pan y cafodd ei alltudio gan ei

frodyr, eithr yr oedd yn wr priod a chanddo ferch mewn oed yn amser ei

fuddugoliaeth ar yr Ammoniaid. Bydd yn dywysog.—Gwêl adn.

II. Cymerir i fyny yma hanes y rhyfel y crybwyllwyd am dano (pen. x.

17) rhwng Israel a'r Ammoniaid, a desgrifir ei hanes yn ystod dyddiau
Jephthah.

7, 9. A'm gyrasoch o dy fy nhad.—Mae yn amlwg un (1)

ai fod y gair "brodyr," yn adn. 3, yn golygu, nid ei frodyr naturiol yn
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8 ^yfyng- arnoch ? A henuriaid Gilead a ddywedasant wrth
Jephthah, Am hyny y dychwelasom yn awr atat ti, fel y
deHt gyda ni ; ac yr ymladdit yn erbyn meibion Ammon,

9 ac y byddit i ni yn ben ar holl drigolion Gilead. A
Jephthah a ddywedodd wrth henuriaid Gilead, O dygwch
fi yn fy ol i ymladd yn erbyn meibion Ammon, a rhoddi o'r

Arglwydd hwynt o'm blaen i ; a gaf fi fod yn ben arnoch
10 chwi ? A henuriaid Gilead a ddywedasant wrth Jephthah,

Yr Arglwydd a fyddo yn dyst rhyngom ni, oni wnawn ni

1

1

felly yn ol dy air di. Yna Jephthah a aeth gyda henur-

iaid Gilead ; a'r bobl a'i gosodasant ef yn ben ac yn
dywysog arnynt : a Jephthah a adroddodd ei hoU eiriau

g-erbron yr Arglwydd yn Mispah.
12 A Jephthah a anfonodd genhadau at frenin meibion

Ammon, g"an ddywedyd, Beth sydd i ti a wnelych â mi, fel

unig, eithr ei frodyr o'r un Uwyth
; (2) neu ei fod yn ystyried y gallasai

" henuriaid Gilead " atal i'w frodyr ei yru ef ymaith. Y diweddaf 3'dyw

y tebycaf ynia. ^Tstyr adn. 8 ydyw y caíFai fod yn ben arnynt ar ddau
amod ; sef mynedallan gyda hwynt, ac hefyd ymladd drostynt â'r Aramon-
iaid. Holl drigolion Gilead.—Y ddau Iwyth a haner ar du
dwyrain yr lorddonen. A gaf fi fod yn ben arnoch chwi ?
—n fwy cywir, myfi a fyddaf yn ben arnoch. Mae yn amlwg, oddiwrth
atebJad henuriaid Gilead (adn. 10) fod yr ymadrodd hwn i'w ddeall yn fwy
fel mynegiad cadarnhaol nag fel cwestiwn. Y mae y gair " myfi " yn
bwysleisiol.

10, 11. Yn ben ac yn dywysog.—Golyga y gair "pen" ar-

weinydd milwraidd ar achlysur penodol ynunig; ondamygair "tywysog,"
er ei ddefnyddio yn Jos. x. 24, mcwn ystyr filwraidd, eto cyfieithir ef,

mewn manau ereiil, bob amser, i olygu arweinydd mewn pethau gwladol

yn l)enaf (Diar. vi. 7 ; xxv. 15 ; Es. i. 10 ; iii. 6, 7 ; Dan. xi. 18 ; Micah
iii. 1, 9). Ger bron yr Arglwydd.— Yr e.sbonwyr sydd yn credu

mai MÌBpah ynBenjamin y cyfcirir ati (pen. x. 17 ; xi. 11, 34), a ddefnydd-

iant yr ymadrodd hwn yn ddadl gref dros eu golygiad, gan mai yno,

dyl)ygid, yr oedd yr arch ar- y pryd ; a bod hyn yn cyfeirio at fath o ym-
gyfamodiad o flaen yr Arglwycíd yn nrws pabeli y cyfarfod. I osgoi yr
anhawsder, golyga ereill fod yr archoffeiriad wedi dwyn yr ephod, ac,

efallai, yr arch hefyd, drosodd i Mispah Gilead. Ond nid ydyw yn angen-

rlieidií)! deall y naill na'r llall ; nid ydyw yr ymadrodd yn golygu ond fod

Jejihthah yn gwneyd ci gyfamod gan edrych i fyny at Dduw—Jehofah

íf;ymharer pcn. x. 16 â pen. xi. 9); a'i fod yn ca<larnhau ei eiriau drwy
fath o Iw. Nid ydyw yn debygol, ychwaith, fod Jephthah yn dal cysyllt-

iad uniongyrchol ond á'r ddau Iwyth a haner, a'i fod yn Ì>yw yn Gilead

(pen. xii. 1, 4, 7).

12, 13. A anfonodd genhadau.—Y mae y cweryl hwn rhwng
Israeí a'r Ammoniaid yn tarddu o un o iien gwestiynau concwest Canaan.
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V delit yn fy erbyn i ymladd yn fy ng^wlad i? A brenin 13
meibion Ammon a ddywedodd wrth gfenhadau Jephthah,
Oherwydd i Israel ddwyn fy ngwlad i pan ddaeth i fyny o'r

Aipht, o Arnon hyd Jabboc, a hyd yr lorddonen : yn awr
gan hyny dod hwynt adref mewn heddwch. A Jephthah 14
a anfonodd drachefn g^enhadau at frenin meibion Ammon

;

Ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y dywed Jephthah ; Ni 15

ddug Israel dir Moab, na thir meibion Ammon : Ond pan 16

ddaeth Israel i fyny o'r Aipht, a rhodio trwy yr anialwch,
hyd y Môr Coch, a dyfod i Cades ; Yna Israel a anfonodd 17
genhadau at frenin Edom, gan ddywedyd, Gâd i mi
dramwy, atolwg, trwy dy wlad di. Ond ni wrandawodd
brenin Edom. A hwy a anfonasant hefyd at frenin Moab:
ond ni fynai yntau. Felly Israel a arhosodd yn Cades.
Yna hwy a g-erddasant yn yr anialwch, ac a amg-ylchyn- 18

asant wlad Edom, a gwlad Moab ; ac a ddaethant o du

Dwyn fy ngwlad.—Y cyhudcliad ydyw fod Israel yn amser Moses,
pan y daethant i fyn}' o'r Aipht, wedi yspeilio yr Ammoniaid o'u gwlad.
O Arnon hyd Jabboe.—Ystyr y gair Arnon yàyw ffrwd redegog, a
i-hed i lawr o fynyddoedd Moab drwy hollt dwfn a elwir yn awr Wady
Jíojib, gan ymarllwys i'r Môr Marw yn rhywle tua haner ei hyd ar yr ochr
<ldwyreiniol iddo. Ystyr y gair Jabboc ydyw tywalltydd, yr hon a red i

lawr o fynyddoedd Gilead, gan ymarllwys i'r lorddonen gerllaw dinas Adam
(Jos. iii. 16), rhyw haner y ffordd ynrhediad yr lorddonen o Fôr Galilea i'r

Môr Marw. A hyd yr lorddonen.—Mae brenin meibion Ammon
yma yn nodi hen derfynau gwreiddiol brenhiniaeth plant Lot ; o'r Arnon
\n y deheu, hyd Jabboc, i fyny yn y gogledd ; a hyd yr lorddonen ar y
gorllewin.

14—16. Mae atebiad Jephthah i'r cyhuddiad yn dra meistrolgar, ac yn
ílangos ei gyfarwydd-der â haues y genedl, a chynwys y Pum' Llyfr.
Dengys, j'n ol Num. xx. a xxi., a Deut. ii. a iii., fod y wlad yn ddiameu
wedi bod yn eiddo gwreiddiol i Ammon a Moab—meibion Lot ; ond iddynt
€i cholli drwy i Sehon brenin yr Amoriaid ei meddianu ; felly, pan ddaeth
Israel i fyn}' i'r tir, yr Amoriaid oedd yn ei feddianu. Dengys i Israel

gymeryd trafferth i amgylchu gwlad Edom a Moab yn briodol (adn. 17, 18),

yn ol gorchymyn yr Arglwydd (Deut. ii. 5, 9, 19) ; ac mai eu hamcan oedd
myned yn dawel i Ganaan, ond i Sehon eu gorfodi i ymladd (adn. 19, 20)

;

ac iddo gael ei ddinystrio (adn. 23), a'r wlad felly i syrthio yn gyfiawn i

ddwylaw Israel (adn. 21), ac os oedd gan yr Ammoniaid unrhyw hawl i'r

wlad, y dylasent fod wedi ei ddwyn yn mlaen dri chan' mlynedd yn gynt
(adn. 26).

17, 18. Ond pan ddaeth Israel.—Y darlleniad cywiraf o
adn. 16 a'r 17, ydyw y canlynol :—Canys pan ddaethant o'r Aipht, yna
cerddodd Israel drwy yr anialwch, hyd y Mor Coch, a daethant 1 Cades,
ac Israel a anfonodd genhadau, &c. Cades.—Un o'r lleoedd pwysicaf

G



98 LLYFR Y BARNWYR. [Pen. XI.

codiad haul i wlad Moab, ac a wersyllasant tu hwnt i

Arnon ; ac ni ddaethant o fewn terfyn Moab : canys Arnon
19 oedd derfyn Moab. Ac Israel a anfonodd g-enhadau at

Sehon brenin yr Amoriaid, brenin Hesbon ; ac Israel a

ddywedodd wrtho, Gâd i ni dramwy, atolwg-, trwy dy wlad
20 di, hyd fy mangre. Ond nid ymddiriedodd Sehon i Israel

fyned trwy ei derfyn ef : eithr Sehon a gasglodd ei holl

yn hanesiaeth yr Hen Destament : ond un o'r lleoedd ag y mae ei safle wedi
peri mwyaf o amheuaeth i esbonwyr. Yn Jos. x. 41., xv. 3, gelwir hi

Cades-Barnea. Yn ol Num. xiii. 3, 21 ; xx. 1 ; xxxiii. 30, yr ydoedd rhwng
anialwch Paran ac anialwch Sin. Yn ol Deut. i. 19, 20, yr ydoedd yn agos

i "fynydd yr Amoriaid." Ac yn ol Num. xx. 16, yr ydoedd ar derfyn

eithaf Edom. (1) Syniad Robinson, ac ereill, ydyw mai Ain-el-Weibah,

tua deng miUdir i'r gogledd o fynydd Hor, yn y pantle suddedig (Arahah,

Jos. xviii. 18) a red i'r Môr Coch ydyw. (2) Ailgyfododd Stanley yr hen
dybiaeth mai Petra ydoedd. Ond yn lle bod " ar derfyn Edom," gosodai

h^-ny hi yn nghanol Edom. (3) Mae Wilton yn ei waith ar " Y Negeb,"
a RÒwlands a Bartlett yn ei rhoddi yn llawer iawn nes i'r gorllewin mewn
Ue a elwir Ain Gadis. Gesyd hyn hi tua deng milldir a thriugain i'r

gorllewin o safle Robinson, ac i lawr yn union i'r deheu o Gazah. Teifl

Tristram ei holl ddylanwad o blaid y safle hon ; ond y mae y rhesymau
cryfion o blaid y gyntaf yn parhau hyd yma heb eu hateb. At frenin
Moab.—Yr ydym yn ddyledus i Jephthali am y ffaith hon ; ni fynegir

yn Num. xx. 14—21, ond am genhadaeth at frenin Edom yn unig.

Amgylchynasant wlad Edom a gwlad Moab.—Gwel
Num. XX. 22; xxi. 4, 13. Canys Arnon oedd derfyn Moab.
—Y terfyn ar du y gogledd. Yn lle " oedd derfyn," dylid darllen sydd
derfyn : dyma sefyllfa y terfynau pan y Ilefarai Jephthah. Disgynodd y
wlad y tu gogledd i'r afon Arnon i randir Reuben ; felly daeth y Reubeniaid

a'r Moabiaid yn gymydogion, a'r Arnon yn derfyn rhyngddynt. Gwel
nodiad pen. iii. 13. Cymharer hefyd Num. xxi. 13 ; Deut. iii. 6, 16.

19, 20. At Sehon brenin yr Amoriaid.—Gwel Num. xxi.

21 ; Deut. ii. 26—32, 33. Mae yr enw Amoriaid, fel y tybir, yn air o

darddiad Semitaidd, yn golygu rhai yn pre.sioylio yn urhel. Ar y cyntaf

ceir eu hanes yn preswylio rhwng Engedi a Hebron, ar du gorllcwinol y
Mòr Marw (Gen. xiv. 13) ;

yna croesasant yr lorddoncn, gan feddianu y
llain fírwytldawn o dir, a derfynid gan yr Arnon ar y deheu, y Jabboc ar

y gogledd, yr lorddímeu ar y gorllewin, a'r anialwch ar y dwyrain
; yr

hwn a elwid, mewn modd neillduol, yn "dir yr Amoriaid " (Num. xxi. 31 ;

JoH. xii. 2, 3; xiii. 9; Harn. xi. 21, 22). Ond yn Dcut. iii. S; iv. 48,

niynegir fod eu tiriogaeth yn ymestyn at droed mynydd Hermon, gau
gynwys yr " oll o (Jilcad a liasan " (Deut. iii. 10), a'r rhan o ddyfíryn yr

I.>rddonen a orw(;ddai ar du dwyrain yr afon (Deut. iii. 10) ; ac yn fîurtìo,

gyda'u gilydd, diriogaethau Og a Selion, " dau frenin yr Amoriaid " (Deut.

xxxi. 4 ; Jos. ii. 10 ; ix. 10 ; xxiv. 12). (iwel nodiad ])cn. iii. 13.

Brenin Hesbon. -Tuag ugain milldii- i'i- dwyrain ar lincll union-

syth, o bcn gogleddol y Môr Marw, y saif adfeilion dinas Hesbon ( JJenhân),

\u.iì l>rif ddinas Schon. (íorwedd ar fin byrdd-dir Moab, yn agos i'r fan Ile
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bobl, a hwy a wersyllasant yn Jahaz, ac efe a ymladdodd
yn erbyn Israel. Ac Arglwydd Dduw Israel a roddodd 21

Sehon a'i holl bobl yn llaw Israel ; a hwy a'u tarawsant
hwynt. Felly Israel a feddianodd holl wlad yr Amoriaid,

trigolion y wlad hono. Meddianasant hefyd holl derfynau 22

yr Amoriaid, o Arnon hyd Jabboc, ac o'r anialwch hyd yr

lorddonen. Felly yn awr, Arglwydd Dduw Israel a 23
fwriodd yr Amoriaid allan o flaen ei bobl IsraeÌ : gan
hyny aì tydi a'i meddienit hi ? Oni feddieni di yr hyn a 24
roddo Cemos dy dduw i ti i'w feddianu ? Felly yr hyn oll

a oresgyno yr Arglwydd ein Duw o'n blaen ni a feddianwn
ninau. Ac yn awr, a wyt ti yn well na Balac mab Sippor, 25
brenin Moab ? a ymrysonodd efe erioed âg Israel, neu
gan ymladd a ymladdodd efe i'w herbyn hwy ? Pan oedd 26
Israel yn trigo yn Hesbon a'i threfydd, ac yn Aroer a'i

threfydd, ac yn yr holl ddinasoedd y rhai sydd wrth der-

fynau Arnon, dri chàn mlynedd
;
paham nad achubasoch

hwynt y pryd hwnw ? Am hyny ni phechais i yn dy erbyn 27

y disgyn y tir hwnw, gydag ymyl serth, i lawr i'r Môr Marw ; a dyfned
ydyw arwynebedd y môr hwnw, ac uched ydyw safle Hesbon, fel nad ydyw
y disgyniad yn nemawr llai na 4000 o droedfeddi ! Yr oedd Hesbon ar
gyâiniau rhandiroedd Reuben a Gad ; ac yn ol Jos. xxi. 39, perthynai i

ddinasoedd Lefiaidd y Uwyth diweddaf. Hyd fy mangre.—Sef
gwlad Canaan ar du gorllewinol yr lorddonen, a gelHd meddwl fod yma
awgrym nad ystyrid rhanbarth y ddau Iwyth a haner, ar y tu dwyrain i'r

lorddonen, fel yn perthyn yn briodol i Wlad yr Addewid. Cymharer
Deut. ii. 29. Wersyllasant yn Jahaz.—Dyma faes y frwydr fawr
rhwng Israel a'r Amoriaid, a'r lle y meddianasant y dernyn cyntaf o'u
gwlad. Gan fod Jahaz mewn rhanbarth o wlad sydd, hj^d yn hyn, heb ei

harchwiho, y mae ei safle yn anhysbys : ond rhaid ei fod yn lle ar derfyn
dwyreiniol teyrnas Sehon, ac ar eithaf terfyn deheuol rhandir Reuben.
Disgynodd i ran Reuben (Jos. xiii. 18) ; a daeth yn un o'r dinasoedd
Lefiaidd, drwy iddi hi a'i maesdrefi gael eu rhoddi (Jos. xxi. 36 ; 1 Cron.
vi. 71) i feibion Merari. Ceir amryw ffurfiau o sillebu y gair, megis
" Jasah," " Jahasah," &c. Gwel Num. xxi. 23 ; Deut. ii. 32 ; Es. xv. 4

;

Jer. xlviii. 34.

21—23. Arglwydd Dduw Israel.—Rhoddir arbenigrwydd
neillduol ar y teitl hwn, adn. 21, 23, pan y dygir Israel a'i Duw i sylw
mewn cyferbyniad i'r cenedloedd a'u duwiau. Yn niwedd adn, 21, gofala
Jephthah am ddyweyd mai " gwlad yr Amoriaid " ydoedd ; obíegid y
pwynt sydd ganddo ydyw profi mai yr Amoriaid, ac nid yr Ammoniaid, a
ddifeddianwyd gan Israel. Yn adn. 22, nodir fod Sehon wedi colli ei holl
diriogaeth. Gwel nodiad adn. 19. Cymharer adn. 13.

24—28. Cemos.—Dyma dduw cenedlaethol y Moabiaid ; ond
oherwydd fod yr Ammoniaid a'r Moabiaid yn tarddu o Lot, ac yn gymydog-



lOO LLYFR Y BARNWYR. [Pen. XI.

di ; ond yr ydwyt ti yn gwneuthur cam â mi, gan ymladd
yn fy erbyn i

;
yr Arglwydd Farnwr a farno heddyw

28 rhwng meibion Israel a meibion Ammon. Er hyny ni

wrandawodd brenin meibion Ammon ar eiriau Jephthah,

y rhai a anfonodd efe ato.

29 Yna y daeth ysbryd yr Arglwydd ar Jephthah ; ac efe

ion, a chanddynt lawer o bethau yn gyíFredin, edrychir arnynt fel un bobl,

ac yn addoli yr un eihin-dduw. Am Cemos, gwel pen. x. 6, a chymharer
1 Bren. xi. 7 ; 2 Bren. iii. 26, 27 ; xxiii. 13 ; Jer. xlviii. 7, 13, 46. A
oresgyno.—Mae y ferf hon yn cyíleu y s^niadau o yru allan o feddiant,

a rhoddi yn feddiant ; canys, pa fodd y b^'ddai yn bosibl rhoddi tir yn
feddiant heb yn gyntaf yru ymaith y perchenog blaenorol? Balac.

—

Gwel Num. xxii.—xxiv ; Deut. xxiii. 3, 4. Dygir yma ymresymiad
newydd yn mlaen gan Jephthah, sef na ddarfu i Balac, er cymaint ei

eiddigedd at Israel, erioed eu cyhuddo o fod wedi lladrata ei wlad. Gwir
iddo gyrchu Balaam i regu Israel ; ond 3-r oedd hyny, nid er ceisio ad-

feddianu yn ol dir yr Amoriaid oddiar Israel, eithr rhag ofn i Israel

feddianu gweddill ei etifeddiaeth. Mae holl resymau Jephthah i frenin

meibion Ammon yn benderfynol ; ac yn seiliedig ar egwyddorion cyfFrediiiol

yn hanes Israel. Dengys (1) nad ydoedd y tir hwnw yn feddiant yr

Ammoniaid ÿan y daeth ei gydwladwyr iddo, eithr iddynt ei gael drwy
hawl concwest, oddiar yr Amoriaid

; (2) fod Israel wedi ei fwynhau yn
dawel am dri chan' mlynedd, yr hyn oedd yn sicrhau hawl-feddiant parhaus

ynddo ; (3) wedi ei gael yn rhodd gan eu Duw, yr oedd Israel yn meddu
hawl ynddo ar yr un egwyddor ag yr oedd yr Ammoniaid yn derbyn
rhoddion gan eu duw Cemos

; (4) nad oedd unrhyw gais wedi ei wneyd, am
yr holl ganrifoedd, gan Balac na neb arall, i geisio difeddianu Israel o

Hesbon, Aroer, a'u trefydd. Aroer a'i threfydd.—Yn llythyrenol,

a'i merched. Gwel pen. i. 27. Yr oedd dau le jm dwyn yr enw hwn ar y
tu dwyreiniol i'r lorddonen (1), un yn rhandir Reuben (Deut. ii. 36 ; iii. 12

;

iv. 48 ; Jos. xii. 2 ; xiii. 9, 16 ; 2 Bren. x. 33 ; 1 Cron. v. 8) ; ond fe

syrthiodd yn ol i feddiant Moab (Jer. xlviii. 19). Gorweddai ar íìn

ceunant dwfn yr afon Arnon fWady Môjibj, yr ochr ogleddol ; ac felly, o

fewnrhandir Reuben. Enw presenol yr adfeilion ydyw Aráir. (2) Yroedd
yr Aroer arall yn rhandir Gad, "o ílaen Rabbah " (Num. xxxii. 34; Jos.

xiii. 2") ; 2 Sam. xxiv. .'5). Mae ei saíle bresenol yn anhysbys. Tybir mai

at y gyntaf o'r trefydd liyn y cyfeiria yr adnod hon—26, ac raai at yr ail

y cyfeiria adn. 33. Dri chan' mlynedd.—Mae yn amlwg mai rhif

rrwn ydyw hwn. Wrth gyfrif er amser gorlhrymder Cusanrisathaim hyd
ddyddiau Jephthah, fe geir oddeutu tri clian' mlynedd

;
yn unig ni wyddys

pa faint o amser cyn y gorthrymder hwnw yr ocdd Hesbon wedi ei

meddianu, nac, ychwaith, pa faint oedd hyd tymhor Samgar (pen. iii. 31 ;

V. 8). Gallem feddwl, wrth hyn, mai cyfrif yn syml hyd tymhor pob
gorthrymder, a phob l)arnwr, yr ydoedd Jephthah, ac mai felly hefyd y
gwna Paul, yn Act. xiii. 20, 21

;
yna, eu symio i fyny gyda'u gilydd.

Gwel Rhagarweiniad, tudal. 11.

29—31. Yna y daeth yspryd yr Arglwydd.—Gwêl pen.

iii. 10 ; vi. 34 ; xiii. 25. Golyga hyn y neillduaeth a fu arno i*w waith fel
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a aeth dros Gilead a Manasseh ; ac a aeth dros Mispah
Gilead, ac o Mispah Gilead yr aeth efe drosodd at feibion

Ammon. A Jephthah a addunedodd adduned i'r Ar- 30
GLWYDD, ac a ddywedodd, Os gan roddi y rhoddi dî feibion

Ammon yn fy llaw i ; Yna yr hwn a ddelo allan o ddrysau 31

fy nh i'm cyfarfod, pan ddychwelwyf mewn heddwch

gwaredwr Israel. Cymharer Zech. iv. 6 ; Es. lxi. 1 ; Luc iv. 18, 21 ;

Math. iii. 16. Dros Gilead a Manasseh.—Darllener, drwy
Gilead a Manasseh. Mae y cyfeiriadau daearyddol braidd yn ddyrus
yma ; ond ymddengys iddo fyned drwy " Gilead "—rhandiroedd Reuben
a Gad, rhwng yr Arnon a'r Jabboc ; ac yna myned dros y Jabboc i

" Manasseh," sef Gilead Ogleddol a Basan—y rhandir a dderbyniasai haner
llwyth Manasseh. Yna ar flaen y fyddin a ymunasai âg ef wrth fyned
drwy y parthau hyn, fe aeth i Mispah, i'r gwersyll, i gyrchu y milwyr a
adewsid ganddo jtio o'r blaen ; ac a aeth drosodd—myned mewn ymosod-
iad—at feibion Ammon, y rhai a wersyllent yn neheubarth Gilead.

Adduned i'r Arglwydd.—Gwêl adduned Jacob (Gen. xxviii.

20—22), a'r eiddo Hannah (1 Sam. i. 11), Cymharer hefyd, 2 Sam. xv. 8.

Ei adduned ydyw y prif bwynt o ddyddordeb yn hanes Jephthah. Yr
hwn a ddelo allan.—Yn llythyrenol, pwy bynag a ddelo allan,

jTi dangos yn amlwg fod adduned Jephthah yn golygu rhywun o'i deuhi

—

rhyw fôd dynol, ac nid un o'i anifeiliaid, neu ei dda yn unig. Ond nid
ydyw yn dyweyd yr hwn ddêl allan yn gyntaf; y mae rhai esbonwyr fel

pe byddent am ei ddeall felly. A fydd eiddo yr Arglwydd, a
mi a'i h.offrymaf.—Ar ymyl y ddalen, a chan rai cyfieithwyr,

awgrymir y darlleniad canlynol : a fydd eiddo yr Arghuydd, ìieu mi a'i

hojrymaf yn hoethoffrwm ; gan olygu fod Jephthah yn rhoddi ei adduned
mor benagored, fel ag i olygu, os deuai o ddrws ei d rywun offrymadwy a
chymeradwy, yr ofírymai efe ef, neu y ceisiai y creadur agosaf ato i'w

ofirymu yn ei le. Ymddengys, fodd bynag, na chaniata yr iaith y dar-

lleniad, ac y mae, ar ei wyneb, yn creu drwgdybiaeth, am ei fod wedi ei

ddwyn i fod fel gwaredigaeth o anhawsder. Golygiadau ereill am ystyr
yr adduned hon ydynt—(1) Y golygiad llythyrenol, fod Jephthah wedi
byw cymaint yn mhlith y Cenhedloedd Paganaidd, dros yr lorddonen—

y

Moabiaid a'r Ammoniaid—y rhai a aberthent ebyrth dynol i'w duwiau
(2 Bren. iii. 27 ; Jer. xlix. 1 ; Ezec. xx. 26 ; Micah vi. 7), nes tywyllu ei

syniadau am Dduw Israel i'r fath raddau, fel ag i olygu aberth dynol i'r

Goruchaf ; ac iddo ladd ei ferch yn aberth, a'i llosgi yn boethoffrwm.
Dyma y golygiad boreuaf, a dyma y golygiad a fabwysiadwyd gan esbonwyr
luddewig a Christionogol, o Josephus a'r Targumiau, i waered hyd yr
unfed ganrif ar ddeg o'r cyfrif Cristionogol. (2) Yn y canol-oesoedd, gan
esbonwyr Rabbinaidd i ddechreu, yna gan rai Cristionogol, dechreuwyd
coledd golygiad arall, sef fod Jephthah wedi neillduo ei ferch i wyryfdod
parhaus, ac i wasanaeth arbenig yr Arglwydd, yn nglyn â'i gysegr. Y mae
swyn neillduol yn y golygiad hwn i'r rhai nas gallant fabwysiadu y golj'g-

iad arall ; a derbyniwyd ef yn llawen, gan luaws o esbonwyr, ac y mae
iddo gefnogwyr pybyr yn ein dyddiau ni, Ceir mwyafrif mawr, fodd
bynag, yn mysg y Tadau Eglwysig ac esbonwyr diweddar, o blaid y golyg-
iííd llythyrenol. Dygir rhesymau seiliedig ar iaith y paragraph hwn, ac ar
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oddiwrth feibion Ammon, a fydd eiddo yr Arglwydd, a mi
a'i hoffrymaf ef yn boeth-otîrwm.

^2 Felly Jephthah a aeth drosodd at feibion Ammon i

ymladd yn eu herbyn : a'r Arglwydd a'u rhoddodd hwynt
33 yn ei law ef. Ac efe a'u tarawodd hwynt o Aroer hyd oni

ddelych di i Minnith, se/ ugain dinas, a hyd wastadedd y

gyfeiriadau hanesyddol, ac arferioa Dwyreiaiol o blaid y aaill olygiad a'r

Uall. Ya eia bryd ni y mae allwedd yr aahaws ier ya gorwedd, i fesur
mawr, yn aghymeriad Jephthah. Pi, ua ai haaer pagaa ty wyll, ar gyffioiau
bod ya eilua-addolwr ydoedd, ai yate Hsbrewr twym-galon, cyfarwydd àg
aberthau, addoliad, a chyfreithiau Daw Israel ? Y rhai sydd dros y syniad
iddo ladd ei ferch a ddywedaat, (1) Ei fod ya byw ya aghanol yr Amman-
iaid—addolwyr Moloch, duw ag yr oedd ei wasanaeth, mewn modd
arbeaig, ya cael ei aodweddu gaa ebyrth dyaol

; (2) ei fod wedi bod yn
aghwmai oferwyr yn ngwlad Tob

; (3) nad elwir ef yn " farnwr "

—

Shophet
—eithr ya " ílaeaor," Katzia; (4) aad oedd aa phrophwyd nac ofFeiriad

wrth law i'w gyfarwyddo, fod y rhai hyny, yn ogystal ag arch y dystiol-

aeth, yr ochr arall i'r lorddoaen, yn nhiriogaeth llwyth golynol Ephraim
;

(4) a'i fod, gyda'r syniadau tywyll a chymysglyd oedd ganddo am Dduw,
eto yn meddwl, digon tebyg, am egiampl Abraham ynoffrymu Isaac, ei fod
yn disgwyl, efallai, y deuai iddo yntau ryw waredigaeth, fel na orfyddid
iddo ladd ei ferch. Y rhai a bleidiant y golygiad arall, drachefn, a
ddywedant, (1) aad ydoedd ebyrth dyaol ya perthya ya haafodol, hyd yn
nod i eilua-addoliaeth, oad ya ei chyfaodau isaf

; (2) fod yn rhaid cael y
gwryw yn wastad yn boeth-offrwm i'r Arglwydd, ac na fuasai aberth dynol
namyn aberth i Moloch, mewn gwirionedd

; (3) fod aberthau dynol y fath

ffieidd-dra yn agolwg yr Arglwydd (Lef. xviii. 21 ; xx. 2—5 ; Deut. xii.

31 ; xviii. 11), fel aas gallasai uarhyw Israeliad, daauarhywamgylchiadau,
feddwl am daaynt, llawer Uai Jephthah

; (4) yr hwa ydoedd arweinydd
dewisedig, wedi ei gyfodi gan Dduw i farnu ei bobl (pen. xi. 29 ; xii. 7) ;

(.5) yr hwn y caamolir ei íl'ydd (Heb. xi. 32), a hyay, dybygid, gyda chyf-

eiriad arbeaig at yr adduned hon
; (6^ a'r hwn, yn ei genadwri at frenin

meibion Ammon, a ddangosasai y fath wyl)odaeth am hanes ei genedl
; (7)

a'r hwn, hefyd, efe a'i fercli, yn ngln â'r adduned hon, a ddangosasant y
fath gyfarwydd-der â chyfreithiau Duw, o berthynas i addunedau (Num.
XXX. 2 ; Deut. xxxiii. 23) ; (8) a'r hwn, yn wahanol i rai o'r barnwyr
ereill, a ymgadwodd, ya ol fel y gellir casglu, oddiwrth amlwreiciaeth, yr
hya a brawf aad ydoeíhl ci foesoldcb persoaol yn isel.

32, 33. Aroer.—Y mae y pwyntiau daearyddol yn dra ansicr vn
yr adaodau hyn. Bernir nad yr un Arocr y cyfeirir ati yma ag yn adn.

2(> ; houo yn y deheu, yn i'handir Reubea, ac ar fia yr afon Arnon, a hon
yn y gogledd, yn ríiandir (Jad. (twìA ada. 26. Minnith.—Dyru
EusebiuH y lle hwa tiia phedair milldir i'r dwyraia o Ilcsbon; ond mwy
tebygol ei fod yn golygu rhanbarth " o ugain dinaH," yn ngwastadeddau
Moab fiMizhor), ac yn enwog am gynyrchu gwenith (Ezec. xxvii. 17).

Cafwyd Ucoedd, y tu dwyrain i Hesbon, yn dwyn yr enwau Mcnjah a
Mahaiiuah, y riiai sydd, dybygid, yn cario yr enw i lawr hyd yn awr.

Gwastadedd y gwinlTanoedd.—Yn ol yr Hebraeg, Abel
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gwinllanoedd, á Iladdfa fawr iawn. Felly y darostyngwyd
meibion Ammon o flaen meibion Israel.

A Jephthah a ddaeth i Mispah i'w d ei hun : ac wele 34
ei ferch yn dyfod allan i'w g-yfarfod â thympanau, ac â
dawnsiau ; a hi oedd ei unig etifedd ef ; nid oedd ganddo
na mab na merch ond y hi. A phan welodd efe hi, efe a 35
rwyg-odd ei ddiUad, ac a ddywedodd, Ah ! ah ! fy merch,
gan ddarostwng y darostyngaist fi ; ti hefyd wyt un o'r

rhai sydd yn fy molestu : canys myfi a agorais fy ngenau
wrth yr Arglwydd, ac ni allaf gilio. A hi a ddywedodd 36
wrtho, Fy nhad, od agoraist dy enau wrth yr Arglwydd,

Cheramim. Mae yn amlwg mai enw priodol ar le neillduol ydyw, Ile,

fel y tybir, tua saith milldir o Rabbath Ammon (Amân). Dyru ereill y
lîe 3^n anhysbys. Peth posibl mai dyma y gwinllanoedd lle y eyfarfu Balaam
â'r angel ar ei fifordd o Mesopotamiai Moab (Num. xxii. 24 ). A lladdfa
fawr iawn,—Gwêl 1 Sam. iv. 10. Felly y darostyngwyd.
—Yn llj'thyrenol, y plyg"wyd i lawr. Gwêl yr un ymadrodd yn pen. iii.

30 ; viii. 28 ; 1 Sam. vii. 13.

34—36. Mispah.—Mispah Gilead, lle yr ymddengys yr oedd gwr
Oilead wedi neiUdiio t at wasanaeth eu harweinydd (pen. xi. 11). Yn
dyfod allan ì'^a^ gyfarfod.—Yr un ymadrodd yn hollol â geiriau
ei adduned. Deuent alian â th^anpanau, fel merched Israel yn dathlu
buddugoliaeth Moses ar Pharaoh (Ex. xv. 20;, a'r eiddo Saul a Dafydd ar

y Philistiaid (1 Sam. xviii. 6, 7; xxi. 11). Tympanau.—Math o
dabwrdd bychan ítamhourwe) a arferir ar achlysuron o'r fath yn y Dwy-
rain hyd heddyw. Ei unig etifedd ef.—Ýr un gair ag a ddefnyddir
am Isaac yn Gen. xxii. 2, 12, 16. Y mae yn ymadrodd sydd yn dangos
anwyldeb neillduol Mer. vi. 26 ; Zech. xii. 10). Ond y hi.—Nid ydyw
darlleniad ymyl y ddalen ond gwan yma

; gan nad ydyw yr ymadrodd yn
golygu o gwbl, fel yr awgrymir gan y darlleniad hwnw, y gallai fod ganddo
blant ereill wedi eu hymddwyn gan ei wragedd, o wr ereill, yn flaenorol
i'w priodas gydag ef. Oddiwrth yr awgrym, yn y fan hon, gellid meddwl
nad oedd ganddo ond un wraig, yr hyn a'i gesyd, dybygid, mewn goleuni
gwahanol i rai o'r barnwyr ereill (pen. viii. 30 ; x. 4 ; xii. 9, 14). Efe a
r'wygodd ei ddillad.—Arwydd o angerddoldeb teimlad (Lef. x.

6 . Y mae yr holl eiriau yn dangos fod ei fynwes wedi ei chynhyrfu i'w
dyfnderoedd. Molestu.— Cythryblu ydyw ystyr gyntaf y gair ; yr
ydwyt yn un o'r dosbartli sydd yn fy mhoeni. Ar ol gorchfygu yr Ammon-
iaid, we!e ofid eto yn ei gyfarfod yn nrws eid ei hun. Myfi a agora i S
fy ngenau. — Am gyfreithiau adduned, gwêl Num. xxx. 2; Deut. xxiii.

21—2.3; Ex. xx. 7. Am yr euogrwydd, gerbron yr Arglwydd, o dori
adduned, gwêl 1 Sam. xiv. 24— 45 ; 2 Sam. xxi. 1, 2 ; ac am y cysegredig-
rwydd, yn ol barn dynion, a berthyn i I neu adduned, gwêl Marc vi. 23—26. Gwna a mi yn ol yr hyn a aeth allan o'th
enau.—Y mae merch Jephthah yn ychwanegu un enw arall at y gyfres
o wragedd sydd a hanes eu gorchestion yn y llyfr hwn. Pan y deuai ei

thad adref, gyda buddugoliaeth, beth oedd yn fwy naturiol nag iddi hithau
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g-wna i mi yn ol yr hyn a aeth allan o'th enau

;
gan i'r

Arglwydd wneuthur drosot ti ddíaledd ar dy elynion,
37 meibion Ammon. Hi a ddywedodd hcfyd wrth ei thad,'

Gwneler i mi y peth hyn
; paid á mi ddau fis, fel yr elwyf

i fyny ac i waered ar y mynyddoedd, ac yr wylwyf

ei gyfarfod â thympanau ? Os nad allai fyned i'r frwydr ei hunan, gallai
fyned i longyfarch ei thad fel gorchfj^gwr. Gan fod ei gwlad wedi ei
rhyddhau, gelynion ei chenedl wedi eu darostwng gan yr Arglwydd, drwy
oöerynoliaeth ei thad, pa ferch a allasai beidio a llawenhau ? .Scl ei thad
a barodd iddo addunedu

; ond rhyfyg ydoedd iddo addunedu fel y gwnaeth.
Deallodd hi yn fuan fod yr adduned wedi ei gwneuthur, ac mai'ei pherson
hi ydoedd hanfod yr adduned. Ond tra y mae ei hymddygiad yii enyn
edmygedd, pan yn cyfarfod ei thad g^'da gorfoledd, y mae yn esgyn yn
uwch fyth yn ei hymostyngiad i'w adduned. Gadawer ei bod, hi a'i thad,
fel y dywed rhai esbonwyr, a'u syniadau yn gymysglyd am natur Duw, ac
am yr ebyrth cymeradwy ganddo, nid ydyw hyny ond yn ychwanegu at
arddunedd ei hymostyngiad. Y mae yr engraipht uwchaf o ymostyngiad
plentyn i hawliau tad, ac o reddf ysprydol yn esgyn yn uwch na deall ; a
thlodion yr ymddengys yr esiamplau a ddwg esbonwyr o bethau tebyg, yn
y byd paganaidd, megis hanes Idomeneus, o Crete, a'i fab, Agamemnon, ac
Ii)higenio, &c., yn ymyl yr hanes hwn. Nis gwyddom pa un i ryfeddu ato
fwyaf, ai ei gwladgarwch, ei phenderfyniad i ufuddhau i hawliau ei thad
ami, neu, ynte, ei syniadau am fawredd Duw.

37—4O Paid a mi ddau fÌS.— Gwêl yr esbonwyr sydd yn
iybied iddi gael ei lladd yn weithredol, debygoh-wydd mawr yn yr ymad-
rodd yma i 1 Sam. xi, 3. í fyny ac i waered ar y mynydd-
oedd.—Yn llythyrenol, I waered, ac yn mlaen i fyny i'r mynyddoçdd.
Myned i waered o Mispah, yr liw^n a safai ar le uchel, a niyned yn mlaen
i'r dyírrynoedd a'r mynyddoedd cylchynol. Yr wylwyf oher-wydd fy morwyndod.—Ni buasai llawer o reswm yn hyn, ar ydybiaeth iddi gael ei rhoddi i farwolaeth. Mwy rhesymol fuasai iddi fod
gartref gyda'i thad. Hefyd, nid ydyw yn debyg y buasui ei cliais o aros
dau fis yn cael ei ganiatau o gwbl. Cyn pen y dau fis gallasai farw o
farwolaetli naturiol, neu gallasai ei deimladau ef, neii hi, neu yr eiddo y
bobl, erbyn hyny, fod yri erbyn cyflawni yr adduned. Pan y galwyd
Abraham i oí!'rymu ei fab, yn yr yst} r o'i roddi i farwolaeth, nid yn mhen
dau fís y gwnaeth, cithr efe a gyfododd ^jn foieu dranoeth ; ond pan ddarfu
i Hannah oíhymu Samuel, yn yr ystyr o'i neillduo i fod yn gysogredig i'r
Arglwydd, arhosodd hi nes y diddyfuwyd ef, a hyd nes y dacth yn ddigon
hen i wasanaethu yr Arglwydd. O'r ochr arall, os nuii ei neilldùo i fywyd
o forwynd(;d parhaus, fel un gysegredig i'r Arglwydd a fcddylir, both a
fuasai yn fwy naturiol nag iddi hi a'i chyfcillcsau fyned i'wylo ar ymynyddoedd

; oblegid i wyiyf Treì)reaidd, l)()d yn wraig a mam v<loedd un
o brif anicanion l)ywyd : a(; nid ydoedd yr adduned hon yn ddíni llai nag
iddi fod byth fel blaguiyii lieb ymagor, a'i thad i fod yn ddiepil. Wylo ar
y myiiydilotdd hefyd. I'e mai ei bywyd fuasai yn y ewestiwn, buasai yn
fwy priodol iddi wylo gartref ; ond gan mai ei morwyndod, nis goddefjii
gwylder iddi alaru yn niiditli nicibion, a(! yn y pentrefi, eithr niwy ])riodoI
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oherwydd fy morwyndod, mi a'm cyfeillesau. Ac efe a 38
ddywedodd, Dos. Ac efe a'i gollyngodd hi dros ddau fis.

A hi a aeth â'i chyfeillesau, ac a wylodd oherwydd ei

morwyndod ar y mynyddoedd. Ac yn mhen y ddau fis hi 39
a ddychwelodd at ei thad : ac efe a wnaeth â hi yr adduned
a addunasai efe : a hi ni adnabuasai wr. A bu hyn yn

ydoedd unigrwydd y mynyddoedd i dywallt ei chalon mewn galar cysegr-
edig. Heblaw hyny, y mae yr ymadrodd a hi ni adnabuasai wr yn cyd-
redeg yn dda â'r syniad mai bywyd o neiUduaeth i fath o wyryfdod a
olygir. MewTi gair, nid oes son am roddi i farwolaeth yn yr holl hanes o
gwbl ; tra y mae son unwaith ac eilwaith B,m. forwyndod, ac am ei bod heh
adnahod gwr. Y gair agosaf yn yr holl hanes at roddi i farwolaeth ydyw
y gair oÖrymu yn boeth-oftrwm yn adn. 31 ; ond profa Keil mai prif

ddrychfeddwl y gair yn Uythyrenol ydyw, nid Uadd a Uosgi yn aberth,
eithr neillduad cyfangwbl i wasanaeth yr Arglwydd, mewn cyferbyniad
i ebyrth ereill, j'n y rhai nid aberthid ond rhan yn unig i Dduw, tra

y cadwai yr aberthwr ran iddo ei hunan. Hefyd, amgylchynir y
syniad o roddi i farwolaeth âg anhawsderau anorfod. Rhaid fuasai

gwneyd hyny yn Siloh, a hyny gan ofíeiriad, neu dybied i Jephthah
wneyd hyuy ei hunan, a hyny y tu dwyrain i'r lorddonen ; ac felly gyf-

lawni' y trosedd triphlyg o gymeryd arno ei hunan waith oíìeiriad, aberthu
mewn île anmhriodol, ac aberthu aberth i Dduw Israel nad oedd deilwng
ond i Moloch. Heblaw hyny, y mae rhediad y geiriau, a'r iaith, yn adn. 39,

40, yn gryf yn erbyn y golygiad hwn. Trefn yr hen ddarlleniadau henaf ydy

w

rhoddi diwedd-nod yn niwedd adnod 39, ac felly cysylltu y frawddeg ddi-
weddaf yn yr adnod â'r hyn sydd o'i blaen, ac nid â'r adnocî ganlynol, fel y
canlyn -.— Ac efe a icnaeth â hi yr adduned a addnnasai efe : a hi ni adnahuasai
tmr ; ac yr oedd hyn yn ordeiniad yn Israel. Yn ol y trefniant hwn, fe

gymer y frawddeg un o ddau eghirhad. (1) Yr oedd hyn yn ordeiniad yn
Israel i gyflawni adduned yn íì'yddlawn, pa mor anhawdd bynag fyddai
gwneyd hyny (Num. xxx. 2; Preg. v. 4, 5); (2) neu yr oedd yn ddefod yn
Israel i gael urdd o wyryfon wedi eu neillduo i wasanaeth yr Arglwydd. Ond
o'r fan hon y cyfyd un o'r gwrthddadleuon cryfaf i'r golygiad, sef nad oes
son am urdd o'r fath. Ond atebir drwy ddyweyd fod sôn am wragedd
felly yn y Beibl, sef Ex. xxxviii. 8 ; 1 Sam. ii. 22, ac efallai yn Luc ii. 37.
Rhaid oedd iddynt fod, dybygid, yn wyryfon neu yn weddwon, er
mwyn ymgyflwyno yn Ilwyr i wasanaeth yr Arglwydd ; eto Ileied o le

a roddir i ferched yn ngoruchwyliaeth yr Hen Destament, fel nad ydyw y
crybwylliadau am danynt ond damweiniol, a thebyg na chlywsem am yr urdd
oni bae i'r gwragedd hyn offrymu eu drychau i wneyd y noe bres yn amser
Moses, ac i feibion EIi fjmed i odinebu gyda hwynt yn nyddiau EIi. Ond
pe na dderbynid y darlleniad uchod ar adn. 39, y mae y trefniant arferol
ar yr adnodau lawn mor ffafriol i'r golygiad hwn. I alaru am fereh
Jephthah.—Yn Ile "galaru" darllener clcdfcri. Nid yr un gair ag
sydd yn cael ei ddarllen yn " wylo," yn adn. 37 a 38, sydd yma ; ond gair
nad ydyw i'w gael yn unman yn yr Hen Destament ond unwaith, a hyny
yn pen. v. 11, o'r Ilyfr hwn, a chyfieithir ef yno yn "adrodd," gyda'r
drychfeddwl o glodfori jn ddealledig. Ond y mae cystrawen y geiriau
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40 ddefod yn Israel, Fyned o ferched Israel bob blwyddyn i

alaru am ferch Jephthah y Gileadiad, bedwar diwrnod yn
y flwyddyn.

ychydig yn wahanol yma i'r hyn ydyw yno. Yma defnyddir yr arddodiad
" am," yr hwn y gellir ei gyfieithu un ai yn wrth neu aììi. Hyn sydd wedi
rhoddi bod i ddarlleniad ymyl y ddalen

—

ymddiddaii â merch Jephth ih.

Y syniad a gyfleir gan y geiriau, o'u deall yn Uythyrenol, yn ddiau ydyw,
fo 1 morwynion Israel yn myned bedwar diwrnod yn y flwyddyn, bob
blwyddyn tra y bii hi byw, i ganmol y wyryf a roddos heibio ei goljeithion
ujhel ac ymgyflwyno i wasanaethu yr Arglwydd. Yr oedd hyn yn werth
ei ddathlu a'i gadw mewn coâ"adwriaeth. Y mae yn anhawdd gweled ystyr
i hyn os mai ei lladd yn aberth a gafodd. Anghofio ffieidd-dra felly fuaaai

y fendith fwyaf. Os mai dyna yr ystyr, y mae yn anhawdd meddwl pa fodd

y cawsai y fath beth le o gwbl yn yr Ysgrythyr. Gwir y dodir llosgach
Lot i raewn (ÍTen. xix;. 30) ; ond gwneir hyny er dangos haniad y Moabiaid
a'r Ammoniaid, eithr yma nid oes dim felly i gyfreithloni i'r fath hanes a
hwn i gael ei adrodd. Diau fod anhawsderau mawrion ar bob llaw yn
cwmpasu yr amgylchiad hwn ; ond a chymeryd ystyr syml y geiriau,

c^'meriad Jephthah a'i ferch, a holl gysylltiadau yr hanes i ystyriaeth, y
mae y fantol yn troi yn drwm yn mhlaid y golygiad iddi gael ei gwneyd yn
boeth-off"rwm, drwy neiUduad cysegredig, ac nid drwy farwolaeth. Yr oedd
eu cyfundrefn o aberthau wedi dysgu i Israel, er j^n foreu, pa beth ydoedd
ystyr off'r^'mau o'r fath ; a cheir fod cysegru personau i wasanaeth yr
Arglwydd, drwy addunedau, yn sefydliad rheolaidd, a bod darpariaeth
bandant tuagat eu rhyddhau oddiwrth eu haddunedau (Lef. xxvii. 1—8).

PENOD XII.

1 A GWYR Ephraim a ym^asglasant, ac a aethant tua'r

11 g'og-ledd, ac a ddywedasant wrth Jephthah, Paham
yr aethost ti drosodd i ymladd yn erbyn meibion Ammon,
ac na elwaist arnom ni i fyned gyda thi ? dy d di a

2 losgwn ni am dy ben â thân. A Jephthah a ddywedodd

(c) Jej)hthah aW Ephraimiaid : ei olynwyr Ibmn, Elon, ac Abdon
(pen. xii. 1—15j.

Pkn. xii.

—

1—3.—Eiddigedd yr Ephraimiaid a Jephtliah yn cyfyni-

liw â hwynt. 4—(>.—Eu gorchfycjii a phroji y 'ocdigion. 7.—
Marwolaeth Jephthah. 8—15.—Ibsan, Elon, ac Äbdon yn barnu
Israel.

1—3. A gwyr Ephraim.—Danghosasai trahausdoi ac eiddigedd
yr Ephiaiiniaid ei huiiaii yn flaonorol ^pon. viii. 1—3) ; ond fo'u hatobwyd
yn waliaiiol gan .íei^lithah yma i'r modd y gwncir gan ÍJodoon yno ; un ai

(I ) aiii (;i fí>(l yii l)yw yr oolir arall i'r lorddonon, tra yr ydoo(hl (iodoon yn
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wrthynt hwy, Myfi a'm pobl oeddem yn ymryson yn dost

yn erbyn meibion Ammon ; a mi a'ch gelwais chwi, ond
ni waredasoch fi o'u llaw hwynt. A phan welais i nad 3

oeddych yn fy achub, mi a osodais fy einioes yn fy llaw,

ac a eutíium yn erbyn meibion Ammon ; a'r Arglwydd
a'u rhoddodd hwynt yn fy llaw i : paham gan hyny y
daethoch i fyny ataf fi y dydd hwn, i ymladd i'm herbyn ?

Yna Jephthah a gasglodd yn nghyd holl wr Gilead, ac 4
a ymladdodd àg Ephraim : a gwr Gilead a darawsant
Ephraim, am ddywedyd ohonynt hwy, Ffoaduriaid Eph-
raim yn mysg yr Ephraimiaid, ac yn mysg Manasseh,
ydych chwi y Gileadiaid. A'r Gileadiaid a eniUasant rydau 5

yr lorddonen o flaen yr Ephraimiaid : a phan ddywedai yr

Ephraimiaid a ddiangasent, Gedwch i mi fyned drwodd :

yna gwr Gilead a ddywedent wrtho, Ai Ephraimiad j^^í/Tfrj//

byw yr un ochr a hwynt ; ( 2) neu am ei fod o dymher wahanol ; (3) neu,
mwy tebyg, am fod ysbryd yr Arglwydd (pen. xi. 29), yn ei gyfarwyddo i

ymddwyn yn wahanol. Chwenychai yr Êphraimiaid ílaenori y llwythau
a chael eu cyfrif yn wladgar heb ymgymeryd â llafur y frwydr. m-
gasglasant.—Yn hytrach, A alwyd yn nghyd. Galw drwy gyhoedd-
iad. (Twêl pen. iv. 13; vi. 34; vii. 23, 24; x. 17. Tua'r gogledd.
—Darllena rhai awdurdodau y gair i Zaphon, gan olygu dinas o'r enw
hwnw yn rhandir Gad (Jos, xiii. 27) ; ond y mae yn rhy amheus. Golygir
yma yn ddiameu fyned dros yr lorddonen yn y rhydau gerllaw Succoth.
Daw trahausder annyoddefol yr Ephraimiaid i'r golwg yn y bygythiad i

losgi tC Jephthah am ei ben. Ymddengys fod llosgi yn cael ei ddefnyddio
( 1 ; fel cospedigaeth ddienyddol (Gen. xxxviii. 24 ; Jos. vii. 25 ; Barn. xiv.

15 ; XV. 6; ; ac (2) yn gospedigaeth rhyfel Jos. viii. 8, 19 ; Barn. i. 8 ;

XX. 48). Mi a'ch gelwais.—Ni chrybwyllir hyn yn pen. xi. ; ond
dichon iddo gymeryd lle pan ( 1 ) ddewiswyd Jephthah yn ílaenor ; (2) neu
pan y danfonodd genadwri at frenin meibion Ammon ; (3; neu, mwy tebyg,
fod Jephthah yn llefaru yma gan bersonoli y Gileadiaid ; felly eu bod hwy
wedi danfon at yr Ephraimiaid cyn ysgogi o gwbl yn yr ymgyrch. Nad
oeddyeh yn fy achub.—Yn llythyrenol, nad oeddit

;
gan berson-

oli llwyth Ephraim fel un gr, yn gyífelyb i'r modd y personola yntau y
Gileadiaid oll yn ei berson ei hunan.

4—7. !Mae y darlleniad a'r ystyr yn adn. 4 yn neiUduol o anhawdd.
Cyfeiria y geiriau at ryw gwerylon, o bosibl, ag oedd yn llawn o chwerw-
der y pryd hyny ; ond sydd erbyn hyn yn annealladwy. (1) Defnyddia y
rhan fwyaf o'r esbonwyr y geiriau gyda chyfeiriad at fyddin Jephthah

—

diystyrwch yr Ephraimiaid o'r Gileadiaid ; ac yn neillduol y milwyr a
gasglasai Jephthah yn nghyd. Y darlleniad felly fyddai, Ffoaduríaid
Ephraim ydych chwi

;
yn nghanol Ephraim, yn nghanol Manasseh.

Er cymaint o anhawsderau sydd yn nglyn â'r ystyr hon, feallai ei bod yn
fwy cydweddol â thôn drahausfalch yr Ephraimiaid, ac yn rhoddi cyfrif



Io8 LLYFR Y BARNWYR. [Pen. XI L

6 ti ? Os dywedai yntau, Nag ê ; Yna y dywedent wrtho^
Dywed yn awr, Shibboleth. Dywedai yntau, Sibboleth :

canys ni fedrai efe lefaru felly. Yna y dahent ef, ac y
lladdent ef wrth rydau yr lorddonen. A chwympodd y

7 pryd hwnw o Ephraim ddwy fil a deugain. A Jephthah
a farnodd Israel chwe blynedd. Yna y bu farw Jephthah

y Gileadiad, ac a gladdwyd yn U7i o ddinasoedd Gilead.

gwell am ddialedd y Gileadiaid na'r un arall. Tybia rhai fod yma gyfeir-

iad at rhyw hen gwerylon a ddigwyddodd yn amser ymsefydliad y ddau
Iwyth a haner o'r tu dwyrain i'r lorddonen, neu at rai a ífoisant at

Ephraim, oddiwrth ormes meibion Ammon, yn ystod y deunaw mlynedd
(pen. X. 8). Dichon nad oedd yr enw hwn—" Ffoaduriaid Ephraim," yn
gymhwysadwy at y llwythau yn y cyfanrif, ond at ganlynwyr Jephthah \.

neu, feallai, ei fod yn hen ymadrodd dirmygus, fel math o lysenw, wedi
aros amser maith, ac yn dangos mor ddiystyrllyd yr edrychai yr Ephraim-
iaid ar eu carenydd, o'r tu arali i'r afon, gan gyflawni felly yr hjTi a ofnir

yn Josh. xxii. 24—28. Os dyma yr ystyr, buan y daeth dydd eu gofwy ;

oblegid yn adn. 5, y mae yr Ephraimiaid yn ffoaduriaid, ac yn cael eu lladd

wrth y miloedd wrth rydau yr lorddonen. Yr unig anhawsder mawr sydd
i'r ystyr uchod ydyw, egluro paham y gelwir byddin Jephthah yn
*' Ffoaduriaid EphraimJ'' Ondgwyddys fod lluaws o Manasseh (pen. xi. 29)

yn ei fyddin, a diamheu fod perthynas agos rhwng y ddau Iwyth o bob tu

i'r lorddonen, a wnelent i fyny d Joseph. (2) Y mae yr eglurhad arall

yn cyn^'g darlleniad hoUoI wahanol i'r cyfieithiad arferol ; ac yn ol hwnw,
yn deall y gair '* ffoaduiiaid Ephraim," yn adn. 4, yn cyfeirio at yr un
personau a'r *' Ephraimiaid a ddiangasent," adn. 5. Dodwn i ganlyn arall-

eiriad rhydd o'r golygiad hwn : - G-icyr Oilead a darawasaiit Ephraim,
canys hwy (y Gileadiairî) a ddyweAamnt, Ffoaduriaid Ephraim ydych chwi.

(Gorwedd Gilead rhnmfj Ephraim a Manasaeh ; a'r Gileadiaid a enillasant

rydau, d:c.J Fe ddodir yr holl eiriau o'r gair Gorwedd Gilead yn niwedd
adn. 4, hyd y gair urrth rydau yr lorddoneii, yn niwedd adn. 6, rhwng
cromfachau, fel eglurhad ar y datganiad, A gwyr Gilead, (tv., yn niwedd
adn. 4. Shi bboleth.—Engrhaifft foreu a tharawiadol o'r hyn a elwir
Ilediaith—y gwahaniaeth rhwng y naill dalaeth a'r llall, mewn gwlad, yn
cynanu yr un gciriau. Ystyr y gair " Shibboleth " ydyw tywysen o ýd,

neujpnrd (Salm lxix. 2, 15; Es. xxvii. 12). Dylid deall y deugain mil am
yr holl laddcdigion a laddwyd, yn y frwydr, ac wrth rydau yrlorddonen.
Gwir fod y uifer yn fawr : ond dylid cofio fodbalchder yr Ephraimiaid yn
fradwriacth yn crbyn y Ddwyflywiaeth (TheocracyJ, ac yn cyfranogi o
natur pcchod Meroz (pen. v, 2,3), gwj'r Penuel a Succoth (pen. viii. 6—8,
14— 17), gwÿr JabesfJilead, a Benjamin (pen. xx., xxi). A Jephthah
a farnodd.—Mynegir yn bondant yma, yr hyn a awgrymir yn pen. xi.

29, ei fod yn famwr ar Israel. 'l'ybia rhai nad ydoedd yn barnu ond ar y
llwythau o'r tu dwyrain i'r lorddonen ; tybia ereill (!Ì fod, ar ol darostwng
yr Ephraimiaid, yn barnu ar Iioll Tsracl. Mae llo ci feddrod yn anhysbyH ;.

dywed yr He>)raeg (5Ì gladdu yn ninasoedd Gilead, ohcrwydd fod y
ddinas iioillduol yn anh^'sl^yH. Am leoedd beddrod y barnwyr ereill gwel
peu. ii. 9; viii. .32; x. 2, T); xii. 10, 12, 15; xvi. .31. Mae beddrodau
Othniel, Eliwd, a Barac yn anliyfibys.
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Ac ar ei ol ef, Ibsan o Bethleheni a farnodd Israel. 8
Ac iddo ef yr oedd deng mab ar hu^jain, a áeng merch ar g
hug-ain, y rhai a anfonodd efe allan, a deng merch ar

hug^ain a ddug efe i'w feibion oddiallan. Ac efe a farnodd
Israel saith mlynedd. Yna y bu farw Ibsan, ac a gladd- lo

wyd yn Bethlehem.
Ac ar ei ol ef, Elon y Zabuloniad a farnodd Israel : ac ii

efe a farnodd Israel ddeng mlynedd. Ac Elon y Zabulon- 12

iad a fu farw, ac a gladdwyd yn Ajalon, yn ngwlad
Zabulon.
Ac Abdon mab Hilel y Pirathoniad a farnodd Israel ar 13

ei ol ef. Ac iddo ef yr oedd deugain o feibion, a deg ar 14

8—10. Ac ar ei ol ef.—Canlynwyd buddugoliaeth Jephthah ar ei

elynion, a'i waith yn darostwng balchder yr Ephraimiaid, gan bum'
mlynedd ar hugain o heddwch, o dan dri barnwr ; cyffelyb i'r pum'
mlynedd a deugain o heddwch o dan ddau farnwr a gafwyd wedi buddug-
oliaeth Gedeon, a darostyngiad gwrthryfel Abimelech. Ibsan (A.lcan)
o Bethlehem.—(1) Tyb rhai ydyw mai Bethlehem yn ZabuIon (Josh.
xix. 15) a feddylir. Mae y Ue i'w gael heddyw yn bentref distadl a budr
tuag wyth milldir i'r gogledd-orllewin o Nazarebh, o'r euw Beitlahm. Pe
buasai Ibsan yn enedigol o'r lle hwn, buasai, fel ei olynydd, yn Zabuloniad,
a buasem yn disgwyl mynegiad o hyny yn y naill arngylchiad fel y llall.

(2) Tj'bia ereill, o ddyddiau Josephus (Hyn, v. 7, 13) i waered, mai Beth-
lehem Judah neu Ephratah, a olygir. Os felly, efe yw y barnwr cyntaf a
gyfododd, er d^^ddiau Othniel, o Iwyth Judah. Ni ddywedir dim am ei

waith igwel nodiad, pen. x. 1); ond oddiwrth yr hyu a fynegir am ei

deulu ef a'i olynydd, gellir casglu eu bod hwythau, fel Jair (pen. x. 4), yn
b}^ mewn sefyllfa freninol. Dywedir iddo roddi ymaith mewn priodas ei

ddeg merch ar hugain, a dwyn adref ddeg ar hugain o ferched yn wragedd
i'w feibion.

11, 12. Elon (Derwen) y Zabuloniad.—Yr ydoedd llwyth
Zabulon eisoes wedi dangos gwladgarwch a phybyrwch mawr yn nyddiau
Barac (pen. iv. 10; v. 18). Ajalon.—Nid yr Ajalon fYâloJ, lle ar
derfyn Dan ac Ephraim, y sonir am dano, yn Jos. x. 12 ; xix. 42 ; Barn. i.

35 ; ond lle yn rhandir Zabulon, nad enwir mohono yn un man arall. Ystyr
y gair Ajalon ydyw Lloches yr Hydd, a thybir mai adfeilion a elwir yn
awr Jodûn, gwaith tua phedair awr o deithio i'r dwyrain o Acco (AcreJ
ydyw. Dyru Conder y Ue yn anhysbys.

13—IS. Abdon y Pirathoniad.—Tybir yn gryf mai yr un
ydyw a Bedan yn 1 Sam. xii. 11. Yr ydoedd yn Ephraimiad, canys yn 1

Cron. xxvii. 14, darllenwn fod " Benaiahy Pirathoniadofeibion Ephraim."
Dengys hyn nad ydoedd gwir wladgarwch wedi Uwyr ddiffoddi o Iwyth
Ephraim. Gorwedd Pirathon yn llwyth Ephraim, tua chwe' milltir i'r

dê-orllewin o Sichem, a gelwir hi yn awr Ferata. Mynydd yr
Amaleciaid.—Gallai (1) mai hen sefydliad o'r Amaleciaid oedd wedi
aros ynddo ; (2) neu ruthrgyrch o'u heiddo wedi cymeryd llearno (pen. iii.
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hugain o vvyrion, yn marchogaeth ar ddeg a thri ugain o

ebolion asynod : ac efe a farnodd Israel wyth mlynedd.

15 Ac Abdon mab Hilel y Pirathoniad a fu farw : ac a gladd-

wyd yn Pirathon, yn ngwlad Ephraim, yn mynydd yr

Amaleciaid.

13; vi. 3); (3) neu fuddugoliaeth a enillasid arnynt ydoedd wedi rhoddi

enw ar y lle. Rhaid ei fod yn fynydd, neu fynydd-dir yn nhiriogaeth

Ephraini.

(4) Y Pedwerydd Cyfnod o Wrthgiliad ac Adferíad
(pen. xiii.—xvi. 31).

Yma yr ydym yn dyfod i mewn i gyfnod newydd yn hanes Israel, y
golygfeydd, y gelynion, a'r gwaredydd, yn wahanol i'r hyn oeddynt yn y
CN'fnod blaenorol. Yn gyfíelyb i'r cyfnod blaenorol, nid oes yma ond un
tymhor o orthrymder, ond ei fod yn faith a chaled ; mewn gair, nid ydyw
yr holl gyfnod ond gorthrymder ar ei hyd. Tra yr oedd Jephthah, ar

uchelderau Gilead, y tuhwnt i'r lorddonen, yn gyru yn eu hol elynion

Israel, yn y cyfeiriad hwnw ;
yr ochr arall i'r lorddonen, yn ngorllewin y

wlad, yr oedd gelyn arall, mwy gormesol fyth—y Philistiaid—yn difa nerth

y genedl. Cyn hyn, yn nyddiau Samgar, gormesasai y Philistiaid gymaint ar

randiroedd Dan a Judah, nes yn ol pob tebyg, y gorfodasant ran o Iwyth

Dan i ymfudo i ogledd y wlad. Tebyg ddarfod i Samgar roddi ychydig o

atalfa ar eu rhwysg. Ond yn awr y mae y gwaredwr arall yn cyfodi

—

Samson—?/ cryf, yn ol fel yr esbonia Josephus ystyr yr enw (Hyn. v. 8, 4),

yn ol ereiU, fd yr haiil ; y dinystrydd, medd ereill. Nid ydyw yntau er ei

holl wrhydri ond yn " dechreu gwaredu Israel o law y Philistiaid " (pen.

xiii. 5). Yn yr hanes canlynol gosodir ef gerbron, (1) fel barnwr—swydd a

lanwodd am ugain mlynedd (pen. xv. 20; xvi. 31) ; (2) fel Nazaread (pen.

xiii. ; xvi. 17) ; (3) fel un wedi ei gynysgaeddu mewn modd neillduol âg
yspryd yr Arglwydd (pen. xiii. 25 ; xiv. 6, 19; xv. 14). Ac edrych ar ei

hanes yn ngoleuni y nodweddau hyn ydyw prif allwedd ei holl gymeriad.

FjI ì)arnu:r yr ydoedd yn bortread cywir o'i genedl, Israel, yn neillduol

felly yn y cyfnod hwn o'u hanes—eu neillduaeth, eu rhagorfreintiau, eu

cyflawniadau, a'u gwendidau—^y mae Samson yn ddrych cywir ohonynt.

Fel Nazaread yr ydoedd yn neillduedig o groth ei fam i'r Arglwydd. Yn
ei Nazareaeth y mae hanfod ei holl gymeriad. Nid wedi ymgynieryd yn
wirfoddol â'i Nazareaeth yr oedd, eitln- yr ydoedd wedi ei osod arno megis

gan oichymyn dwyfol yn ei genedliad a'i enedigaeth. Yr oedd y Nazaread

hwn yn bortread nyw o'r genedl, ar un llaw, o'r nerth oedd yn eisiau i'w

gwaredu, drwy ffydd yn eu Duw ; ac, ar y llaw arall, o'r gwendid yr oeddynt

wcdi syrthio iddo drwy eu hanffyddlondcb. (ìwelent fod eu nerth cenedl-

aethol yn gynwysedig mewn ymadawiad llwyr âg eihina(hloliaeth, ac mewn
cysegredigactli hoUol i wasanaeth yr Arglwydd, ac y gullai efe, ond i(hlynt

ei wasanaethu, ro(hli iddynt nerth i (hhirostwng eu holl elynion (1 Sam. ii.

10). Yn hanes y gwarcdwr newydd hwn, andheir hefyd y cyfeiriadau at

ei fod wedi ei ddonio mewn niíuhl arbenig gan yr Yspryd (Jlân (pen. xiii.

25 ; xiv. (), 19 ; xv. 14 ; xvi. 20), a darigosir yn andwg fod ci flyddlondcb i

adduned ei Nazareacth, \\\ amod y dylanwadau dwyfol. Pell ^dyw ei hanes

o fod ar yr un tir a'r chwedlau am Ercwlíf (HercultsJ, ac ereill o arwyi-
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Chwedloniaeth baganaidd. Nid cawr naturiol, a'i ewynau yn rymusach na
dynion cytì'redin ydoedd ; eithr dyn, ag oedd ar amserau yn teimlo
cynhyríìadau goruwclinaturiol yn ei alluogi i wneuthur yr hyn nas gallai

unrhyw fraieh ddynol ei gjflawni. Yr ydoedd y cynhyrfiadau hyn, i

Samson, yr un peth ag ydoedd y cynhyrfiadau goruwchnaturiol i'r

prophwydi ; a dylasai, yn y naill amgylchiad fel y llall, fod " ysprydoedd

y prophwydi ^-n ddarostyngedig i'r prophwydi " (1 Cor. xiv. 32). Ond
gwendid Samson ydoedd darostwng y ddawn ddwyfol i amcanion rhy isel,

ac yn y cyfeiriad yma y bu ei gwymp. Temtid ef i chwareu megis â hi, a
mwyheid y demtasiwn gan y ffaith mai gorchestion yn nhiriogaeth nerth
corphorol yn unig a osodwyd iddo i'w cyflawni. Ond dengys ei hanes mor
Ueied ellid wneyd i Israel drwy waredigaethau o rymusdra corphorol yn
unig. Da fod nerth Samson, gan mor ddaearol ydoedd, fel llawer diwygiwr
ar ei ol, j'n cael ei ganlj^n gan nerth mwy yspiydol. Yn Samuel y daeth.

yr elfen yaprydol i'r golwg. Rhagredegydd Samuel ydoedd Samson.
Y'n pen. xiii. ceir hanes amgylchiadau gwyrthiol ei enedigaeth ; ac yn

pen. xiv.— xvi., ceir hanes ei fywyd a'i anturiaethau, ei farwolaeth a'i

gladdedigaeth.

PENOD XIII.

AMEIBION Israel a chwanegasant wneuthur yr hyn i

oedd ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd : a'r Ar-
GLWYDD a'u rhoddodd hwynt yn llaw y Philistiaid ddeugain
mlynedd.

(a) Amgylchiadau Genedigaeth a Gahuad Samsoii
(pen. xiii. 1—25).

Pen. xiii.

—

1— 5.

—

Gwrthgiliad Israel ac ymddangosiaä angel i wraig
ManoaJi. 6, 7.—Hithau yn mynegi i'w gwr ei genadwri. 8—
10.—Yr angel yn ymddangos iddo yntau. 11—18.—Manoah yn
cyüwyno offrwm iddo. 19—20.—Yntau yn difianu. 21—23.—
Tawelu ofnau Manoah gan ei wraig. 24, 25.—Genedigaeth
Samson.

1. Gwneuthur yr hyn oedd ddrwg.—Dyma yr ymadrodd
arferol i ddynodi gwrthgiliadau y genedl (gwel nodiad, pen. ii. 11), a
defnyddir ef yma fel math o ragarweiniad i hanes Samson. Mae un
gwahaniaeth pwysig rhwng y cyfnod hwn a'r blaenorol ; sef^ na fynegir am
unrhyw ymostyngiad edifeiriol, a dychweliad cenedlaethol at yr Arglwydd
yn flaenorol i gyfodiad y gwaredwr yn y cyfnod hwn. Yn llaw y
Philistiaid.—Ymddengys ddarfod i dair tòn olynol o'r " ymfudwyr,"
neu y " dyeithriaid " hyn, fel y golyga ystyr eu henw, oresgyn y llain
ffrwythlawn o dir gyda glàn Môr y Canoldir, yn iseldir de-orllewinol
Palestina. (1) Y gyntaf oàà\wvt\\ y Caasluhim (Gen. x. 14) ; (2) yr ail, a'r
benaf, oddiwrth y Caphtoriaid (Deut. ii. 23 ; Jer. xlvii. 4 ; Amos ix. 7), un
ai o'r Aipht (gwel nodiad, pen. iii. 3), neu o Asia Leiaf a'r ynysoedd cyfagos,
efallai, o Creta

; (3) y drydedd oddiwrth y Cerethiaid (1 Sam, xxx. 14),
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2 Ac yr oedd rhyw wr yn Sorah, o dylwyth y Daniaid, a'i

enw ef oedd Manoah ; a'i wraig ef oedd anmhlantadwy,

3 heb esgor. Ac angel yr Arglwydd a ymddangosodd i'r

wraig, ac a ddywedodd wrthi, Wele, yn awr anmhlant-

adwy ydwyt ti, ac heb esgor : ond ti a feichiogi, ac a

Y drydedd dòn yma, yr lion, dybygid, ydoedd newydd gymeryd Ue, a bàr

fod y fath gynydd ar ddylanwad y Pliilistiaid yn y cyfnod hwn. Ceir

ocyfeiriadau o'r blaen atynt fel gormeswyr Israel (pen. iii. 31 ; x. 7, H)

;

ond dyma yr hanes manwl cyntaf am gysylltiad Israel â hwynt. Dechreuodd
eu gormes mawr yn niwedd tymhor y Barnwyr ; a pharhasant i fod y
^el^^nion gwaethaf a feddai y genedl er dyddiau y caethiwed Aiphtaidd,

drwy ystod teyrnasiad y ddau frenin cyntaf fu ar Israel—Saul a Dafydd ;

ac ni hvyr orchfygwyd hwynt hyd ddyddiau Hezeciah (2 Bren. xviii. 8).

Deugáin mlynedd.—Gesyd rhai esbonwyr bwys mawr ar yr

ymadrodd hwn fel pwynt yn amseryddiaeth y llyfr ; ond ychydig bwys
ellir roddi arno felly, heblaw yn unig ei fod yn gwneuthur amcan-gyfrif

hyd tymhor y gorthrymder tua deugain mlynedd. Cyfyd y cwbl sydd

dros ben hyn oddiar fod rhai beirniaid wedi mabwysiadu rhyw ddamcan-

iaeth neillduol o berthynas i amseryddiaeth y cyfnod hwn ; ac felly, yn ceisio

llunio pobpeth i gyfarfod gofynion y ddamcaniaeth liono. (^olyga rhai mai

yr ymlygriad a'r gorthrymder y sonir am dano, pen. x. 6, ydyw hwn yma ;

a bod dau farnwr, ar yr un amser, yn gorchfygu dau ddosbarth o elynion,

sef Jephthah y tuhwnt i'r lorddonen yn gorchfygu yr Ammoniaid (pen, xi.,

xii.), a Sanison yn trechu y Philistiaid yn ngorllewin }- wlad (pen. xiii.

—

xvi.) Yn ol hyn rhaid fod y ddau farnwr yn barnu Israel ar yr un adeg, a

bod y ddau gyfnod yn un.

2 3. Acyroedd rhyw wr.—Gwel yr un ffurf o ymadroddi yn 1

Sam. i. 1. Sorah.—Yn Jos. xv. 33, gosodir hi allan fel un o ddinasoedd

Judah "yn y dyffryn" fShtphela) ; ond yn Jos. xix. 41, gosodir hi allan

fel yn perthyn "i Dan. Yn y ddau le, yn gystal ag yn yr hoU fanau y
cyfeirir ati, yn y llyfr hwn a 1 Cron. ii. 53, cysylltir hi âg Estaol. (1)

Èfallai yn ninasoedd y terfynau fod Uwythau Judah a Dan yn cymysgu â'u

gilydd ; (2) neu, mwy tebyg, fod Sorah, fel amryw leoedd ereill, wedi ei

roddi ar y cyntaf i Judah, a'i drosghvyddo drachefn yn feddiant i Dan.

Gorwedd ar lechwedd-dir gorllewinol mynydd-dir Judah, uwchben dyffryn

Sorek fWady SurarJ, rhyw dair milldir ar ddeg ar linell unionsyth i'r

gorllewin o Jerusalem. Ceidw ei hên enw yn y ffurf bresenol Suràh. O
dylwyth y Daniaid.—Defnyddir y gair "tylwyth" yma fel yn

Jos. vii. 17 ; Barn. xvii. 7 ; xviii. 2, 11, 19; Zech. xii. 13, yn yr ystyr o

Iwyth. Gellir casglu hefyd, yn ol Num. xxvi. 42, 43, nad ydoedd llwyth

Dan yn cynwys ond un tylwytli. Manoah.—Ystyr yr enw ydyw
tjorj/hv)y.vlra. íjieUid meddwl ei fod, fel ei hynafiad Abraham, yn llettygar,

a'i fod yn dilyn riiyw alwedigaeth a barai iddo fod am ran o'r dydd yn
absenol oddiwrth ei wraig, a hyny nid yn y maes (adn í)) ; a'i fod ef, a'i

wraig, yn un allan o'r ychydig deuluoedd hyny yn y wlad oeddynt yn

parhau yn ffyddlon i'r Arglwydd, yn nghanol yr yndygriad mawr. Cymharer
yr amgylchiadau gyda hanes genedigaeth Isaac, Jacob, Samuel, ac loan

Fedyddiwr (Gen. xxi. 1 ; xxv. 21 ; 1 Sam. i. 2, 5, 20; Luc i. 7). Angel
yv Arglwydd.—Gwel nodiad, pen. ii, 1.
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esgori ar fab. Ac yn awr, atolwg-, ymochel, ac nac f 4
win na diod gadarn, í na fwyta ddim aflan. Canys wele, 5
ti a feichiogi, ac a esgori ar fab ; ac ni ddaw ellyn ar ei

ben ef : canys Nazaread i Dduw fydd y bachg-en o'r groth :

ac efe a ddechreu waredu Israel o law y Philistiaid.

Vna y daeth y wraig ac a fynegodd i'w gwr, gan ddy- 6
wedyd, Gwr Duw a ddaeth ataf fi ; a'i bryd ef oedd fel

pryd angel Duw, yn ofnadwy iawn : ond ni ofynais iddo

4, 5 . Mae yn amhvg fod yr lioll baragraph hwn wedi ei seilio ar gyfraith
y Nazareaid (Num. vi, 1—21j. Ymddengys fod mam Samson hefyd i fod,
nyd nes y genid ef, o dan ddeddf y Nazareaid. Canys Nazaread. i

Dduw.—Golyga Nazaread un wedi ei neillduo at wasanaeth Duw.
Ymddengys fod cyfraith Nazareaeth, fel ei gosodir i lawr yn Num. vi.

1 -21, yn golygu ymgysegriad gwirfoddol, a thros amser penodol, ac nid
Nazareaid o"r groth, a rhai parhaus, fel Samson, Saniuel, ac loan Fedyddiwr.
Cynwys y gyfraith dri pheth :— (1) Eu bod i Iwyr-ymwrthod â gwin a phob
diodydd cedjTn ; ie, â phobpeth a ddelai oddiwrtii y winwydden, i lawr,
hyd yn nôd, at y cnewyllyn a'r plisgyn. (2) Eu bod i atal i ellyn ddyfod
ar eu penau ; felh^ , eu gwallt i dyfu. (3) Nad oeddynt i ymhalogi drwy
^yífyrddiad â chorph marw, hyd yn nôd tad, mam, brawd, neu chwaer.
Ni nodir gwyr^-fdod ; felly, nid ydoedd Nazareaeth, fel y tybia y Pab-
yJdion, yn gysgod o Fynachaeth. Hanfod Nazareaeth ydoedd cario allan

y neillduaeth a'r cysegredigrwydd a bertliynai i fywyd oífeiriad i ganol
amgylchiadau cyfFredin bywyd. Yr ydoedd y Nazaread yn byw y bywyd
offeiriadol heb waith y swydd, ac felly yn gysgod neillduol o fywyd
sanctaidd ; a'r gwir Nazaread ydyw yr hwn sydd yn rhoddi ei hunan " jna

aberth byw, sanctaidd a chymeradwy," gan fod felly yn un o'r " breninol
oífeiriadaeth,"ac yn frenin ac yn oíîeiriad i Dduw. Mae y gwaharddiadau
yr un iddo ef ag i'r offeiriad. Y mae i ymgadw rhag yfed gwin, &c., i

ddangos fod y bywyd sanctaidd yn cynwys ymwadu âg annuwioldeb a
chwantau bydol. Yr ydoedd i adael i'w wallt dyfu, er dangos nerth,
prydferthwch, a ffrwythlonder, yn ngwasanaeth yr Arglwydd, ac fel y
ayddai i'w wallt i fod, fel meitr otfeiriadol, ar ben ei Nazareaeth ef ; ac yr
ydoedd i ymgadw rhag ymhalogi â chorph marw am fod marwolaeth yn
arwyddlun o bechod a ilygredigaeth. Am y rheolau hyn, y mae y ddwy
^yntaf i'w gweled yn rhwymedig ar y Nazaread parhaus yn unig yn y fan
hon, Yn 1 Sam. i, 11, ni nodir ond yr ail yn unig ; ac yn Luc i, 15, ni
chrybwyllir ond y gyntaf yn unig, Samson oedd y Nazaread cyntaf y mae
genym hanes am dano, Yn nghanol yr ymlygriad mawr, pan oedd y
gwahaniaeth rhwng glân ac aílan wedi ei golli, a'r gyfundrefn Lefiticaidd
wedi syrthio i ddirywiad mawr, byddai y " bachgen " hwn yn dystiolaeth
fyw i'r genedl o'i dyledswydd i ddychwelyd at yr Arglw^aid, Ac efe a
ddechreu waredu,—Dyma air newydd yn hanes y Barnwvr.
Gallai fod yma awgrym y cyfodai anmherffeithrwydd ei waith oddiar
anmherffeithrwydd ei gymeriad. Prophwydoliaeth ac addewid ydoedd,
on l yn dangos, ar yr un pryd, fod yn rhaid edrych i ddyddiau Samuel a
J^.ifydd am waredigaeth Iwyr.

6, 7. Gwr Duw.—Ymadrodd arferedig am un yn datguddio
u
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7 o ba le yr oedd, ac ni fynegodd yn^au i mi ei enw. Ond
efe a ddywedodd wrthyf, Wele, ti a feichiogi, ac a esgori

ar fab. Ac yn awr nac f win na diod gadarn, ac na
fwyta ddim aflan : canys Nazaread i Dduw fydd y bachgen^
o'r groth hyd ddydd ei farwolaeth.

8 Vna Manoah a weddíodd ar yr Arglwydd, ac a ddy-
wedodd, Atolwg, fy Arglwydd, gâd i wr Duw yr hwn a

anfonaist, ddyfod eilwaith atom ni, a dysgu i ni beth a

9 wnelom i'r bachgen a enir. A Duw a wrandawodd ar lef

Manoah : ac angel Duw a ddaeth eilwaith at y wraig, a

hi yn eistedd yn y maes ; ond Manoah ei gwr nid oedif

10 gyda hi. A'r wraig a frysiodd, ac a redodd, ac a fynegodd
i'w gwr, ac a ddywedodd wrtho, Wele, ymddangosodd y

1

1

gwr i mi, yr hwn a ddaeth ataf fi y dydd araU. A Manoah
a gyfododd, ac a aeth ar ol ei wraig, ac a ddaeth at y gwr
ac a ddywedodd wrtho, Ai ti yw y gwr a leferaist wrth y

12 wraig ? Dywedodd yntau, /<è", myfi. A dywedodd Manoah,
Deled yn awr dy eiriau i ben. Pa fodd y trinwn y bachgen,

13 ac y gwnawn iddo et ? Ac angel yr Arglwydd a ddywedodd
wrth Manoah, Rhag yr hyn oll a ddywedais wrth y wraig,

14 ymocheled hi. Na fwytaed o ddim a ddêl allan o'r win-

meddwl Duw (Deut. xxxiii. 1) â gair a fynych arferir yn yr Hen Destament
am brophwyd (1 Sam. ii. 27 ; ix. 6, 7, 8, 10 ; 1 Bren. xii. 22 ; xiii. 1, 5, (5,

11). Cymhwysa Paul yr un gair at Timotheus (1 Tihi. vi. 11 ; 2 Tira. iii.

17). A'i bryd.—Yn llythyrenol, ei ymddangosiad, gan olygu, nid

prydwedd ei wyneb yn unig eithr ei holl ymddangosiad. Yn Dan. x. 18,

cytieithir yr un gair yn "dduU." Tarawyd y wraig gymaint gan ymddang-
osiad mawreddog y person, fel nas meiddiai ofyn ei enw. Hyd ddydd
ei farwolaeth.—Ni fynegirhyn ynyr adroddiad, adn. ö, o anerchiad

yr angel. Weithiau yr oedd adduned y Nazareaid, fel yr eiddo Paul (Act.

xviii. 18 ; xxi. 23—26), dros amser penodol yn unig ; ond brydiau ereill, fel

yr eiddo Samuel (1 Sam. i. 11), ac felly yma, dros yr oes.

8_14. A weddiodd ar y Arglwydd.—Mae pobpeth yn
(Langos fod y pâr yma yn me(hlu ífydd gref, er nad efallai wybodaeth ëang.

Daw hyn i'r golwg yn eu haw}(hl am gyfarwyddyd, pa fodd i ddwyn y
bachgen i fyny, neu pa beth a fyddai. Dewiser yr un a fyner o'r (idau

ddarlleniad, ar adn. 12, daw yr un pcth i'r L'olwg. Atolwg, fy Ar-
gl wydd.—Darllener, Atolwg, Arglwydd. Deled yn awr dy
eiriau i ben.—Y LXX. a'r Viil(j(Ue, /*(Iìi y ddw <ly e.irian i lnn.

Darllen ereill, O» dav} dy tiriau i btn. Pa Yodd y triniwn y
bachgen ; ac y gwnawn iddo ef?—Yn Ilythyrcnol, Pa
fath fydd dull y bachgen ; a pha beth fydd ei waith ? (Jyllca y darlleniad

hwa syniad ychydig yn wahanol i'r darlleniad arfcrol, sef eu hawydd
am wybod ei ddyfodol, a chyf(jdai yr awydd hwnw oherwydd eu bod.
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wydden, nac yfed win na diod gadarn, ac na fwytaed
ddim aflan : cadwed yr hyn oll a orchymynais iddi.

A dywedodd Manoah wrth angel yr Àrglwydd, Gâd, 15

atolwg, i ni dy atal, tra y parotôm fn gafr ger dy fron

di. Ac angel yr Arglwydd a ddywedodd wrth Manoah, 16

Ped atelit fi, ni fwytawn o'th fara di : os gwnei boeth-
offrwm, gwna ef i'r Arglwydd. Canys ni wyddai Manoah
mai angel yr Arglwydd oedd efe. A Manoah a ddy- 17
wedodd wrth angel yr Arglwydd, Beth yw dy enw, fel

y'th anrhydeddom di pan ddelo dy eiriau iben? Ac angel 18

yr Arglwydd a ddywedodd wrtho, Paham yr ymofyni am
fy enw, gan éifod yn rhyfeddol ? Felly Manoah a gymerth 19
fn gafr, a bwyd-offrwm, ac a'/ hoffrymodd ar y graig i'r

Arglwydd. A'r angel a wnaeth yn rhyfedd : a Manoah
a'i wraig oedd yn edrych. Canys, pan ddyrchafodd y fflam 20
oddiar yr allor tua'r nefoedd, yna angel yr Arglwydd a
ddyrchafodd yn fflam yr allor : a Manoah a'i wraig oedd
yn edrych ar hyny^ ac a syrthiasant i lawr ar eu hwynebau.
(Ond ni chwanegodd angel yr Arglwydd ymddangos 21

mwyach i Manoah, nac i'w wraig.) Yna y gwybu Manoah
mai angel yr Arglwydd oedd efe. A Manoah a ddywedodd 22
wrth ei wraig, Gan farw y byddwn feirw ; canys gwelsom
Dduw. Ond ei wraig a ddywedodd wrtho ef, Pe mynasai ^'i^

yn awyddus am eî barotoi ar gyfer ei waith. Yr oedd cenadwri
gyntaf yr angel wedi ateb y ddau gwestiwn. (1) Dull ei ddygiad i

fyny ydoedd fel Nazaread
; (2) a'i waith fyddai dechreu gwaredu

Israel o law y Philistiaid. Ond bwysiced ydoedd y genadwri, ac i

ochel pob camgymeriad, chwenychai Manoah gael ei ail hysbysu. Cym-
harer 1 Sam. xvii. 26, 27. Yn adn. 13, 14, ail edrydd yr angel y
cyfarwyddiadau a roddasai o'r blaen, adn. 4, gyda'r ychwanegiad nad
ydoedd i fwyta dim a ddeuai oddiwrth y winwydden, yn ol Num. vi. 3.

Ymoeheied hi.—Yn llythyrenol, bydded iddi gael ei chadw ; íîurf

oddefol ydyw hon, i'r un ferf ag a gyfieithir yn yr adnod nesaf yn
*' cadwed." O'r wlnwydden.—Mae y gair gwinwyddenyn golygu
gwinwydden y gwin, mewn cyferbyniad i'r winwydden wyllt (2 Bieii. ìv.

39), a phrenau ereill elent, mewn modd cyffredinol, o dan yr enw hwnw.

IS—23. Ni fwytawn o'th fara di.—Gwrthyd y genad
ddwyfol groesaw Manoah, nid, fel y tybia rhai, oherwydd ei fod yn
gwrthod addoliad dwyfol ; eithr oblegid nad oedd Manoah eto yn deall
pwy ydoedd, ac am barotoi gwledd iddo fel pe na buasai ond prophv. yd
neu genad ddynol yn unig . Y" mae geiriau yr angel yn dra thebyg i eiríau
ein Harglwydd yn Math. xix. 17. Beth yw^ dy enw.—Yn llythyr-
enol, Pwy yw dy enw ? Mae y gair " pwy " yn golygu y person, a'r gair
•* enw " ei gymeriad. Hwyrach fod y gair yn fwriadol amwys, am lod
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yr Arglwydd ein Uadd ni, ni dderbyniasai efe boeth-

offrwm a bwyd-offrwm o'n llaw ni, ac ni ddang-osasai efe i

ni yr holl hethau hyn, ac ni pharasai efe i ni y pryd hyn
^ìyw^á y fath hethau.

24 A'r wraig a ymddCig- fab, ac a alwodd ei enw ef Samson.
A'r bachg-en a gynyddodd ; a'r Arglwydd a'i bendithiodd

Manoah yn dyfod i ddechreu tybied y gallai ci fod yn genad ddwyfol.

Golj'ga y gair am^hydeddu, yn ei berthynas â d^'nion, rhoddion, anrheyion

(Num. xxii. 17), fel a roddir i weledyddion (1 Sam. ix. 7, 8 ; 2 Bren, v. 5,

15) ; ond ya ei berthynas â Duw, y mae i'w ddeall am anrhydeddu drwy
gyjiwyno ^aberth (Es. xliii. 23). Gan ei fod yn rhyfeddol.—
Dynoda y gair, nid enw priodol yr angel, eithr cymeriad ei enw ; ond gan
fod 5'r enw drachefn yn dynodi ei natur, y mae yr euw, gan hyny, yn
gosod allau nodweddau ei natur. Cymharer Es. ix. 6 âg Exod. xvii.

;

xxxiv. 10; Jos. iii. 5; Salm cxviii. 23. A bwyd-offrwm.—Sef

bwyd-oíFrwm perthynol i boeth-offrwm, yn ol Num. xv. 4. A wnaeth
yn rhyfedd.—Gwneyd y wyrth, sef peri i íilam ddyrchafu, adn. 20, a

difa yr aberth, iÊel gyda Gedeon (pen. vi. 21). Ar yr allor.—Y graig

ag oedd, erbyn hyn, yn allor, gan i'r Angel-Jehofah, yn ei waith ynderbyn
yr aberth oddiarni, ei sancteiddio i fod felly. A syrthiasant i

laWP.—Mewn gorchwyledd addolgar. Gwel Lef. ix. 24 ; Num. xiv, 5 ;

Jo.s. V. 14; 1 Cron. x^i. 16; Dan. x. 9, &c. Byddwn feirw.

—

Gwel nodiad, pen. vi. 22. Gw^elsom Ddiiw.—Y mae y casgliad y
daeth Manoah a'i wraig iddo yn un tra neillduol, sef iddynt yn ymddangos-
iad yr angel weled Duw, ac yn un nas gellir ei esbonio ond ar y syniad fod

yr ymddangosiadau hyn yn rhag-gysgodi yr ymgnawdoliad. Cymhareryn
fanwl Math. xviii. 10; loan i. 18; xiv. 9; Act. xii. 15; Col. i. 15; Heb,
i, 3, Mae y pwyntiau o gyjfelyhrwydd rhwng yr ymddangosiad hwn a'r

ymidangosiad i Gedeon (pen. vi. 11—24) yn dra tharawiadol. (1) Yr
atnheuaeth o berthynas i radd y genad (adn. 16, 21); (2) y petrusder,

mewn canlyniad, pa un ai gwledd ai aberth fyddai fwyaf cymwys
; (3) y

darganfyddiad o urddas y gcnad yn nhân yr aberth
; (4) a'u harswyd

oherwydd iddynt weled Duw. Y mae y yivahaniaeth rhwng y dull y rhag-

fynegwyd genedigaeth Isaac a'r dull y rhagfynegir genedigaeth Samson
yma, yn dra awgrymiadol. Yr oedd Abraham yu gyfaiU Duw, ac aeth yr

angel i mewn ato gan dderbyn ei groesaw, ac 3'mddiddan âg ef fel gr
gyda'i gyfaiU ; ond yma y mae ymddangosiad yr Arglwydd, er yn rasol,

eto fel yr un ar Sinai, wedi ei amgylchynu â therfyn, fel nad ellid myned
drosto. Ond ei wraig a ddywedodd.—Decmglodd y wraig

yn gywir ddyljcn ymwcliadau grasol Duw, â hwynt a thrwy hyny
symudwyd cu hofnau, Yr oedd Duw wedi gwneyd gwyrth ddeublyg
iddynt, scí' derbyn eu haljcrth, a mynegi iddynt y pclhau hyn, Y pryd
hyn,—Cyfciriad fel yr ymddcngys, at y cyfnod a'r oes yr ooddynt yn

byw ynddi, ac nid at eu hoedran personol eu hunain.

24, 25, Ac a alwodd ei enw ef Samson,—Cyflawnwyd
yr addewid yn ngencdigaeth Samaon. liodola ci-yn ann-ywiacth barn o

berthynas i ystyr yr cnw Samson, Tybia rhai ei fod yn tarddu o Shenicsh

—yr haul ; felly cyfìeithant ef arwr yr haul, ncu henlog. EreiU a dybiant
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ef. Ac yspryd yr Arglwydd a ddechreuodd ar amseroedd 25
ei gynhyrfu ef yn ngwersyll Dan, rhwng Sorah ac Estaol.

ei fodyn tarddu o air sydd yn golygu cryf^ gan ei ddeall fel yn dynodi un
yn gìreithredu yn rymus, yna un yn difrodi. Ei gynlnyrfu ef.—Yn
llyth^-renol, ei yru ef. Golj'ga weithrediad sydyn a grymv,s, Am yr ym-
adrodd " yspryd yrArglwydd," gwêlnodiad, pen. iii. 12. Tn ngwer-
syll Dan.—Gellir ei ddarllen, Mahaneh Dan ; enw priodol ar le neill-

duol. Yn ol pen. xviii. 11, 12, dyma wersyllfan gyntaf y Daniaid yn eu
h^-mfudiad i'r gogledd, ac yr ydoedd " y tu oli Ciriath-Jearim,'' Dywedir
yma ei fod " rliwng Sorah ac Estaol." Tybir yn lled gyffredinolmai Eshûà
ydyw Estaol, lle tua dwy filldir i'r dwyrain o Sorah (gwêl adn. 3) ; ac fel

Sorah, eistedd yn bentref clai bychan ar lethr gogleddol dyffryn Sorek

f Wady SurarJ , a Bethsemesh a Timnath yr ochr ddeheuol i'r dyffryn.

Rhwng y ddau le— Sorah ac Estaol—yr oedd " gwersyll Dan." Gellid

meddwl ei fod jm lle cadarn, caerog, efallai, lle yr amddiffynai milwyr
Dan eu hunain rhag ymosodiadau parhaus y Philistiaid ; ac yma, yn
nghanol hên ryfelwyr y llwyth, y dygwyd Samson i fyny, ac y dechreuodd
deimlo cynhyríìadau yspryd yr Arglwydd; ac yma, yn ydiwedd, ydygwyd
ef i'w gladdu yn meddrod Manoah ei dad (pen. xvi. 31). Cymerai y cyn-

hyríìadau hyn, o bosibl, y ff'urf o eiddigedd Uosgedig oherwydd darostyng-
iad ei frodyr, a chynlluniau er eu gwaredu. Cymharer Act. vii. 23— 25.

A

PENOD XIV.

SAMSON a aeth i waered i Timnath ; ac a ganfu i

wraig" yn Timnath, o ferched y Philistiaid. Ac efe a 2

(b) Samson yn Dechreu ar ei Waith (pen. xiv. 1—20).

Pen. xiv.

—

1—4.—Samson yn deisyfu gwraig ferched y Philistiaid.

5—9.—Yn lladd lleiu ar y ffordd, ac yn cael mêl yn ei ysgerhwd.
10—14.—Ei lüledd briodas a'i ddameg. 15—18.—Ei luraig yn
datguddio ei ddameg. 19, 20.—Yntau yn lladd deng lur ar
hugain o'r Fhilistiaid, ac felly yn talu ei ddyled.

1, ^. Aeth i waered i Timnath.—Mae dau le yn dwyn j^r

enw—(1) Timnath (TihnaJ, rhyw wyth neu naw milldir i'r de-orllewin o
Bethlehem, ac yn rhandir Judah (Jos. xv. 10, 57). (2) Timnath ( TihnehJ

,

Ue tua phedair milldir i'r de-crllewin o Sorah (pen. xiii. 2), a thua dwy
filldir i'r gorllewin i Bethsemes. At yr olaf, yn ddiamheu, y cyfeirir 5'ma.
Yn gyffelyb i Sorah ac Estäol, fe'i rhoddwyd ar y cyntaf i Iwyth Judah,
ond fe'i trosglwyddwyd, ar ol hyny, i Iwyth Dan (Jos, xv. 10; xix. 43);
ond y tebyg ydyw na chymerwyd hi erioed oddiar y Philistiaid. Yma yr
oedd Judah mab Jacob yn cneitìo ei ddefaid (Gen. xxxviii. 12, 13, 14) ; a'r

fath ydyw yr argraph o wirionedd a geir ar wyneb hanesion y Beibl, fel y
dywedir yno am Judah ei fod yn myned "i fyny," tra y dywedir yma am
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ddaeth i fyny, ac a fynegodd i'w dad ac i'w fam, ac a
ddywedodd, Mi a welais wraig yn Timnath o ferched y

3 Philistiaid : cymerwch yn awr hono yn wraig i mi. Yna
y dywedodd ei dad a'i fam wrtho, Onid oes yn mysg
merched dy frodyr, nac yn mysg fy hoU bobl, wraig, pan
ydwyt ti yn myned i g-eisio g-wraig o'r PhiHstiaid díen-
waededig ? A dywedodd Samson wrth ei dad, Cymer hi

4 i mi ; canys y mae hi wrth fy modd i. Ond ni wyddai ei

dad ef na'i fam mai oddiwrth yr Arglwydd yr oedd hyn,

SamsDn ei fod yn myned " i waered." Y rheswm, wrth gwrs, ydyw fod y
dlau yn cychwj'n o safleoedd gwahanol. I ddangos priodoldeb y dywediad
"a ddaeth i waered " yn haoes Samson, nid rhaid ond dyweyd fod Sorah
tua 1500 o droedfeddi uwchlaw y môr ; tra nad oedd Timnathond tua750.
Yr oedd raid iddo ddisgyn i lawr drwy ddyfFryn Sorec, ac yna esgyn
ychydig i'r ochr gyferbyniol iddo. Mae yr d i'w weled eto yn ymdòni ar
waelod y dyíFryn, a'r olewydd-lanoedd a'r gwinllanoedd yn gwisgo ei

ystlysau ; ac, efallai, mai pan yn dawnsio yn agos i un o'r gwinllanoedd
hyn, fel y gwelwyd morwynion Siloh gan y Benjaminiaid (pen. xxi. 21),

y gwelodd Samson gyntaf ei wraig, a Dalilah ar ol hyny. O ferched
y Philistiaid.—Gwir nad ydoedd y Philistiaid wedi eu nodi yn mysg
y cenedloedd hyny y gwaherddid i Israel wneyd cyfathrach â hwynt (Ex.
xxxiv. 11— 16; Deut. vii. 1—4), ac na roddasid gwaharddiad anunion-
gyrchol, ychwaith, fel gyda'r Ammoniaid a'r Moabiaid (Deut. xxiii. 3);
eto, prin y l)uasai unrhyw Israeliad cydwybodol, yn neiUduoI ac yntau yn
Nazaread i Dduw, yn gwneuthur y fath ddewisiad, oherwydd fod y
Philistiaid, i bob pwrpas ac amcan, wedi dyfod, erbyn hyn, yn elynion
marwol i Israel, ac felly i gael eu hystyried yn hollol ar yr un tir a'r

Canaaneaid. Y mae yr holl hanes yn cario ar ei w^'^neb wersi cryfion o
gonderaniad ar briodasau anachaidd o'r fath, ac nid ydyw y daioni
rhagluniaethol a ddeilliodd i Israel yn penderfynu dim am natur ymddygiad
Samson.

3, 4. Merched dy frodyr.—Rhai o fewn ei dylwyth, neu ei

Iwyth ei liun. Philistiaid dienwaededig.—Defnyddir ef yma
fel ymadrodfl o ddiraddiad. Gwêl 1 Sam. xiv. 6; xvii. 26; xxxi. 4.

Cymharer hefyd Act. xi. 3. Cymer hi i mi.—Lleferir fel hyn yma
ac yn adi). 2, oherwydd yn y Dwyrain, yr arfer ydyw i rieni y priodiab i

gario y drafodaeth yn mlaen, a thalu y gynysgaeth angenrheidiol (Gen.
xxxiv. 12) yn nghyda rhoddion i gyfeillion. (iwêl Ex. xxii. 16, 17. Am
hyny llefcrir yn fynych am dadau yn cymeryd gwragedd i'w meibion (Ex.
xxxiv. lí); Neh. x. 30). Wrth fy modd i.—Yn llythyrenol, yn
unia-wn yn fy ngolwg. Y mae dilyn ei lygaid mewn dewisiad o'r fath yn
anlicilwjig o N.".zaread ; ac nid ydyw iin iunser yn dil)eiui yn dda. Oddi-
wrth yr' Arglwydd.—Nid ydym i (hleall ei fod o(hliwrth yr Ar-
glw\dd, yn yi' ystyr fod Duw yn cwbl gymeradwyo y dewisiad ; eithr yn
yr ystyr ail-raddol hono, pan y dywedir fod Duw, er cyrliatídd amcanion ei

lyw )diactli foesol, yn ilioddi cyfeiriad i ddyn i gwrs pííuodol, nad ydyw
3i)ddo ei iiunan yn uniawn ; ond cwrs ag y buasai ei dueddfryd drygionus,
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mai ceisio achos yr oedd efe yn erbyn y Philistiaid : canys

y Philistiaid oedd y pryd hwnw yn argflwyddìaethu ar

Israel. Yna Samson a aeth i waered, a'i dad a'i fam, i 5

Timnath ; ac a ddaethant hyd winllanoedd Timnath : ac

wele g-enaw llew yn rhuo yn ei gyfarfod ef. Ac yspryd yr 6
Arglwydd a ddaeth yn rymus arno ef ; ac efe a holltodd

V lleiü fel yr hoUtid mn, ac nid oedd dim yn ei law ef

:

ond ni fynegodd efe i'w dad nac i'w fam yr hyn a wnelsai.

Ac efe a aeth i waered, ac a ymddiddanodd â'r wraig ; ac 7
yr oedd hi wrth fodd Samson.

pe yn cael ei gadael iddi ei hunan, yn cymeryd cyfeiriad cyfartal gyfeil-

iornus. Dirgelwch mawr ydyw y modd y mae Duw sanctaidd a phur yn
oario yn mlaen ei amcanion drwy g^^nlluniau a gweithredoedd drygiomis
piant dynion ; ond y mae y Beibl yn llawn o'r gwirionedd hwn. Gwêl
Jus. xi. 20 ; 1 Bren. xii. 15 ; 2 Bren. vi. 33 ; 2 Cron. x. 15 ; xxii. 7 ; xxv.

20. Mai eeisio achos.—Yn hytrach, darllener, canys yr ydoedd
efe yn ceisio achlysur. Ni cheir y gair a gyfìeithir '

' achos " yma yn un
man arall yn y Beibl ; ond ceir gair yn tarddu o'r un gwreiddyn yn 2 Bren.
V. 7, ac yno hefyd cyfieithir ef yn "achos." Gellir deall y frawddeg hon
— ( 1 ) am Dduw ; ei fod yn ceisio achlysur, sef gwneuthur camymddygiad
gwraig Samson, yr hwn a ragwelid ganddo ef, yn achlysur dinystr y
i:*hilistiaid. (2) Am Samson, ei fod yn ceisio pigo cweryl â'r Pliilistiaid.

Prin y cydwedda y golygiad cyntaf â chymeriad Duw, a phrin hefyd y
cydwedda yr ail á cliymeriad Samson. Pe felly, byddai raid deall priodas
iSamson heb fod yn amgen na ffug. Er yr anhawsder yr j'dym braidd yn
gogwyddo 3^ ffafr y golygiad diweddaf, gan dybied y gallai yr ymadrodd
" ceisio achlysur " fod yn ddesgrifiad cyffredinol, nid yn gymaint o'i

amcanion priodasol, ag o'i hoU hanes, paham y troes y pryd hwn ei wyneb
i lawr tua gwlad y Philistiaid o gwbl. Mae gormod o duedd mewn rhai

beirniaid ysgrythyrol, hwyrach, i osod Samson allan fel rhyw gawr
cellweirus, yn llawn o fath o ddireidi dinystriol, ac yn cyflawni rhai o'i

weithredoedd mwyaf dialeddol, gan chwerthin yn mhrofedigaethau ei

elynion. Nid ydyw yr hanes, o'i ddeongli 3'n syml, yn ei bortreiadu felly ;

y mae yna elfen o ddifrifwch yn rhedeg drwy ei holl hanes, Gwir ei fod yn
engraipht dda o genedl Israel, wedi ei neillduo gan Dduw o'r dechreuad,
tel cenedl, ac wedi ei gwisgo, fel y dywed Balaam (Num. xxiii. 21—24) â
nerth arbenig o'r Nefoedd, ac felly yn gallu gwneuthur gorchestion anhygoel
(Deut. xxxii. 30, 42) ; eto yn fynych yn cyfiawni y fath ynfydrwydd, ag
a'u gwnelent yn wawd a chwerthiniad y cenedloedd cylchynol. Felly, y
mae mwy o wendidau ac o wyrthiau, mwy o orchestion ac o ddiffygion, yn
hanes Samson nag odid yr un o'r Barnwyr. Y Phtílistiaid. oedd y
pryd hyny.—Dengys yr ymadrodd hwn i'r hanes gael ei ysgrifenu ar
ol i Israel fwrw ymaith oddiarnynt iau y Philistiaid ; felly, y mae yn taflu

adeg ysgrifeniad Llyfr y Barnwyr yn mlaen i ddyddiau y frenhiniaeth,
efalîai mor bell a dyddiau Dafydd.

3—7. A'i dad a'i fam.—Myned i waered i'w dyweddîo iddo ;

nid i'w briodi y waith hon ; a thebyg, wrth gymharu adn. 5 a'r 10, nad aeth
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8 Ac ar ol ychydig- ddyddiau efe a ddychwelodd i'w

chymeryd hi ; ac a drodd i edrych ysg-erbwd y llew; ac

9 wele haid o wenyn a mêl yn nghorph y llew. Ac efe a'i

cymerth yn ei law, ac a gerddodd dan fwyta ; ac a ddaeth
at ei dad a'i fam, ac a roddodd iddynt ; a hwy a fwytasant

:

ond ni fynegodd iddynt hwy mai o gorph y llew y cymer-
asai efe y mêl.

ei fam i'r briodas o gwbl. Cena^A^ llew.—Golyga y gair, yn ol yr
Hebraeg, lew ieuanc bron jm nghyflawnder ei faintioli. Yr oedd bylchau
mynydd-dir Judah yn llawn o fwystfìlod ysglyfaethus. Yn yr iaith Hebraeg
ceir pedwar gair i ddynodi y llew, a pharhaodd y llew i fod yn un o

fwystfìlod y wlad hyd ddyddiau y Croesgadwyr (Grusaders). Gehvir un
o l)entretì Judah "Lebäoth."

—

y llewesau (Jos. xv. 32; xix. 6). Mae yn
deilwng o sylw fod y rhan amlaf o'r amgylchiadau gyda Uewod, agrybwyllir
yn yr ^sgrythyr, wedi cymeryd lle yn, neu yn agos i fynydd-dir Judah.

Yma y Uaddodd Dafydd lew ac arth (1 Sam. xvii. 84, 35), ac y lladdwyd y
piophwyd o Judah gan lew ar y íîbrdd (1 Bren. viii. 24). Priodol iawn,

gan hyny, ydoedd gahv Judah yn " llew " (Gen. xHx. 9), a'r Hwn a ddis-

gynodd 'ohono yn '-Llew o Iwyth Judah." A ddaeth yn rymus
arno el'.—D^'ma y ferf a ddefnyddir fynychaf i osod allan ddylanwadau
yspryd yr Arghvydd ; ond gadewir allan yn fynych y gair "grymus."
Cymharer adn. 19, pen. xv. 14. Hwn yw y gair a ddefnyddir yn hanes
yspryd yr Arglwydd gyda Saul (1 Sam. x. 6, 10; xi. 6; xvi. 13). Ystyr
lythyrenol y gair ydyw tori dricodd, ac awgryma fod yv yspryd yn cymeryd
meddiant sydyn o'r dyn. Fel yr holltid myn.- Dengys hyn yr

hawsder gyda pha un y cyüawnodd efe yr orchest, a hyny heb arf yn ei law.

Lladdodd Dafydd a Benaiah, un o'i gedyrn, bob un lew (1 Sam. xvii. 34,

3.) ; 2 Sam. xxiii. 20), a cheir hanes rhai o'r Arabiaid prescnol yn Uadd
ambell i fwystfìl ysglyfacthua, weithiau, gyda líbn ; ond yma, fe hiddodd
Samson y bwystfil yn hawdd, a hyny gyda dwylaw moeliou. Efallai na
chaniateid i'r Israeliaid gario arfau y pryd hwn gan y Philistiaid (1 Sam.
xiii. 19—22). A ymddiddanodd a'r wpaig.— Bellach, yr
ydoedd hi wedi ei dyweddio yn ífurfiol iddo, y gynysgaeth a'r anrhcgion
wodi eu rhoddi, ac felly a rhydcHd iddo i ynuhliddan â hi. Hyíl oni

chymerai hyny le, cedwid y terfynau rhwng ieuenctyd, o'r ddau ryw, yn
dra chyfyng yn y Dwyrain.

8, 9. Ar ol ychydig ddyddiau.—Yspaid yr amser rhwng
aíleg y dyweddio ac adeg y briodas—yspaid yn amrywio o ychydig ddyddiau
i fyny i llwychlyn. Ysgerbwd y llew.—Nid yr un gair ydyw hwn
a'r gair a gcir yn niwedd yr atlnod hon, ac yn adn. 9 ; ac y niae y cy fieithwyr

Cymrcig, gyda'u craíFder ai'fer'ol, wcdi cyfieithu hwn yn " ysgcrbwd," a'r

llall yn "gorph ; " tra nad oes gan y cyfieithwyr Seisnig ond 3 r un gair am
y naill a'r llall. Ystyr lythyrenol y gair "ysgcrhM'd" ydyw, peth

adftüiedùj, wcdi nyrthio i'r llawr. Cyfeiria, nid at gelain ddrcwcdig, lawn
o gnawd l)racneílig ; ond y fatli ydyw y gwrcs yn y wlad hono, fel y lleibia

gwres yr liaul yr holl wlybwr, yn nghorlí pol) creadur, cyn pcMi y pedair

awr ar liugain ar ol ei farw, nos gadael y gclain yn " ysgerbwd,' heb na
malldod nac arogl arno. Hefyd, ceir gwciiyii a mêl yn hcigio y wlad i gyd
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Felly ei dad ef a aeth i waered at y wraig ; a Samson a 10

wnaeth yno wledd : canys felly y gwnai y gwr ieuainc.

A phan welsant hwv ef, yna y cymerasant ddeg ar hugain 1

1

o gyfeilHon i fod gydag" ef.

A Samson a ddywedodd wrthynt, Rhoddaf i chwi 12

ddychymyg yn awr : os gan fynegi y mynegwch ef i mi o

fewn saith niwrnod y wledd, ac a'/ cewch
;
yna y rhoddaf

i chwi ddeg ar hugain o len-Uieiniau, a deg pâr ar hugain
o ddillad : Ond os chwi ni fedrwch ei fynegi i mi, yna 13

chwi a roddwch i mi ddeg ar hugain o lèn-Uieiniau,

a deg pâr ar hugain o wisgoedd. Hwythau a

ddywedasant wrtho, Traetha dy ddychymyg, fel y
clywom ef. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Allan o'r bwyt- 14

awr y daeth bwyd, ac o'r cryf y daeth allan felysdra. Ac

(1 Sam. xiv. .30) ; a mynegir am danynt yn crwybro mewn hên geu-brenau

ac agenau creigiau, a naturiol ydoedd iddynt gymeryd meddiant o ysgerbwd
sych y cenaw llew ar fin y ffordd. Ac efe a'i cymerth yn ei
law.—Xid y gair arferol am gymeryd a gyfieithir felly yma ; eithr y mae y
gair hwn yn cj^üeu yr ystyr ddeublyg o gymeryd allan oV llew, a'i gymeryd
yn ei law. Naturiol oedd i Samson, wedi iddo gael ei hunan ar y llecyn lle

y cawsai y fath waredigaeth o safn y llew, ddechreu meddwl am y wared-
igaeth a throi i weled a oedd yr ysgerbwd yno. Gwna yr Esgob Hall y
sylw tarawiadol, mai wrth adgofio gwaredigaethau y Goruchaf—myfyrio
ar y gwaredigaethau a gafwyd o safn profedigaeth, mai felly y ceir mêl
allan ohonynt. Ond ni fynegodd iddynt.—Dichon na buasaiei

rieni yn ei fwyta, pe yn gwybod o ba le y daethai, oherwydd ei fod yn aflan

seremoníol ; a hefyd gofala yr hanesydd am hysbj^su hyn yma, ac yn adn.

6, er dangos mai drwj' ei wraig, a hi yn unig, y daeth cyfrinach Samson yn
wybyddus i'r Philistiaid.

10—18. Ei dad ef a aeth i waered.—Cyfeiria y crybM-jdl-

iad am dad Samson yn myned i waered at ei fynediad, yn unol â'r arferiad,

i hawlio y ferch yn wraig i'w fab. Canys felly y gwnai y
gwyr ieuainc.—Yr oedd gwledd yn rhan hanfodol o'r seremoni
briodasol (Gen. xxix. 22 ; Esth. ii. 18 ; Math. xxii. 2—4 ; xxv. 10 ; Luc
xiv. 8 ; Dat. xix. 7, 9) ; ond tybir mai arfer y Philistiaid, ac nid yr Israeliaid

oedd i'r priod-fab roddi y wledd. A phan welsant hwy ef.

—

Rhieni a chj'feiUion y briod-ferch a feddylir yma. Darllena y LXX., a
phan o/nasant ef. Ond darlleniad tra amheus ydyw. Nid ydyw yn debyg
fod ei ofn eto wedi disgyn ar y Pliilistiaid, ac ni fuasai hyny yn gyson,
ychwaith, â diwedd yr adnod, heb ei aralleirio, fel y gwneir gan rai, i fod
yn ei v:ylio ef. Cyfeill ion.—Yn Math. xi. 15, gelwir hwynt " yn blant
yr ystafell briodas." Gan na ddaethai Samson a neb gydag ef, rhaid oedd
dewis rhai o'r Philistiaid. Rhoddaf i chwi ddychymyg.^—Yr
oedd dychymygion fel hyn yn un o brif ddifyrion y gwleddoedd meithion
hyn. Cyfieithir y gair yn "gwestiynau caled," yn 1 Bren. x. 1, ac yu
*' ddychymyg " yn Ezec. xvii. 2. Cyfeiria y gair Hebraeg at rywbeth wedi
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15 ni fedrent ddirnad y dychymyg' mew7i tri diwrnod. Ac yn
y seithfed dydd y dywedasant wrth wraig Samson, Huda
dy wr, fel y mynego efe i ni y dychymygf ; rhag i ni dy
losgi di a th dy dad â thân : ai i'n tlodi ni y'n gwahodd-

16 asoch ? onid felly y 7nae ? A g-wraig Samson a wylodd
wrtho ef, ac a ddywedodd, Yn ddîau y mae yn gâs genyt
fi, ac nid wyt yn fy ngharu : dychymyg a roddaist i feibion

fy mhobl, ac nis mynegaist i mi. A dywedodd yntau
wrthi, Wele, nis mynegais i'm tad nac i'm mam : ac a'z

17 mynegwn i ti ? A hi a wylodd wrtho ef y saith niwrnod
hyny, tra yr oeddid yn cynal y wledd : ac ar y seithfed

dydd y mynegodd efe iddi hi : canys yr oedd hi yn ei flino

18 ef; a hi a fynegodd y dychymyg i feibion ei phobl. A
g-wr y ddinas a ddywedasant wrtho ef y seithfed dydd,
cyn machludo yr haul, Beth ^j/í/í/felysach na mêl ? a pheth
gryfach na llew ? Dywedodd yntau wrthynt, Oni buasai
i chwi aredig â'm hanner i, ni chawsech allan fy nychymyg.

ei glymu, ac felly yn anhawdd ei ddatod. Adroddir am rai brenhinoedd
Dwyreiniol wedi cyngwystlo dinasoedd cyfain ar gael allan atebiad i

ddychymyg. Deg ar hugain o len-llieiniau.—Yn hytrach
crysau. Math o grysau o lian main drudfawr, a wisgid ar y corph noeth.
Yn P3s. iii. 23, cytìeithir yr un gair yn " Uian meinwych." Deg par
ar hugain o ddillad.—Mae y gair yn golygu dillad drudfa wr ;

efallai wedi eu gwneyd o wlân, y rhai a wisgir gan y Dwyreinwyr yn ddillad

uwchaf. Yn mhob un o'r Ueoedd yr arferir y gair ((j!en. xlv. 22 ; 2 Bren.
V. 5, 22, 23) cyfeiria at ddillad costfawr, gogyfer âg amgylchiadau neiUduol.
Allan o'r bwytawr.—Y mae dychymyg Samson yn engraipht
odidog o ddywediad cûdd (riddlej ; a braidd na thybiem, gyda'r eglurhad
uchod ar gair "ysgerbwd" (gwel nodiad, adn. 8), nad allai fod gan y
dychym^'g gyfeiiiad at Israel ar y pryd. Mêl a llaeth oeddynt arwyddion
llwyddiant gwlad Canaan, ac yn awr wele ychydig Iwyddiant yn dyfod o
ganol "adfeilion " y genedl. Dyru y wledd a'r ddychymyg gip-drem i ni

ar gyílwr cymdeithasol a theithi meddyHol yr oes hono. Ac yn y
seithfed dydd.— Pair írefn y dyddiau a nodir yn y i^aragraph hwn
licth dyiyswch. Vr anhawsíler ydyw fod yr hancsydd, yn adn. lä yn
cyfeirio at seithfed dydd y wledd, tra yn adn. lü a 17 y gcllid meddwl ei

fod yn dyfod yn ol at yr hyn a gymerodd le ar y pedwerydd a'r pummed,
a'r chweched dydd. I osgoi yr anhawsder, darllena y LXX., ar y
pedimrydil dydd, yr hyn sydd lawer haws ei gysoni, ond nad oes digon o
awdurdod dros y darllcniad. Dyfaliad arall y<ly\v daillcn chwe' diwniod
\n niwcdd adn. 14, yn lle tri ; ni byddai hyny ond gwahaniaeth o un
llytiiyrcn yn yr Hcbraeg. Ar y cyntaf, gellid mcddwl fod ymdrech yn cael

ei wncyd o ddau gyfciriad er cael allan allwcdd dycliymyg iSamson—ei

wraig o gywreinrwydd, a'r Philistiaid er mwyn y wobr. Ar y trydydd
dydd (adrj. 14) yniunodd y l'hilistiaid gyila gwraig Sanison, er coisio cael

ailan drwyddi hi. Ond ar y seithfed dydd (adn. l.'í) daethant yn fygythiol
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Ac yspryd yr Arglwydd a ddaeth arno ef ; ac efe a 19
aeth i waered i Ascalon, ac a darawodd ohonynt ddeg ar

huj^^ain, ac a gymerth eu hysbail, ac a roddodd y parau
dillad i'r rhai a fynegfasant y dychymyg : a'i ddigllonedd

&t\, gan dclyweyd, oni chafiFai hi allan y llosgid hi a th ei thad â thân,

bj'gythiad a gariwyd allau ar ol hyny (pen. xv. 6). A fii a wylodd.
.. . y saith niwrnod hyny.—Dullwedd Hebreig o lefaru ydyw
enwi y rhif yn gyílawn, pryd na byddis yn golygu ond rhan yn unig ohono.
Yn engraipht o hyn gwel 1 Sam. xvi. 10. Ond y mae yn dra naturiol i

feddwl fod ei wraig, o r dechreu, pe na buasai ond o gywreinrwydd yn unig,

yn crefu ani eghirhad ganddo, er nad ydoedd, hwyrach, yn wylo yr lioll

amser. Y mynegodd efe iddi.—Dyma esiampl o'r gwendid
moesol oedd yn cyd-drigo â'r nerth goruwch-naturiol ydoedd yn nodweddu
Samson. Beth sy' felusach na mel ?—Maent yn ateb mewn
ffordd ag oedd yn ceisio argraífu ar feddwl Samson mai cael allan y dir-

gelwch ohonynt eu hunain a wnaethant. Ond cenfydd Samson yn fuan pwy
oedd wedi bradychu y gyfrinach, ac etyb hwynt mewn ymadrodd sydd yn
cyfranogi o natur dj^chymyg—dywediad diarhebol—" Oni buasai i chwi
aredig â'm haner i, &c." Cyfeiria yr ymadrodd at ddull yr amaethwyr yn
nytFryn Philistia, hyd y dydd hwn, yn aredig, nid yn unig âg ychain, eithr

â gwartheg, ac âg aneirod hefyd. Wedi diosg yr ymadrodd o bob ffugr,

golyga fod Samson j^n ystyried eu bod wedi gwneyd defnydd annheg o'i

wraig ef, a'u bod felly, mewn gwirionedd, wedi fforffedio eu gwystl, a
hithau wedi fforffedio ei ffafr.

19—20. A aeth i waered.—Y mae yn cael ei gymhell gan
ryw fath o anrhydedd i gyflawni ei amod â hwynt. Yr un yspryd ag a'i

cymhellodd i ladd y llew sydd yn disgyn arno i'w gymhell i hyn.
Ascalon.— Yr oedd y lle hwn ryw bedair milldir ar hugain i'r de-orllewin
Timnath. Dichon fod Samson wedi ei ddewis oherwydd ei fod yn Ue

nodedig o eh'niaethus i Israel. Gorwedd y Ue ar làn y môr, rhyw ddeuddeg
miUdir i'r gogledd o Gazah. Yn ddiweddarach na hanesiaeth y Beibl, yn
amser Rhyfeloedd y Groes, y daeth Ascalon i hynodrwydd mawr. Nid
ydyw y lle yn awr, yn ol rhagfynegiadau y prophwydi (Zeph. ii. 4 ; Zech.
ix. .î), ond pentref tlawd o fythod clai, yn cario fyth yr hên enw

—

Ashalân.
Ac a gymherth eu hyspail.—Cyfieithir y gair a ddarllenir yma
"yspail" yn " arfau " yn 2 Sam. ii. 21. Oddiwrth hyn gellir casglu mai
arfogion oedd y gwfr a laddesid ganddo, a'u bod, fe ddichon, y pryd hwn
ar gymeryd rhyw ymgyrch yn erbyn Israel. A'i ddigllonedd ef a
1 i d iodd .—Nis gellir edrych ar Samson yn cyflawni hyn o dan gynhyrfiad
o ymddial cnawdol, oblegid ymddengys na ddigllonodd ei lid ef hyd nes yr
oedd y weithred wedi ei chyflawni ; ac nid yn erbyn y Philistiaid yn gymaint
yr enynodd ei lid, eithr yn erbyn ei wraig am fradychu ohoni ei gyfrinach
€f. Felly, fe ddychwelodd i d ei dad heb ei wraig. I'w gyfalll.

—

ün o'r deg ar hugain cyfeillion (adn. 11), yr hwn, yn ol seremoni y briodas,
a elwid yn " arweinydd y briodas-ferch," ac yn loan iii. 29, a elwir yn
" gyfaill y priod-fab." Ymddengys oddiwrth pen. xv. 1, er diced ydoedd
Sanison, na fwriadai dori y briodas. Ond dengys yr hanes y syniadau
lleicion oedd gan y Philistiaid ar briodas ; ac addysg amlycaf yr hanes ydyw
•condemniad ar Nazaread yr Arglwydd am ymgysylltu â hwynt. Ni
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20 ef a lidiodd, ac efe a aeth i fyny i d ei dad. A rhoddwyd
gwraig" Samson i'w g-yfaill ef ei hun, yr hwn a gymerasai
efe yn gyfaill.

ddeilliodd dim cysur personol i Samson oV undeb, a gwaith Duw yn unig
ydoedd tynu daioni cyffredinol o'r amgylchiad. Fel y sylwai yr Esgob Hall,

gyda mesur o ífraethineb, ond yn llawn gwirionedd :

— " Yr hwn nis gallodd

ifew ei orchfygu, a orchfygwyd gan ddagrau benyw. Pa ddiogehvch sydd
i'r hwn fyddo a Philistiad yn ei fynwes ? Bradychwyd Adda y dyn
perffeithiaf, a Samson y dyn cryfaf, a Solomon y dyn doethaf gan weniaeth

eu cymharesau. Fel nad oes yr un cysur mwy na chymhares ffyddlon \

felly gwae yr hwn fyddo wedi ei briodi âg un o'r Phih'stiaid."

A

PENOD XV.

C wedi talm o ddyddiau, yn amser cynhauaf y gwenith,
Samson a aeth i ymweled â'i wraig â mn gafr; ac a

ddywedodd, Mi a äf i mewn at fy ngwraig- i'r ystafell.

2 Ond ni chaniatâi ei thad hi iddo ef fyned i mewn. A'i

(c) Samson à'r Philistiaid : Ychwaneg o Ddial o bob tu

(pen. XV. 1—20).

Pen. XV.—1—5.—Samson yn dial am roddi ei wraig i un arall. 6.—
Y Philistiaid yn llosgi ei wraig a'i thad, 8.— Yntau yn cii taraw
glun a morddwyd. 13.—Gwyr Judah yn ei ddal ac yn ei draddodi
iW Philistiaid. 14—17.—Yntau yn eu lladd â gen asyn. 18—
20.—Ffynon Lehi.

1, 2. Ac wedi talm o ddyddiau.—Yn Uythyrenol, ar ol

dyddiau. Yr un ymadrodd ag a geir yn pen. xiv. 8, ac a gyfieithir yno
ychydi<j ddyddiau. Golyga yspaid o amser yn amrywio o fis i fyny i

flwyddyn. Cynhauaf gwenith.—Y tymhorhau, argyfer y cnydau
cynaraf, ydocíld yn niwedd y llwyddyn—yn mis Tizri (Hydref)

;
yna heuid

yn y gwanwyn ar gyfer cnydau ereill. Byddai yr haidd yn barod erbyn y
Pasg, a'r gwenith erhyn y Pentecost (Kxod xxxiv. 22). Disgynai yr adcg
hon—cynliauaf y gwenith—yn enwcdig yn y gwastad-diroedd, tua diwcdd
ein mis EljriU ni, neu yn mlaen i'r rhan gyntaf o Fai : a l)yddai pobpeth, yr
adeg hoiio, mor hylosg gan y gwres, fel na b^'chlai eisieu ond gwreichionen
i enyn goíhlaith. Nodir 3'ma yr adeg ar y llwyddyn, er talUi goleuni ar yr
anigyh;hia(biu dilynol a gofnodir yn a(hi. ")—y difrotl a wnaotlipwyd ar y
cnytlau. A myn gafr.—Dyma yr anrheg arferol ar achlysuron o'r

fath (Gen. xxxvii. 17 ; Luc xv. 29) : a iiefyd, o bosibl nad ocdd yma
gydnabyíhhaeth o (hi Sam=?on o awydd am gymodi a'i wraig. Daw carcdig-

rwyíhl a riwyd—nerth a gwendid ei gymeriad i'i-g()hvg yn yr amgylchiadau
hyn. I'r ystafell.— Ystafell y gwrageíhl—yr Harcm—rlian o babell,

neu d Dwyrciniol, na clianiateid i'i- un mab fyned i mewn i(hli dan boen
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thad ii lefarodd, gan ddywedyd, Tybiaswn i ti ei chasau
hi ; am hyny y rhoddais hi i'th g-yfaill di : onid y7u ei

chwaer ieuangaf yn lanach na hi? bydded /w?io i ti, atolwg,
yn ei lle hi.

A Samson a ddywedodd wrthynt, Difeiach ydwyf y waith 3

hon na'r Philistiaid, er i mi wneuthur niwed iddynt. A 4
Samson a aeth ac a ddaliodd dri chant o lwynog"od ; ac a
g-ymerth ífaglau, ac a drodd gynfîon at g-ynífon, ac a
osododd un ffagl rhwng dwy gynffon yn y canol. Ac efe 5

a g'yneuodd dán yn y ffaglau, ac a'u gollyngodd Jnüynt i

mai'wolaeth, oddieithr iddo fod yn r y t, neu yn aelod o'r teulii. Nid
oedd cynyg ei chwaer ieuangach na hi iddo yn ei lle ond esgusawd tlawd, a
dinnyg ar Samson. Buasai yn anghyfreithlon i Israeliad dderbyn y fath

g3"nygiad (Lef. xviii. 18). Y mae y gair " mi a'i rhoddais" yn air arferol i

dad y ferch, gwaith jt hwn ydyw ei rhoddi mewn priodas (Gen. xxix. 19,

26; xxxiv. 16), megis y mae y gair " cymeryd " yn air priodol i'r gvvr

fyddo yn priodi.

3—5. Wrthynt.—Sef wrth dad ei wraig, a'r rhai o'i amgylch.
Difeiach.—Yn hytrach darllener yr holl frawddeg :—Yn awr difai

ydwyf tuagat y Phihstiaid os gwnaf niwed iddynt. Mae yma haner
cyfaddeliad nad ydoedd ef ei hunan yn gwbl rydd oddiwrth fai o'r blaen ;

a'i fod 3-n rhwymedig yn ol deddfau llettygarwch i beidio a niweidio pobl
Timnath pan y gwnaethant gam âg ef, am hyny yr aeth efe i Ascalon ; ond
yn awr y mae ei ddwylaw yn rhyddion, a gwel yn ymddygiad ei dad-yn-
nghyfraitli engraiíFt o ymddygiad y Philistiaid yn gyffredinol at Israel, am
hyny penderfyna ymddial ar yr holl genedl. Dri chant O Iwyn-
ogod.—Yn hytrach Jachals (Hebraeg Shualim ; creadur rhwng y blaidd
a'r llwynog fCaìiia AureusJ , y rhai ydynt yn gyffredin yn fìnteioedd gyda'u
gilydd ; ac nid pob un ar ei ben ei hun, fel y llwynog. Y^n nyddiau Josua
yr oeddynt mor lluosog, fel ag i roddi enwau ar leoedd

;
gelwid un lle yn

Hasar-Shual—pentref y JacJcal (Jos. xv. 29 ; xix. 3 ; 1 Sam. xiii. 17). Cyd-
wedda yn dda â chymeriad Samson, ac â'i hanes yn lladd llew (pen. xiv. 6),

i dybied ei fod yn heliwr cadarn. Ffaglau.—Math o fìlamdyrch
(torche.y , a gyneuent yn araf , ac a enynid gan y gwynt, pan y rhedai y
llwynogod. Tebyg fod y rhwymyn yn hir fel y gallent redeg gyda'u
gilydd, ac eto yn rhyddion. Dyfais a ddefnyddiwyd lawer gwaith i bwrpas
cyfíelyb, yn ol hanesiaeth baganaidd ; a thybiai rhai y gallai Samson fod
yn hysbys ohoni fel y cyfryw. Ar fachlud haul gollyngai hwynt i lawr
drwy y bylchau sydd yn rhandir Dan, i lawr i ganol y gwastadeddau d
oedd yn nhir y Philistiaid. Parai y boen i'r creaduriaid ymgreinio, ac feíly

enyn y tân, nes gyru yr holl wastadedd yn oddaith ; ac nis gallai neb
gynorthwyo ei gymydog oherwydd fod pob un yn awyddus i achub ei gnwd
ei hun. Mewn defnydd oedd mor hylosg, buasai gwreichionen yn ddigon ;

ond bwriadai Samson ddial cyffredinol. Hyn. oedd y rheswm iddo ddala
cynifer o Iwynogod. Hefyd, yr oedd angen am lawer o nifer oherwydd, er
fod y meusydd, yn y wlad ohono, heb gloddiau na therfynau fel gyda ni

;

eto, oddiwrth adn. 5, gwelir fod peth o'r d wedi ei gasglu yn "ddâsau,"
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ydau y Philistiaid ; ac a losgodd hyd yn nod y dasau, a'r

d ar ei droed, y gwinllanoedd hefyd^ a'r olew-wdd.
6 Yna y Philistiaid a ddywedasant, Pwy a wnacth hyn ?

Hwythau a ddywedasant, Samson daw y Timniad ; am
iddo ddwyn ei wraig ef, a'i rhoddi i'w gyfaill ef. A'r

Philistiaid a aethant i fyny, ac a'i llosgasant hi a'i thad â

thân.

7 A dywedodd Samson wrthynt, Er i chwi wneuthur fel

hyn, eto mi a ymddíalaf arnoch chwi ; ac wedi hyny y
8 peidiaf. Ac efe a'u tarawodd hwynt glun a morddwyd â

Î)eth " ar ei droed," a peth ohono a'r " gwinllanoedd," a'r " olewydd-
anoedd " yn cyfryngu, ac felly, yn gwneyd gwagleoedd rhwng rhai rhanau
ohono a'u gilydd. Am yr anhawsder o ddal cynifer o Iwynogod, dylid coíio

fod y wlad yn heigio ohonj'nt ; oblegid ceir yno fìnteioedd, hyd ^n nod yn
awr, pan y mae arfau tân wedi difa llawer ohonynt. Hefyd, pryd nad oedd

arfau tân yn y wlad, rhaid fod dynion lawer yn fwy me(huB i'w dal gyda
rhwydau a maglau, at yr hyn y ceir cyfeiriadau mynych yn y Beibl. Nid
ydym, ychwaith, yn rhwym o gredu fod Samson dan orfod i wneyd hj-n ei

hìinan, nac ar unicaith. Dichon ei fod, er nad efallai yn farnwr ar Israel y
pryd hyn, eto yn un o ddylanwad mawr yn ei Iwyth, ac felly â digon o

gynorthwywyr, ac amser ganddo, i weinyddu y dialedd rhyfedd hwn ar

orthrymwyr ei genedl.

6. Yna y Philistiaid.—Teimhd fod llosgi yr ydau y fath

drychineb fel y penderfynodd y PhiHstiaid ddial ar yr achos anunion-

gyrchol o'r galanastra, sef ar dad-yn-nghyfraith, a gwraig Samson.

S\'rthiodd arni y trychineb y mynai hi ei osgoi (pen. xiv.), ag y bradychodd

hì gyfrinach ei g\vr i'r perwyl hwnw. Cymaint ydyw ofn yr Arabiaid o

dân, yn amser cynhauaf, fel y llosgant â than, hyd yn nod yr hwn yn

ddamweiniol a rydd dân mewn maes. Dialodd y PhiHstiaid ar y Timniad

a'i ferch gyda'r un elfen ag y dialodd Samson arnynt hwythau.

7, 8. Er i chwi.—Mae dau ddull o ddeall adn, 7. (1) Er i chwi

wneuthur fel hyn, h.y., cospi fy ngwraig a'i thad. Dyma y syniad a

gylleir gan y darlleniad arferol. (2) Neu ddeall fod Sanison yn golygu

UoHcri ei wraig a'i thad yn weithred o elyniaeth yn ei erbyn ef yn bersono/ ;

felly y darlleniad fyddai, " 0« (jwnewrh y cyfryw hethaa, myji a (Idit/ír

ariiorh, ar wedi ìiyny (yu unifj), y peidiaf.'' Mae amser y fcrf " yniddialaf
"

Samson. Glun
r Hebraeg yn fwy

yn dangos bwriad wedi cw^bl benderfynu arno yn meddwl Samson
a morddwyd a lladdfa fawr.—Y mae \v Hebrae
deH'TÌfiadol, yn dyferu ymaith yr "a" o ílaen " llad(ifa fawi'." Ceir dau

eglurhad ar yr ymadrodd " clûn a morddwyd." (1) Ymadrodd diarebol o

darddiad amheus, ond a thcbygolrwydd ei fod wedi ci gynieryd oddiwrth

ddarnau ehyrth, megis yn P]zec. xi. 8, 6, 7, 11 ; xxiv. ;}, 4, G. Y gair a

gyíieithir yma " clûn," a gyfieithir yii Esod. xxix. 22, 27, ac mewn manau
ereill, yn " ysgwyddog ;

" a'rgairagyíieitlnr yma " m()r(Mwyd,"a gylìeithir

gyda'r un gair yn E/.ec. xxiv. 4 ; a gelwir ef yno yn un o'r " drylliau teg."

Yn ol yr oglurhad hwn, meddwl yr yraadrodd yn y fan hon fy(idai yr hoU
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lladdfa fawr : ac efe a aeth i waered, ac a arhosodd yn
ng^hopa craig^ Etam.
Yna y Philistiaid a aethant i fyny, ac a wersyllasant yn 9

Judah, ac a ymdaenasant yn Lehi. A gwr Judah a 10
ddywedasant, Paham y daethoch i fyny i'n herbyn ni ?

Dywedasant hwythau, I rwymo Samson y daethom i fyny,

rai ma"WTÌon a galluog—yr holl ddarnau dewisol, fel y forddwyd a'r

ysgwyddog yn mysg darnau yr aberth. (2) Ymadrodd cryf i osod allan

la^tdfa fawr, nes bod eu cyrph yn ddarnau—clûn a morddwyd yn domenau
ar eu gilj-dd. Felly, golyga rhai ei fod yn cyfeirio at y dull o ladd, neu y
lleoedd ar eu cyrph Ue y'u clwyfid. Yn nghopa craig Etam.

—

Darllena y LXX. yn lle " copa" twll, a'r Yulgate, ogo/. Ond y darlleniad
cywiraf ydyw, Yr agen yn nghlogwyn Etam. Yn Es. ii. 21, ceir yr un
gair, a ch^'fieithir ef yno yn "copäu," a gwelir yno, yn gystal ag yn Es.
lvii. 5, mai agenau o'r fath oedd amddiffynfeydd a Uochesau naturiol y wlad.
Cymharer 1 Sam. xiii. 6 ; 1 Bren. xviii. 13. Mae lleoliad Etam yn fater o
ddyddordeb neillduol. Gellir casglu fod tri lle yn dwyn yr enw hwn yn y
Beibl. (1) Yr Etam yn 1 Cron. iv. 32, yr un, fel y tybir, a lle a elwir yn
awT Aitun, ychydig i'r de-orllewin o Hebron. (2) Yr Etam yn 2 Cron. ix.

6, yr un a phentref presenol Urtas, i'r deheu o Bethlehem, ac yn agos i

Tecoah, gerllaw gerddi a llynau Solomon, yn rhandir Judah. Tybia rhai
fod y ddau le hyn yr un lle ; ond gellid meddwl oddiwrth gysylltiadau yr
enwau fod yr un diweddaf bellder i'r gogledd o'r cyntaf. Cymer rhai hefyd
fod yr un diweddaf 3'r un a'r Etam sydd yn yr hanes hwn. (3) Nid
ymddengys fod yr Etam yn yr hanes hwn yn dref o gwbl ; ond yn graig
nodedig fel ymguddfan—" craig gref," ydyw yr enw a rydd Josephus arni.

Rhaid ei bod hefyd yn y rhanbarth o'r wlad y gwnaeth Samson y rhan
fwyaf o'i gampau ynddi, ac yn Ile ag yr oedd yn briodol dyweyd ei fod yn
myned " i waered " (adn. 8) wrth fyned iddi, ac yn briodol dywedyd (ymyl
y ddalen, adn. 11), fod gwr Judah yn " disgyn " wrth fyned i'w ymofyn
allan ohoni. Mae Conder yn gryf mai craig fawr, ar derfyn rhandir Judah
a Dan, rhyw bum' milldir i'r de-ddwyrain i Sorah, ac yn agos i bentref a
elwir yn awr Beü Atah, yw y lle. Etyb y lle hwn yn dda holl ofynion yr
hanes. Ceir hi yn ngwaelod y wlad y gellir ei galw mewn modd neillduol
yn *' wlad Samson ;

" Ile y ceir enwau ar leoedd cylchynol yn aros, megis
Shemsun, Samat, Sanasin, a Samit, enwau sydd, yn ol Conder, i'w holrain
yn uniongyrchol at Samson. Gyferbyn a'r graig y gorwedd Sorah ac Estäol,
ar ystlys ogleddol dyífryn Sorek, a Timnath yr un ochr a hi, ar y tu deheuol
i'r dytfryn. " Clogwyn " ucheí o galchfaen caled ydyw, uwchben glyn
dwfn, a thair o ífynonau bychain yn y gwaelod. Hefyd, y mae wedi bod
yn ymguddfan oesol ; canys y mae " agen " fawr tua haner cant o drodfeddi
o hyd, yn arwain yn ddirgelaidd o dan bentref presenol Beit Atah, ac i'r

ffynon sydd yn ei ymyl. Nid oes yr amheuaeth leiaf yn meddwl Conder
nad dyma y Ile, ac â hyn y mae Tristram yn cytuno. Gyda golwg ar
leoliad Etam, y mae Keil o blaid y Ue cyntaf a nodasom ; Robinson o blaid
yr ail, a Conder o blaid y trydydd.

9—13. Aethant i fyny.—Gair yn golygu ymdaith byddin o filwyr
(J08. viii. 1). Ac a ymdaenasant yn Lehi.—Desgrifiad o ddull
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1 1 i wneuthur iddo ef fel y gwnaeth yntau i ninau. Yna t.-iir

mil o wr o Judah a aethant i gopa craig- Etam, ac a

ddywedasant wrth Samson, Oni wyddost ti fod y Philist-

iaid yn arglwyddiaethu arnom ni ? paham gan hyny y
gwnaethost hyn â ni ? Dywedodd yntau wrthynt, Fel y
gwnaethant hwy i mi, felly y gwneuthum inau iddynt

12 hwythau. Dywedasant hwythau wrtho, I'th rwymo di y
daethom i waered, ac i'th roddi yn Uaw y PhiHstiaid. A
Samson a ddywedodd wrthynt, Tyngwch wrthyf, na

13 ruthrwch arnaf fi eich hunain. Hwythau a'i hatebasant

ef, gan ddywedyd, Na ruthnjcn : eithr gan rwymo y'th

rwymwn di, ac y'th roddwn yn eu Uaw hwynt ; ond ni'th

laddwn di. A rhwymasant ef â dwy rajflf newydd, ac a'i

dyg-asant ef i fyny o'r graig.

14 A phan ddaeth efe i Lehi, y PhiHstiaid a floeddiasant

wrth g-yfarfod âg- ef. Ac yspryd yr Arglwydd a ddaeth

milwyr y Philistiaid yn gorymdeithio i fyny y dyfFrynoedd, yna yn ym-
wasgaru yn finteioedd i ehwilio am ISamson. Defnyddir yr un ymadroild

am y Philistiaid yn 2 Sam, v. 18, 22. Am Lehi, gwel nodiad ar adn. 19.

A 'gwyr Judah.—Dengys hyn y diraddiad mawr y syrtliiasai y
genedl iddo. Er dyddiau caethiwed yr Aipht, pryd y gwrthodasant Moses
(Act. vii. .35), hyd yr adcg y gwrthodasant eu gwir Waredwr(Ioan xix. 15),

nid oes engraiíì't gryfach o ddirywiad cenedlaethol nag a welir yma : a

gesyd hyn gymeriail Samson mewn goleuni tra ftafriol. O'i gydmaru à

sefylla mwyafrif mawr ei genedl, yr ydoedd yn wir Naziread i Dduw.
Cymharer 1 Sam. xiii. 7, 19. Daw mawrfrydigrwydd ei gymeriad hefyd

i'r gohvg yma ; ni fynai ymladd â'i frodyr, er cymaint y Uwfrdra a'r

gwendid yspryd a ddangosent, a theimlai yntau, tra y caffai fywyd, fod

gan yr Arglwydd waith iddo. Paham y gwnaethost hyn a
ni ?—Sef y lladdfa yn adn. 8. Tair mil o Iwfriaid sydd yma yn dyfod i

fyny i werthu eu rhyddhawr i ddwjdaw eu gelynion. Pe buasai ond llwyth

JucÌah yn ymuno â ?>amson, gallasont ymlid y Philistiaid i lawr i'w gwlad
eu hunain, a meddianu eu tirio^^aeth ; ond y tíaith bob amser ydyw, fod yn
well gan genedloedd, wedi iddynt gyrhaedd rhyw bwynt o ddirywiad
cenedlaethol, i ymostwng yn wasaidd nag ymch'cchu yn egniol am ryddid.

Dyma un o anhawsderau bywyd y lîarnwyr, fod ganddynt i ymwneyd à

dynion oeddynt wedi suddo i'r fath bydrni. Ystyr y " rlmthro" yn adn.

12 ydoedd "lladd," fel y gwclir oddiwrth adn. 13. Gwcl Barn. viii. 21 ;

2 Sam. i. 15; 1 Bren. ii. 29, .31, 34. I fyny o'r graig.—Ki ddwyn
i fyny o'r hfdlt (adn. 8) yn y clogwyn, a'i arwain i fyny i werHyll y Pliilist-

iaid yri Lehi (adn. 14).

14—17. A phan ddaeth.—Er niwyn desgrifio yn fwy bywiog
orucliaíiacth Samson, cymcr yr adroddiad, a hyny i raddau yn sydyn, fl'urf

farddonol yn adn. 14. Yn ol eu dull arfcrol mcwn brwydr, blocddiii y
Philistiaid (1 Sam. iv. 5 ; xvii. 20, 52), hcb wybod fod yr un yspryd ag ai
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arno ef ; a'r rhaffau oedd am ei freichiau a aethant fel llin

a losg-asid yn tân, a'r rhwymau a ddatodasant oddiam ei

ddwylaw ef. Ac efe a gafodd ên asyn îr ; ac a estynodd 15
ei law, ac a'i cymerodd, ac a laddodd â hi fil o wr. A 16
Samson a ddywedodd, A gên asyn, pentwr ar bentwr

;

â gên asyn y lleddais fil o wr. A phan orphenodd efe 17
lefaru, yna efe a daflodd yr ên o'i law, ac a alwodd y lle

hwnw Ramath-lehi.
Ac efe a sychedodd yn dost ; ac a lefodd ar yr Ar- 18

GLWYDD, ac a ddywedodd, Tydi a roddaist yn llaw dy was

jyuhyrfasai o'r blaen (pen. xiv. 6, 9) yn myned i wneuthur mwy o wrhydri
ilrwyddo y tro hwn. Aeth y rhaífau newyddion mor egwan i ddarostwng
ei nerth ef a'r lliu haner-llosgedig gan y tân, yr hwn a dr ar y cyífyrddiad
lleiaf ; mewn gair, toddasant ymaith oddiwrtho. Gen asyn ir.

—

Asgwrn gên asyn, newydd farw, a'r asgwrn a'r holl suddion ynddo—yn îr,

ac felly heb fod yn frau gan henaint. Dyma y peth cyntaf y tarawodd ei

law arno—" ei gleddyf o asgwrn "—ys dywed Milton, â'r hwn y gwnaeth
efe fwy o wrhydri hyd yn nod na Samgar â'r îrai ychain (pen. iii. 31).

Fil O wyr.—-Tebyg fod y rhif hwn—mil o wr—yma, fel yn fynych yn
y Beibl, yn rhifedi cyílawn, ac yn dynodi nifer fawr, ac wedi ei drosi
drosodd megis o'r rhyfel-gân i'r hanes. Pwynt mwyaf tarawiadol yr
amgylchiad ydyw y medr gyda pha un y troes Samson eu goruchafiaeth
arno yn drychineb iddynt, a'i fod mewn dywediad haner gwawdlyd, an-
mhosibl ei gyfieithu, yn desgrifio canlyniadau y trychineb. Pentwr
ar bentwr,—Yn llythyrenol, pentwr, dau bentwr. Anmhosibl tros-
glwyddo ffiirf y dj^wediad, a bywiogrwydd nwyfus yr iaith, o'r naill iaith
i'r llall, gan fod yma yr hyn a elwir chwareu ar eiriau

;
yr un gair yn yr

Hebraeg yn gosod allan " asyn " a " phentwr." Daw yr un yspryd ag oedd
yn dyfod i'r golwg yn ei ddychymyg (pen. xiv. 12—18) i'r golwg yn y
dj'wediad haner-ffraeth hwn. Gwelir hefyd engreifftiau o ddywediadau
cyffelyb mewn rhyfel-gânau ereiU. Gwêl Exod. xv. 1 ; Barn. v. 1 ; 1 Sam.
xviii. 6, 7. Mater o ddyfaliad hollol ydyw manylion y fuddugoliaeth hon ;

ond oddiwrth y geiriau, " pentwr ar bentwr," gellid meddwl mai nid ar un
ergyd megis y tarawodd efe hwynt. Wrth weled y nerth goruwch-naturiol
a amlygid ganddo, peth posibl fod y Philistiaid wedi eu taraw âg arswyd,
ac yn ííbi, tra yntau yn eu hymlid dros y creigiau, a'r dibynau calchfaen,
yn bentyrau ar eu gilydd. Yr oedd buddugoliaeth Samson yn gyflawniad
llythyrenol o Lef. xxvi. 8. Ramath-lehi.—Gellir deall ystyr yr
ymadrodd i olygu (1) tajliad yr ên ; (2) neu cyfodiad yr ên ; (3) neu yn fwy
lebygol, uiüchder yr ên, yn yr ystyr o enw priodol ar le neillduol. Am ei

leoÛad gwêl nodiad, adn. 19.

18—20. Ac efe a sychedodd.—Yroeddlladd y "mil o wr" y
iath waith, yn enwedig ag ystyried ei bod yn adeg mor boeth ar y
flwyddyn, fel "y sychedodd yn dost." Ac a lefodd ar yr
Arglwydd.—Yma y gwelwn y Ilinell grefyddol a redai drwy gymeriad
Äamson a'i ffydd yn Nuw (Heb. xi. 32), yn nghyda'i ymddibyniad arno Ef
.am nerth i waredu Israel. Rhed drwy y geiriau hefyd yr ymdeimlad ei
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yr ymwared mawr yma : ac yn awr a fyddaf fi farw gan
19 syched, a syrthio yn llaw y rhai dienwaededig-? Ond

Duw a holltodd y cilddant oedd yn yr ên, fel y daeth allan

ddwfr ohono ; ac efe a yfodd, a'i yspryd a ddychwelodd,
ac efe a adfywiodd : am hyny y g^alwodd efe ei henw En-

fod yn ymladd rhyfeloedd yr Arglwydd. Fel plant Israel, yn aniser

Moses yn yr Aipht (E\od. ii. 11—14; Act. vii. 27, 28), felly yr oedd y
genedl y pryd yma hef^'d yn hoíîi byw mewn caethiwed, fel y buasent yn
gadael i Nazaread yr Arglwydd i farw o syched oni ])uasai i Dduw dosturio

wrtho. Y cil-d.dant oedd yn yp en.—Y darlleniad cywir yn
ddiau ydyw y pantle oedd yn Lehi.—Mae y gair Hebraeg Machtttih, a

g3'âeithir yma " cil-ddant," yn yr unig fan arall lle y digwydd yn y Beibl,

j-n cael ei gyfìeithu " mortar " (Diar. xxvii. 22). Ystyr lythyrenol y gair

ydyw twll neu hant, a cheir lle gerllaw Jerusaìem—math o bantle gerllaw

y ddinas yn cael ei alw yn " Machtes " (Zeph. i. 11). Ffansi yr esbonwyr
Rabbinaidd, gan mwyaf, ydoedd ei ddeall am y twll yn yr ên, lle yr oedd

y cil-ddant ynddo, yr hyn sydd yn arwain i'n cyíìeithiad ni. Gwir y
cyíieitha y LXX. ef y twll oedd yn, yr êii ; ond y mae 3'r awdurdodau
blaenaf, a holl dôn y geiriau, yn nghyda'r íFaith fod y ífynon yn aros yn
Lehi hyd ddyddiau yr hanesydd, yn myned yn erbyn y darlleniad arferol,

ac o blaid y darlleniad diwygiedig. Ar yr Arglwydd (Jehofa) y Ilefodd

Samson ; ond Duw (ElohimJ a agorodd y ffynon, i ddangos fod y wyrth
wedi ei chyflawni gan Dduw fel Creawdwr a Chynaliwr. Gwyrth gyffelyb

i'r un yn Horeb a Chades sydd yma (Exod. xvii. 6; Num. xx. 8, 11).

Cymharer hefyd Gen. xxi. 19 ; Es. xli. 17—18. En-haccore, yr
hon sydd yn Lehi.—Ystyr "En-haccore" ydyw Jfyiioiì, yr hvm
sydd yn llefain, h.y., ar Dduw ; ac ystyr " Lehi " ydyw yên. Tybia rhai

y gallai fod Lehi yn enw blaenorol ar y Ile oherwydd fod y bryn yn debyg
o ran ei Öurf i asgwrn gên ; ond mwy tebygol o lawer 3^dyw fod yma
gyfeiriad deublyg at y wyrth, yn enw y bryn a bodolaeth y ftynon ; a bod
yr enw Lehi wedi ei ddefnyddio o'r blaen gan yr hanesydd (adn. 9, 14),

mewn math o ragolygiad am yr enw a dderbyniai y Ile oddiwrth y wyrth.

Awgryma yr ymadrodd fod y ffynon yn bod yn nyddiau yr hanesydd, a

lleula yr hen draddodiadau hi i lawr yn agos i'r hôn Gath (BeitjihrhiJ ; ond
mwy dyogel, o bosibl, dyweyd ei bod hi a Lehi yn mysg y Ileoedd anhysbys.

(iellir casglu fod Lehi yn rhanbarth o wlad, a tíynon En-haccore yn y rhan-

barlh hono, (jJwnaeth Cab. Conder, fodd bynag, ddarganfyddiad rhyfedd,

a ddichon fod yn taÜu goleuni ar y fan. Tua saith milhlir o Beit Atd.h

(gwel nodiad, adn. 8), ac ycliydig i'r gogledd-orllewin o Sorah, canfu fryn

bychan, a ftynon wrth ei drocd, yn dwyn yr enw Aynn Ahu Mehârih—
" Ffynonau lle y In-wydrau ;" ac yn eu hymyl canfu gapel Mahomedanaidd
bychan wcdi ei gysegru i Shei/ch Nedhir—"y penaeth Nazareaidd." Yn
gyfagos i'r deml fechan hon ychydig uwch i fyny, dargaiifu adfoilion yn
dwyn yr enw hynod J>mi Allah—''^ aww Duw," yr hwn, yn ei fryd ef, sydd

yn llygriad o hJHnui AUah—" Duw a wrandawodd," yr hyn, ])e felly, sydd

yn gyfeiriad amlwg at frwydr Uamath-Iehi. Tebyg fod y " penaeth

Na/.areaidd " yn cyfeirio at Sani.son, a sicrhai yr Árabiaid i Condor y
gelwid y ffynon wrth droed y bryn, weithiau, yn Ayân Kara, anuywiad
bychan o'r gair En-haccore. Ar ol bod yno eilwaith yn archwilio, ac wedi



Pen. XV.
J

SAMSON yn cario pyrth gazah. 131

haccore, yr hon sydd yn Lehi hyd y dydd hwn. Ac efe a 20
farnodd Israel yn nyddiau y Philistiaid ugain mlynedd.

mantoli yn deg yr hoU draddodiadau yn fifafr Ueoedd ereill, saif Conder yn
ddiysgog at ei syniad am y Ueoliad, Gwêl Palestine Exploration Fund
Çiiarterlì/ Statement, am Hydref, 1883, tudal. 182. Modd bynag, cred efe

fod " gwlad Samson " yn llawn olion ohono mewn enwau ar leoedd, a
thraddodiadau am ei orchestion wedi goroesi y canrifau hirion i gyd.
Efe a farnodd Israel.—Ni nodir dim am dymhor swyddol
Samson, ond ei hyd, a'i fod " yn nyddiau y Philistiaid." Tebyg i'r orchest
ddiweddaf hon sefydlu megis ei hawl i'r swydd o farnwr, os nad ydoedd
yn un yn flaenorol. Ond ymddengys na fu iddo hvyr waredu Israel o law
y Philistiaid, er fod ei nerthoedd, fel llosg-fynydd, yn ymdori yn annisgwyl-
iadwy arnynt yn awr ac yn y man. Gellid meddwl fod yr hanesydd fel pe
buasai wedi bwriadu terfj-nu ei hanes gyda diwedd y benod hon, ac nid
ydyw yr hyn a fynegir yn y benod nesaf ond hanes ei gwynip a'i farwolaeth

;

ni chafodd yr un waredigaeth i Israel wedi hyn, oddieithr yr un yn ei far-

wolaeth. Fel ei genedl, nid oedd llwyddiant yn dygymod âg ef ; tewych-
odd ac aeth 3'n fras, gan anghofìo Duw, craig ei iachawdwriaeth. Mynudau
goreu Samson ydyw adegau ei gyfyngder, ond mewn hawddfyd yr ydoedd
bob amser yn ymlygru.

PENOD XVI.

\rNA Samson a aeth i Gazah ; ac a ganfu yno buttein- i

X wraig-, ac a aeth i mewn ati hi. A myneg^oyd i'r 2

Gaziaid, gan ddywedyd, Daeth Samson yma. A hwy a

(d) Diwedd Samson (pen. xvi. 1—31).

Pen. XVI.—1—3.—Samson yn dianc o Gazah. 4, 5.—Dalilah yn ceisío
ei hudo i fynegi iddi le ei fawr nerth. 6—14.—Yntau yn ei
thwyllo deirgwaith. 15—20.—Hithau oW diwedd yn lliuyddo.
21.—Ei ddal, tynu ei lygaid, a\ roi i falu yn y carchardy.
22—31.—Ei ddial diiueddaf ar y Philistiaid, ei farwolaeth, aH
gladdedigaeth.

1—3. Yna Samson.—Darllener, A Samson, oblegid nid oes yn y
fan hon unrhyw nodiad o amser, dim ond cysylltair yn unig. Gazah..
Prif-ddinas y Philistiaid y pryd hyny, a pharhä i fod hyd yn awr, o ran
poblogaeth a phwysigrwydd, yr ail ddinas yn y wlad—yn ail yn unig i

Jerusalem. Yn gyífelyb i Damascus, ceir cyfeiriadau mynych ati yn
nghwrs yr hanesiaeth Ysgrythyrol o Genesis hyd Actau yr Apostolion. Y
rheswm penaf am hyny ydyw ei safle. Hi ydyw y ddinas isaf, ar gr de-
orllewinol Palestina ; ac felly mewn ystyr drafnidiol ar y tfordd fawr o
ddyflEryn y Nile i fyny i Syria, ac mewn ystyr filwraidd yn allwedd gwlad
Canaan, oherwydd ei bod ar y brif-fîordd lle yr oedd ymherodraethau
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gylchynasant, ac a gynllwynasant iddo, ar hyd y nos, yn
mhorth y ddinas ; ac a fuant ddistaw ar hyd y nos, gan

3 ddywedyd, Y boreu pan oleuo hi, ni a'i Uaddwn ef. A
Samson a orweddodd hyd haner nos ; ac a gyfododd ar

haner nos, ac a ymaflodd yn nrysau porth y ddinas, ac yn

mawrion y Dwyrain, Assyria, Babilon a Phersia, bob amser yn cyfarfod â'r

eiddo yr Aipht? Yn Gerì x. 19, sonir am dani fel un o ddinasoedd " terfyn

y Canaaneaid ;" yn Deut. ii. 23, gelwir hi Azzah ; ac yn Jos. x. 41 ; xi. 22 ;

xiii. 3, enwir tiriogaeth Gazah fel un nad allai Josua ei chymeryd. Yn ol

Jos. XV. 47, rhoddwyd hi i Iwyth Judah, ac yn ol Barn. i. 18, meddianodd
Judah hi, ond ni chadwodd hi yn hir, canys yn Barn. iii. 3 ; xiii. 1 ; xvi.

1, 21, cawn hi yn brif-ddinas y Philistiaid, a pharhaodd felly, dybygid,

drwy amser Samuel, Saul a Dafydd, (1 Sam. vi. 17 ; xiv. 52 ; xxx. 1 ;

2 Sani. xxi. 1
")). Gwir y dj^wedir i Solomon feddianu Azzah (1 Bren. iv. 24)

;

ond dywedir drachefn ddarfod i Hezeciah daraw y Philistiaid hyd Gazah

(2 Bren. xviii. 8). Am y crybwylliadau am Gazah yn llyfrau y prophwydi,

gwel Amos i. 6, 7 ; Zeph. ii. 4 ; Zech. ix. 5. Crybwyllir am dani hefyd ar

ddychweliad yr eunuch yn Act. viii. 26. Gorwedd rhyw bymtheg milldir

i'rde-orllewin o Ascalon, ac o fewn tair miUdir i iàn Môr y Canoldir, a'r

holl ífordd o'r dref i'r porthladd (Majiima) yn llawn o olion ei henwogrwydd
gynt. P]i henw presenol ydyw Guzzeh, yr ystyr ydyw radarn. Cyfrifir ei

phoblogaeth bresenol tua 18,000 (Conder) ; saith gant ohonynt yn rhyw
fath o Gristionogion (Thomson), a'r gweddill yn Fahometaniaid. Golygir

•ei bod yn un o'r Ueoedd mwyaf cynyddol yn y wlad. Ganfu butein-
wraíg.—Nid ydyw amcan ei fynediad i Gazah yn hysbys ; ond ni ddy-

wedir yma, fel yn pen. xiv. 4, fod hyn " oddiwrth yr Arglwydd." Darfu

i'r Arglwydd oruwch-lywodraethu ei gariad at un o ferched y Philistiaid,

yn y dechreu, i fod yn achlysur iddo i ddangos ei nerth ; ond wedi iddo

ddarostwng y cariad hwnw i fod yn buteindra, daeth yn achlysur ei

gwymp, Fel y dywed Ambrose, " gallodd Samson hollti llew ; ond nis

gallai lindagu ei chwantau ei hunan. Efe a dorodd lyffetheiriau ei elynion
;

ond nid rhwymau ei Üysiau ei hunan, Efe a losgodd gnydau rhai ereill,

ond a gollodd ffrwyth ei rinwedd ei hun, oherwydd ymlosgi gan chwant a

enynwyd gan un fenyw." Ac a fuant ddistaw.—Rhoddi eu

hunain i fyny i orphwys, ar y dybiaeth na buasai Samson yn ceisio dyfod

allan o'r ddinas cyn y boreu. Pe buasai y ceidwaid yn cyflawni eu dyled-

swyddau, ac nid syrthio i drwmgwsg, buasai yn anmhosibl iddo gario pyrth

y ddinas ymaith heb yn wybod iddynt. Desgrifiad bywiog ydyw adn. 3

o'r orchest a wnaeth Samson ganol y nos hono. Yn hytrach na cheisio

gwthio y drysau yn agored, efe a dynodd y pst o'r gwraidd, gan eu

cymer\(l, yn nghyda'r bàr croes, ar ei ysgwyddau i ben y bryn. Dylid

cofio íod pyrth y dinasoedd Dwyreiniol yn gulion ac isel, fel y rhaid i

farcho;^, ar geíFyl, ostwng i lawr hyd at fwng ei anifail i fyned drwyddynt.

Cyfeirir at hyny yn Salni xxiv. 7 ; Luc xiii. 24. Mae tref Gazah yn

bresenol heb na chaerau na piiyrth ; ond dangosir olion un o'r hen byrth,

wrth droed y bryn, ar du de-orllewinol y ddinas—jwrth ag y dywed
traddodiad y cariodd Samson ei bst i ben y bryn. I hen bryn.—
Yn hytrach, darllener y bryn, oblegid awgryma y geiriau yn amlwg fod y
bryn yn adnabyddus, fel y cyfryw, yn nyddiau yr lianesydd. Gyferbyn
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y ddau bost, ac a aeth ymaith â hwynt yn nghyda'r barr,

ac a'7/ goscdodd ar ei ysgwyddau, ac a'u dug hwynt i

fyny i ben bryn sydd gyferbyn â Hebron.
Ac wedi hyn efe a garodd wraig yn nyíîryn Sorec, a'i 4

henw DaHlah. Ac arglwyddi y Philistiaid a aethant i 5

fyny ati hi, ac a ddywedasant wrthi, Huda ef, ac edrych

yn mha le y mae ei fawr nerth ef, a pha fodd y gorthrechwn
ef, fel y rhwymom ef i'w gystuddio : ac ni a roddwn i ti

a Hebron.—Gellir deall yrymadrodd (1) ar gyfer Hehron ; a chan fod

Hebron tua deugain milldir o Gazah, anhawdd iawn meddwl mai dyma yr
yst} r yma. (2) Neu gellir ei ddeall i olygu i yyfeiriad Hehroìi, yr hyn yn
ddiau yw yr ystyr yn y fan hon. Yn Gen. xvni. 16, ceir engraifít o'r un
ymadrodd yn cael ei ddeall yn gyíTelyb. I'r dwyrain i Gazah y mae trum
o fynyddoedd, 3'n rhedeg o'r gogledd i'r deheu, a'r uchaf ohonynt oll, yr
hwn a saif ar ei ben ei hunan, i'r de-ddwyrain i'r dref, a elwir El-Muntär.
Gwir nas gellir gweled tref Hebron o'r fan hon, am y rheswm amlwg ei bod
mewn pantle, ond gellir cael golwg ar y mynyddoedd o amgylch Hebron.
Dyma saäe draddodiadol y bryn ; ac er nad oedd, efallai, fel yr oedd pyrth

y ddinas ar y pryd, ond gwaith rhyw haner awr o gario ar ddrysau y porth,

eto yr ydoedd yn orchest nas gallasai neb ond Samson ei chyüawni.

4, S. Dyffryn Sorek.—Y mae y gair a gyíìeithir yma "dyffryn,'*

yn golygu yn Uythyrenol nant, drwy yr hon y rhed afon ar lifogj^dd yn
unig. Gwelir yr un gair yn Num. xxi. 12 ; 1 Sam. xv. 5. Arferir y gair
weiihiau am y nant sêch ei hunan, ac weithiau am yr afon a red drwyddi
(1 Eren. xvii. 3). Lleolid y dyffryn gan yr hên draddodiadau gynt, i lawr
ar y tu deheuol i A scalon a Gazah ; ond y mae yr ymchwilwyr diweddaraf
yn ei roddi yn bur hyderus yr un a Wady Sûrâr—dyffryn sydd yn cychwyn
y tu gogleddol i Jerusalem, gan redeg i lawr gyda Sorah ac Estäol ar ei

ystlys ogleddol, a Bethsemes fÄin ShemsJ a Timnath ar ei ystlj^s ddeheuol,
ac yn cyrhaedd i Fôr y Canoldir ychydig i'r gogledd i Jabneh ( YehnaJ.
Hon yw y nant ag y mae braidd hoU ddyfroedd mynydd-dir goillewinol
Judea yn rhedeg drwyddi i'r môr. Cadarnheir y Ueoliad gan y fíuith fod
adfeilion yn dwyn yr enw Surîk ar ochr ogleddol y dyffryn. A^ i lienw
Dalilaîi.—Ystyr ei henw ydyw crymedig, gwanaidd ; ond dealla rhai y
gair fel yn golygu ymddangosiad corphorol lluniaidd a phrydferth.
Cpnerir yn ganiataol, gan y rhan amlaf o esbonwyr, mai un o'r Philistiaid

ydoedd, er nad oes dim yn yr hanes yn profi hyny. Y mae yn anhawdd
meddwl y buasai Samson, gyda'i holl wendidau, yn ymddiried cymaint i

un o'i elynion. Hefyd geilid meddwl pe mai un o'r Philistiaid ydoedd, na
buasai angen y fath wobr fawr er ceisio ei pherswadio i ddenu Samson i'w
ddinystr. Arglwyddi y Pliilistlaid.—Gwèl nodiad, pen. iii. 3.

Yn mha le y mae ei fawr nerth ef.—Darllener yn hytrach,
yn mha le, neu, dnuy ha beth, y mae ei nerth yn fawr. Tyb y Philistiaid

yn ddiameu oedd fod ganddo rhyw swyn—rhywbeth yn cael ei gai io ar ei

berson, ac mai yn hwnw yr oedd dirgelwch ei gryfder. Yr oedd cymaint
a hyny o wirionedd yn y syniad, fod y rhodd oruwch-naturiol o gryfder
wedi ei chysylltu âg arwydd-lun corphorol, colli yr hwn a ganlynwjd ar
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6 bob un fil a chant o arian. A Dalilah a ddywedodd wrth
Samson, Mynega i mi, atolwg, yn mha./any mae dy fawr

7 nerth di, ac â pha beth y'th rwymid i'th gystuddio. A
Samson a ddywedodd wrthi, Pe rhwyment fi â saith o
wdyn irion, y rhai ni sychasai

;
yna y gwanychwn, ac y

8 byddwn fel gwr arall. Yna arglwyddi y Philistiaid a
ddygasant i fyny ati hi saith o wdyn irion, y rhai ni sych-

9 asent ; a hi a'i rhwymodd ef â hwynt. (A chynllwynwyr
oedd yn aros ganddi mewn ystafell). A hi a ddywedodd
wrtho ef, Y mae y Philistiaid arnat ti, Samson. Ac ete a
dorodd y gwdyn, fel y torir edau garth wedi cyíîwrdd â'x

lo tân : felly ni wybuwyd ei gryfder ef. A dywedodd Dalilah

unwaith gan golli y nerth. Gwyddai arglwyddi y Philistiaid, ys dywed yr
Esgob Hall, yn bur dda yn mha le yr oedd gweiidid Samson, onitê ni
buasent yn defnyddio benywod i'w dwjdlo ; ond yn awr, y mae arnynt
eisieu gwybod yn mha le y mae ei TieWA. Fil a chant o arian.

—

Golygir yma sidau arian, a cheir yr un swm yn pen. xvii. 3. Dangosai
mawredd y swm yr arswyd a gynyrchwyd gan Samson. Yn ol Keil yr oedd
y swm yn gyfartal i £135 ; felly, y cyfanswm yn £675. Cyfrif ereill fod y
sicl arian yn gyfartal i dri swUt, yr hyn a chwyddai y cyfanswra i £825.

6—9. A Dalilah a ddywedodd.—Cynygiodd Dalilah deir-

gwaith am gael allan ddirgelwch ei gryfder a methu (adn. 6—9 ; 10—12 ;

13—15) ; a'r pedwerydd tro, llwyddodd (adn. 17—20). Saith o wdyn
i i^'ion.—Mae darlleniad ymyl y ddalen yn fwy cywir yn ol y gwreiddiol,
saith o reffynau newyddion. Defnyddir y gair " irion " yma i olygu fod y
Uin, o ba un y gwnaed y rheffynau, heb orphen sychu, a chyfieithir yr un
gair yn Gen. xxx. 37, mewn cysylltiad â gwiail, yn '* wiail gleision," ac yn
Num. vi. 3, mewn cysylltiad â grawnwin, yn " irion." Teg ydyw dyweyd
fod tybiau ereill o berthynas i'r rheífynau hyn. (1) Golyga rhai mai math
o wrsg plethedig o ganghenau tyner y gwinwydd, neu goed ereill oeddynt

;

(2) neu fath o gareiau plethedig o grwyn, neu ranau ereill o anifeiliaid,

cyífelyb i'r gair a gyfìeithir " llinyn " yn Job xxx. 11 ; Salm xi. 2, oeddynt.
Nid ydyw tarddiad y gair yn rhoddi unrhyw gynorthwy i benderfynu, a
chymhellir y darllcniaa a fal^wysiadwyd \ichod gan yr awdurdodau goreu,
a chydwedda yn dda â thôn yr hanes. Fel gwr arall.—Yn Uythyr-
enol, fel un o ddynion, /i.y., feldyncyfîredin. A hi a'i rhwymodd.
—Mewn math o gellwair ymddangosiadol, fe ddichon ; neu, efallai, ei fod
yn cysgu, er na ddywedir hyny yn bendant hyd y drydedd waith (adn. 14).

Mae yn amlwg naci ydoedd Samson yn deall eu bwriad ; ac y mae yr im
mor amlwg ei bod hithau yn meddwl Uwyddo, onidê ni osodasai hi gyn-
llwynwyr mewn ystafoll i'w wylio. Ni wyddai Samson, bid sicr, am fod-

olaeth y cynllwynwyr
;
yr oedd y rhai hyny yn aros mewn " ystafell "

—

yn ystafell y gwragedd, o bosibl, rhan o d (Iwyreiniol ydoedd yn ymgudd-
fan ragorol. Y mae y geiriau yn ddesgrifiad byw iawn o'r olygfa

; yr
hudoles yn gwaeddi " Pliilistiaiíî, arnat ti, Samson," ac yntau yn ymyag-
wyd gan dori y rhoffynau fel y torid edau a ddelid yn y fliam.

10— 12. A rhaffau.—Ni fynegir j^a beth ydoodd ou dofnydd ;
yn
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wrth Samson, Ti a'm twyllaist, ac a ddywedaist gelwydd
wrthyf : yn awr mynega i mi, atolwg, â pha beth y gellid

dy rw3'mo. Ac efe a ddywedodd wrthi, Pe gan rwymo y n
rhwyment fi á rhaffau newyddion, y rhai ni wnaethpwyd
gwaith â hwynt

;
yna y gwanychwn, ac y byddwn fel gwr

arall. Am hyny DaHlah a gymerth raíîau newyddion, ac 12

a'i rhwymodd ef â hwynt ; ac a ddywedodd wrtho, V mae
y PhiHstiaid arnat ti, Samson. (Ac yr oedd cynllwynwyr
yn aros mewn ystafell). Ac efe a'u torodd hwynt oddiam
ei freichiau fel edau. A Dalilah a ddywedodd wrth 13

Samson, Hyd yn hyn y twyllaist fi, ac y dywedaist gelwydd
wrthyf : mynega i mi, â pha beth y'th rwymid. Dywedodd
yntau wrthi hi, Pe plethit ti saith gudyn fy mhen yn nghyd
â'r we. A hi a'i gwnaeth yn sicr â'r hoel ; ac a ddywed- 14
odd wrtho ef, V mae y Philistiaid arnat ti, Samson. Ac
efe a ddeíTrôdd o'i gwsg, ac a aeth ymaith â hoel y garfan,

ac â'r we.
A hi a ddywedodd wrtho ef, Pa fodd y dywedi, Cu 15

g-enyf dydi, a'th galon heb fod gyda mi ? Teirgwaith
bellach y'm twyllaist, ac ni fynegaist i mi yn mha fan y
viae dy fawr nerth. Ac oherwydd ei bod hi yn ei flino ef 16

â'i geiriau beunydd, ac yn ei boeni ef, ei enaid a ymofidiodd

unig, awgryma 5' gair Hebraeg eu bod wedi eu cordeddu, ac yn hreiffion, yr

hyn a wna y gwahaniaeth rhyngddynt â'r rhai yn adn. 7. Fel edau.

—

Nid yr un gair sydd yma a'r un a geir—" edau garth"—yn adn. 9. Yno
cyfeiria yr ymadrodd at edau fain, gordeddedig, eithr yma cyfeiria y gair

yn benaf at y defnydd a wneid ohoni, sef edau i wnîo â hi.

13—16. Saith gudyn fy mhen.—Yn ddaraweiniol cawn allan

yma fod gwallt Samson yn arferol o gael ei blethu yn saith o gudynau.
Diohon fod y rhif saith, fel rhif cysegredig, yn cyfeirio at y nerth dwyfol
oedd ganddo. Y mae cryn anhawsder i egluro y ddyfais yma, (1) oherwydd
tj'bir nad ydyw y desgrifiad yn llawn yma

; (2) ac hefyd, fod amryw o'r

ymadroddion hyn sydd yn desgrifio yr ofifer a'r gelfyddyd o wau, nad ydynt
yn hysbys yn awr. Modd bynag, cyfeirir yma at y gwdd a ddefnyddir gan

y merched i wau yn y Dwyrain, yr hwn ydoedd yn oíferyn neillduol o syml
yn cael ei osod ar ei ben, yn syth i fyny, a chr pellaf y wê yn ei sicrhau,

yn y mur neu yn y llawr, gan hoel. Defnyddid math arall o wdd gan y
dynion, yr hwn a osodid ar ei hyd, a charfan yn perthyn iddo, i ddirwyn y
wû am dani (1 Sam. xvii. 7; 1 Cron. xi. 23; xx. 5). Gwir fod rhai yn
golygu mai dyma y math y cyfeirir ato yn y fan hon, a bod yr ymadrodd
" hoel y garfan" (adn. 14) yn cadarnhau hyny ; ond gair hollol wahanol
j'w y gair a gyfieithir yma " carfan," i'r gair arferol am " garfan gwêhydd,"
Tybia Keil mai y grib, yr hon oedd yn rhan o'r gwdd, a'r hon nid ellid ei

thynu ond drwy nerth mawr, a feddylir yma wrth garfan. Cyfieithia
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17 i farw : Ac efe a fynegodd iddi ei holl g-alon ; ac a

ddywedodd wrthi, Ni ddaeth ellyn ar fy mhen i : canys-

Nazaread i J)dvw yd'nj'/ fi o groth fy mam. Ped eillid

fi, yna y ciliai fy nerth oddiwrthyf, ac y gwanychwn, ac y
18 byddwn fel gwr nrall. A phan welodd Daliiah fynegi

ohono ef iddi hi ei holl galon, hi a anfonodd ac a alwodd
am bendefigion y PhiHstiaid, gan ddywedyd, Deuwch \

fyny unwaith ; canys efe a fynegodd i mi ei hoU galon.

Yna arglwyddi y PhiHstiaid a ddaethant i fyny ati hi, ac a

19 ddygasant arian yn eu dwylaw. A hi a wnaeth iddo

gysgu ar ei gHniau ; ac a alwodd ar wr, ac a barodd eiHio

saith gudyn ei ben ef : a hi a ddechreuodd ei gystuddio ef
;

20 a'i nerth a ymadawodd oddiwrtho. A hi a ddywedodd,

ereill ef yn liod y gwdd, gan gymeryd felly y gair a gyíìeitliir genym ni

"carfan," i olygu yr holl oôeryn. Golyga yr hanes, o'i ddarllen yn
ngoleuni arferion Dwyreiniol, fod DaHlah yn gwau gyda'i gwÿdd, mewn
congl o'r ystafell, a Samson yn cysgu, a'i ben ar ei ghniau—ystum arferol

yn y Dwyrain— a'i bod hithau yn gwau cudynau ei ben i fewn i'r wê a

weuid ganddi, fel rhan ohoni. Mae y gair " hoel " yr un a'r gair a geir yn
pen. iv. 21, 22. Er i'r dyfeisiau ereill, íeddichon, gael eu proíi pan ydoedd
yn cysgu, yma y dywedir gyntaf ei fod yn cysgu. Nid ydys i ddeall fod y
treialon hyn yn dilyn eu gilydd yn sydyn

; y tebyg ^''dyw fod dyddiaii

lawer yn cyfryngu rhj-ngddynt. Y drydedd waith hon, aeth Samson, fel

dynion wrth bechu, yn gyfîredin, yn beryghis o agos at ddirgelwch ei gryf-

der, a dylasai fod yn wei'S iddo rhag cellwair â'r ddawn ddwyfol a roddasid

iddo.

17—20. Ac efe a fynegodd iddi.—Er methu, penderfynai

DaHlah ddyfal-barhau ; a chan wybod pa mor ddarostyngedig ydoedd
Samson i'w chwant, hi a wnaeth gyfres o ymosodiadau arno, nes cael allan

ddirgelwch ei gryfder. Ei enaid a ymofidiodd .—Yn Uythyr-

enol, a ymgrytnaodd. Cymhwysir yr un gair at Dduw yn pen. x. 1(5 ; a

cheir yr un yrnadrodd mcwn cysylltiad araU yn Num. xxi. 4. I farw.
—Cymh. Math. xxvi. H8, gyda Gen. xxvii. 4(5 ; 1 Bren. xix. 4 ; Jonah iv.

3, 8. Ped eillid fi,—Yma efe a ddatguddiodd iddi ei hoU galon.

Adduned ei Nazareaeth, yr hon ydoe(hl i barhau dros ei hoU oes, a fynegodd

efe iddi. YA wallt hir, cudynog, ydoedd yn arwy(hl-hin o'i Na/areacth, ac

ynwystl, o du Duw, y parhcid iddo y ncrth goruwch-naturiol tra naíhleuai

eUyn ar ei ben. Am bri^jdoldeb yr arwyddlun o wallt, fcl elfeu yn yr

adduned Nazareaidd, gellir ystyried ei fod yn gosod allan fod y bywyd—
yr holl fywyd, a bywyd yr oU o'r dyn—yn cael ei gysegru i'r Arglwydd^
ac yn cael ei gadw rhag unrhyw gamddefnydd. Y gwinwydd, y rhai a

a<lewid heb eu taclu, a'r rhai ni chesglid eu gwinwydd ar fiwyddyn y
Sabbothgorphwysdrai'r tir, ac ar íiwyddyn y Jubili, aelwid yn Nazareaid.

Dyna yHtyr lytliyrcnol yr ymadrodd " ni thaclwyd " yn Lef'. xxv. 5, 11.

Felly gaíicwid jierfíaith iyddid i'r gwinwydd i flrwytho, a chedwid eu

ffrwyth rhag defnydd anghysegredig. Yr un modd yr oedd gwallt y
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Y rnac y Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe y ddeffrôdd

o'i g'wsg', ac a ddywedodd, Af allan y waith hon fel cynt,

ac ymysgydwaf. Ond ni wyddai efe fod yr Arglwydd
wedi cilio oddiwrtho.
Ond y Philistiaid a'i daliasant ef, ac a dynasant ei 21

lygaid ef, ac a'i dygasant ef i waered i Gazah, ac a'i

Nazareaid yn dargos mrth a ffrwythlondeh, a bod y rhai hyny yn gyfan-
gwbl gysegredig i'r Arglwydd. A phan y byddai Nazaread, nad ydoedd
ei adduned am ei oes, yn ymryddhau oddiwrth ei adduned, yr ydoedd i

daflugwallt ei Nazareaeth i dân yr hedd-aberth, ydoedd ynrhan o'r aberth
a aberthid ar 3'r achlysur, i ddangos ei fod yn cyflwyno ei wallt yn ol i

Dduw yn ddihalog. Ac a alwodd am bendefigion.—Yn
hytrach, arglwyddi

;
3'r un gair ag a geir yn adn. 5. Ae a ddygasant

arian.—Darllener, yr arian, sef yr arian a addewsid ganddynt iddi os

llwyddai (adn. 5). Yr oedd rhywbeth yn ei holl ymddygiad, a'i eiriau, yn
dangos i Dalilah ei fod, y tro hwn, wedi mynegu iddi ei holl galon. A hi
a wnaeth iddo gysgu ar ei gliniau.—Yr eglurhad ymar-
ferol goreu, efallai, ar yr holl hanes, yn neillduol y rhan hon ohono, ydyw
Diar. vii. 10—23. Ac a al^A^odd ar wr.—Yn hytrach, y gwr, sef

y cynllwynwr oedd ganddi, rhag iddi, os llwyddai y cynllun, ifodei hunan
gyda Samson (adn. 9, 12). Ac o'r diwedd hi Iwyddodd i'w ddarostwng.
Anmhosibl i lygaid ddisgyn ar olygfa fwy pruddaidd na hon—Nazaread yr
Arglwydd yn deíFroi o'i gwsg, ar liniau putain, a'i nerth wedi ei adael, ac
yntau heb wybod hyny ! Wedi colli y dylanwadau dwyfol, wedi ei ddar-
ostwng yn ei gymeriad, ac eto, dan ddylanwad yr hudoliaeth, yn anwybodol
o hyny ! Fod yr Arglwydd wedi cilio.—Yn yr hanes, priod-
olir nerth Samson yn barhaus i bresenoldeb yr Arglwydd (pen. xiii. 25 ;

xiv. 6, 19 ; XV. 14). Nid yn ei wallt ynddo ei hun y trigai ei nerth gor-

uwch-naturiol, eithr yn y ffaith fod yr Arglwydd gydag ef ; ac yr oedd yr
Arglwydd gydag ef tra y cadwai efe adduned ei Nazareaeth, o ba un yr
oedd ei wallt yn arwydd-lun ; a'r foment y cafodd ellyn gyffwrdd â'i ben,
profai hyny fod cyfamod ei Nazareaeth wedi ei dori. Y mae yr ymadrodd
hwn—fod yr Arglwydd wedi cilio—yn dra awgrymiadoh Yn adn. 17,

dywedai Samson, " yna y cilia fy nerth oddiwrthyf ;" ond yma dywed yr
hanesydd, " fod yr Arglwydd wedi cilio oddiwrtho," yrhyn addengys nad
ydoedd Samson yn edrych yn ddigon uchel ar y ddawn oruwch-naturiol
oedd wedi ei hj^mddiried iddo, ac nad ydoedd yn sylweddoli, yn ddigon
bywiog, mai presenoldeb yr Arglwydd ydoedd y ffynonell ohoni. Ceir
gwersi lluosog a phwysig yn yr hanes. Perygl hunan-hyder, a'r pwysig-
rwydd o ymorphwys yn syml a chalonog ar yspryd yr Arglwydd sydd
amlwg. Hefyd, dylid sylwi ar y cysylltiad a esyd Duw rhwng arwyddion
allanol a doniau dwyfol ; ac eto, ni ddylid mawrhau yn ormodol y berth-
ynas hon, na'r doniau ynddynt eu hunain, oblegid yn ol y geiriau a ddyru
Milton yn ngenau Samson fSam-non AgoniistesJ, " Pan roddes Duw i mi
nerth, er dangos pa mor ansicr oedd y ddawn, fe'i crogodd yn fy ngwallt."
Yr athrawon goreu i ni yn fynych yw ein gwendidau.

21, 22. A'i daliasant ef.—Yr ydoedd, bellach, druan, ynhollol
at drugiredd ei elynion. Ar yr achlysuron blaenorol ni fynai y Philistiaid
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rhwymasant ef â gefynau pres ; ac yr oedd efe yn malu
22 yn y carchardy. Eithr gwallt ei ben ef a ddechreuodd

23 dyfu drachefn, ar ol ei eillio. Yna arglwyddi y Phinstiaid

a ymgasg-lasant i aberthu aberth mawr i Dagon eu duw,
ac i orfoleddu : canys dywedasant, Ein duw ni a roddodd

24 Samson ein gelyn yn ein llaw ni. A phan welodd y bobl

ef, hwy a ganmolasant eu duw : canys dywedasant, Ein

duw ni a roddodd ein gelyn yn ein dwylaw ni, yr hwn

ddyfod allan o'u llochesau ; eithr yn awr, wrth weled ei nerth wedi cilio,

rhùthrent allan i'w ddal. Dynasant ei lygaid.—Golyga y gair eu
tynu allan, yn y modd creulonaf—eu tyllu neu eu cloddio allan. Yn ol eu

tyb hwy, yr oedd hyn y íîordd fwyaf efifeithiol i'w lesteirio i wneuthur
3'chwaneg o ddrygioni. Am yr arferiad greulawn o dynu y llygaid, gwêl
Num. xvi. 14 ; 2 Bren. xxv. 7 ; Jer. xxxix. 7. Yrhen Rabbiniaid a wnant

y sylw ddarfod i Samson gael tynu ei lygaid oherwydd ei fod yn dilyn

chwant y llygad ; cafodd Absalom ei grogi gerfydd ei wallt, am ei fod yn
ymffrostio yn ei wallt. I waered i Gazah.—Dygasant ef mor
l)elled ag y gallent o ddyffryn Sorec, ac i un o'u hamddifîynfeydd cadarnaf,

a mangre ei orchesb a'i waredigaeth (adn. 1—3). Gefynau pres.

—

Rhwyiuau o bres er mwyn perffaith ddyogelwch. Golyga y gair rwymau
ar gyfer y dwylaw a'r traed, neu, ar gyfer y ddau droed. Rhwymwyd y
brenin Zedeciah yn gyfîelyb (2 Bren. xxv. 7). Cymharer 2 Sam. iii. 34 ;

Jer. lii. 11. Ac yr oedd efe yn malu.—Y mae yr amser sydd i'r

ferf "malu" yn dangos mai dyma oedd ei waith cyson—ei fod wedi ei

ddarostwng i wneyd y gwaith isel hwn yn barhaus. Dyma y gorchwyl
iselaf a chaletaf, a rhoddid ef yn wastad i'r math isaf o gaeth-weision.

Cymharer Kx. xi. 5 â'r xii. 29 ; Es. xlvii. 2 ; Galar. Jer. v. 13. Gwneyd

y gorchwyl hwn oedd cospedigaeth y Rhufeiniaid a'r Groegiaidi'r carchar-

orion rhyfel mwyaf diraddiol, ac yn y Dwyrain, gwneir y gwaith, hyd
heddyw, gan gaethion benywaidd, o'r dosbarth iselaf. Yn y carchar-
dy.—Yn Uythyrenol, ty y rhwymedigion—Gwôl Gen. xxxix. 20 ; ond ni

cheir yr ymadrodd yn hoUol fel y mae oddieithr yn Preg. iv. 14 ; Jer.

xxxvii. 1.') ; ac yn y manau hyny cyfìeithir y gair yn "carchardy." Y mae
po>)brawddeg yn adn. 21 yn cyfleu rhyw elfen yn niraddiad Samson; ei

ddal gan y Philistiaid, tynu ei lygaid, ei ddwyn i waercd i Gazah, ei

rwymo â gefynau pres, a'i ro'i i falu yn y carchardy. A ddech reuodd
dyfu drach efn ar ol ei eillio.—Mae " ar ol " yn ddarlleniaíi

anghywir yn y faii hon ; gwell yw darlhiniad ymyl y ddalen, fel pan eill-

iwyd ef. Ond cyfieitliir yr ymadrodd gan rai i osod aUan y syniad fod ei

wallt wedi tyfu o'r ad.tíj yr tilíiwyd tf. Modd bynag, cyflëa y geiriau y
syniad naadawyd mohono yn hir gan ras Duw iddo ei liunan. Dechreuodd
edifarhaii ; ao yn nyfnder ei enaid, teimlai chwerwder yn herwydd iddo

esgeuhiso cyfamod ei Dduw. Dychwelodd calon a gwallt ei Nazareaeth.

Yn ngeiriau pert yr Ksgob Haíl, " Tyfai ei wallt gyda'i edifeirwch, a'i

ncrtli gyda'i wallt."

23, 24. Dagon eu duw.—Kfe oodd duw cenedlacthol y Phil-

ÌHtiaid. Portreiadid ef gyda chorph pysgodyn, a phen a dwylaw dyn (1

Sam. V. 4 ; 1 Cron. x. 10;. Addolid ef fel y duw ag oedd yn pori i'r môr
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oedd yn anrheithio ein gwlad ni, yr hwn a laddodd lawer

ohononi ni. A phan oedd eu calon hwynt yn llawen, yna 25

y dywedasant, Gelwch am Samson, i beri i ni chwerthin.

A hwy a alwasant am Samson o'r carchardy, fel y chwar-
euai o'u blaen hwynt ; a hwy a'i gosodasant ef rhwng y
colofnau. A Samson a ddywedodd wrth y llanc oedd yn 26

ymaflyd yn ei law ef, Gollwng, a gâd i mi gael gafael ar

y colofnau y mae y t yn sefyll arnynt, fel y pwyswyf
arnynt. A'r t oedd yn llawn o wr a gwragedd ; a holl 27
arglwyddi y Philistiaid oedd yno : ac ar y nen y?' oedd yn
nghylch tair mil o wr a gwragedd yn edrych tra yr

3'doedd Samson yn chwareu. A Samson a alwodd ar yr 28

Arglwydd, ac a ddywedodd, O Arglwydd lOR, cofia fi,

heigio o bysgod. Ymddengys fod teml iddo yn Asdod, yn gystal ag yn
Gazah, a cheir olion o'r addoliad a delid iddo, yn daenedig drwy y wlad,
yn enwau y lleoedd, megis Bethdagon—T Dagon, &c. (Jos. xv. 41). Yr
oedd y Philistiaid am i'r achlysur hwn i fod yn aberth diolch i'r eilun, ac
3-n wleddo orfoledd iddynt hwythau. A ganmolasant eu duw.
—Dagon oedd prif wrthwynebydd Duw Israel (Deut. xxxii. 27), ac iddo ef

y priodoleut eu goruchafìaeth ar Samson, a theiíl bôst annuwiol y Philist-

iaid oleuui ar y geiriau sydd yn dyweyd fod Duw yn amddiffyn gogoniant
«i enw, &c. (Ezec. xx. 22 ; xxxvi. 20—23 ; Dan. v. 1—5).

25—27. A phan oedd eu calon yn llawen.—Ynllawen
^an win, fel y gellir casglu. Gweler pen. xix. 6, 9, 22 ; Ruth iii. 7 ; 1 Sam.
x\v. 36, &c. 1 beri i ni ehwerthin.—Yn hytrach darllener, fel y
chwareuo o'n blaen ni ; h.y., canu a dawnsio, fel y dengys yr un gair a
ddefnyddir yn Ex. xxxii. 6, lle y defnyddir ef yn hollol yn yr un cysylltiad,

sef ar ol gwledd yr eilun, Canlynid y dawnsio yn wastad gan gerddoriaeth
otìerynol a lleisiol. Am y defnyddiad o'r un gair, neu eiriau o'r un
^wreiddyn, cymharer 1 Sam. xviii. 7 ; 2 Sam. ii. 14 ; vi, 0, 21 ; 1 Cron.
xiii. 8; XV. 29, gyda 2 Sam, v. 16; Jer. xxx, 19; xxxi, 4, Gad i mi gael
gafael ar y colofnau,—Cymerai arno ílino wrth ganu a dawnsio,
a chrefai gael gorphwj'S ar bwys y colofnau. Nid ydyw ein gwybodaeth
^m adeiladwaith Phoeniciaidd y fath fel ag i'n gailuogi i egluro duU
y deu)l hon, a'i dinystr ; oblegid fe dybir mai teml yr eilun ydoedd
«chwareudy ei addolwyr. Gellir casglu fod arglwyddi y Philistiaid odan y
tô, oddifewn i'r deml ; ac ar nen wastad y deml, a gynhelid i fyny gan
ddwy golofn, y rhai a safent, dybygid, ynagos i'w gilydd yn nghanol ífrynt

yr adeilad, yr oedd tua thair mil o wr a gwragedd, Pwysai y rhai hyn,
yn nghyda'r coed a'r ceryg, yn hollol ar y ddwy golofn ; a phan y tynodd
•Samson hwynt, daethant i lawr gyda dinystr dychrynllyd.

28—30. O Arglwydd lor. -Darllener, O Arglwydd Jehofah.
AiferaSamson yn ei weddi dri enw ar Dduw, "Arglwydd" (AdonaiJ,
" lor " íJeho/ahJ, a " Duw " fElohimJ, yr hyn a geir yn fynych pan y
Ijydd saint y Beibl, mewn mynudau o ddifrifoldeb mawr, yn rhoddi pwys
neillduol ar enw Duw (Jos. xxii. 22; Salm I. 1). Y mae ei weddi yn
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atolwg, a nertha fi, atolwg, yn unig y waith hon, O Dduw,
fel y díalwyf «^un díaledd ar y Philistiaid am fy nau lygad.

29 A Samson a ymaflodd yn y ddwy golofn ganol, y rhai yr
oedd y t yn sefyll arnynt, ac a ymgynhaliodd wrthynt,

30 un yn ei ddeheulaw, a'r llall yn ei law aswy. A dywedodd
Samson, Bydded farw fy einioes gyda'r Philistiaid. Ac

cynwysanadl gwir ffydd ac ymostyngiad, gan ddychwelyd at yr Arglwydd,
a'i gydnabod fel Llywodraethwr a Rheolwr, ac fel y Tragj'wyddol, yr hwn
a ddatguddiodd ei hunan i Moses, a'r HoUalluog, yr hwn oedd abl i'w

waredu yntau a'i gyd-genedl. Yn unig nid oedd Samson wedi dysgu y
wers, " Myfi biau dial, myfi a dalaf, medd yr Arglwydd," yr hj^n sydd i'w

briodoli, i raddau mawr, i'r oes a'r amgylchiadau yr ydoedd efe ynddynt
ar y pryd. Fel y dialwyf . . . am fy nau lygad.

—

Y darlleniad cywir ydyw, fel y dialwyf . . . am un o'm dau lygad :

awgrym, dybygid, nas gallai unrhyw ddialedd gyrhaedd ond haner y golled

a gawsai efe, 3'r hyn a ddengys ei deimladau yn ngwj^neb ei golled ; ac

hefyd, sydd jn engraifít, yn ol Deon Stanley, o'r teimlad llywodraethol yn
gryf yn angeu, fod ei dymher haner-íí'raeth yn d'od i'r golwg yn ei ddialedd
diweddaf. Ymaflodd.—Gair tra neillduol, ac a aríerir yma am y
waith gyntaf ; ond a geir drachefn yn Ruth iii. 8 (ymyl y ddalen) ; Job vi.

18. Le blethodd ei freichiau am y colofnau, fel i orphwys, eithr mewn
gwirionedd, iddwyn y dinystr ar ei elynion. Bydded farw fy ein-
ioes.— Defnyddir y gair "einioes," megis y defnyddir y gair "enaid,"
yn y Testament Newydd, mewn ystyr îs na'r gair "yspryd," i olygu yr
egwyddor o fywyd sydd gan ddyn yn gyffredin iddo ef a'r anifeiliaid

afresymol ; ond mae yn amlwg y golygir yma einioes mcwn undeb â'r

yspryd—yr egwyddor ís mewn uudeb â'r un uwchaf. Yr oedd ei einioes

o'r dechrcu wedi ei neillduo i wasanaeth Jehofah ; ond yr oedd llawer o'i

fywyd wedi myned yn ofer. Teimlai rwymedigaeth arno i oíîrymu y
gweddill o'i fywyd i wasanaeth Duw, drwy farw er lleshâd ei wlad, ac er
amddiH'yniad i enw ei Arglwydd. P]fe ydoedd gwaredwr swyddol ei bobl

hyd dílydd ei farwolaeth (adn. 31); a theimlai alwad arno i geisio sicrhau

ymwared i'w genedl, beth bynag a ddeuai o'i fywyd ef ei hunan. (iwyddai,
pecawsai fyw, y byddai iddo gario fyth i'w ganlyn ei ddallineb, fel arwydd
o'i anít'yddiondeb i Dduw, ac o oruchafiaeth ei elynion arno. Yn ei far-

wolaeth tynwyd ymaith oddiwrtho gywilydd ei bechod, a chafodd Duw
Israei fuddugoliacth ar ei elynion, ac ar eu duwiau. Yn ei fywyd yr oedd
Sam.son yn ddychryn i'r Philistiaid, ond yn ei angeu fe ddinystriodd deml
eu heilun ; ac, yn y weithred ddiwcddaf hon, fe amddiH'ynodd gynieriad

Duw Israel yn erbyn Dagon, duw y Pliilistiaid. Y mae arddunedd gwir-

ioneddol, hyd yn nod yn niiywiad a chwymp y wladwriaeth Hebrcaidd,

pan y mae un o'i Jìarnwyr rhcohii(kl diwcddaf yn marw dios ci wlad ! A
syrthiodd y ty.— Rhaid fod yr adcilad yn cang i gynwys y fath nifcr;

ac yn ol ein duli ni o adeiladu, efallai fod yn anhawdd meddwl pa fodd y
gallai tynu i hiwr golofn neu ddwyachosi y fath ddinystr. Ond yroeddtref
liaz;a wedi ei hadeiladu ar fryniau bychain, ac ar lethr un o'r rhai hyny,,

yn nghr gogledd-ddwyreiniol y dref brescnol, y tybia Dr. Tiiomson fod y
deiid hoii wedi ei hadeiladu, canys felly, yn gyflredin, yr adeiUîdir temlau
yn y Dwyrain. (iíîllid meddwl, hcfyd, fod cynllun yr adeilad y fath, fel
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efe a ymgrymodd â'/ holl nerth ; a syrthiodd y t ar y
pendefig^ion, ac ar yr holl bobl oedd ynddo : a'r meirw y
rhai a hiddodd efe wrth farw, oedd fwy nag- a laddasai efe

yn ei fywyd. A'i frodyr ef, a holl d ei dad ef, a ddaeth- 31
ant i waered, ac a'i cymerasant ef, ac a'z' dygfasant i fyny,

ac a'i claddasant ef rhwng' Sorah ac Estaol, yn meddrod
Manoah ei dad. Ac efe a farnasai Israel ugain mlynedd.

wrth dynu i lawr y colofnau canol, fod yr holl adail yn treiglo i lawr y
bryn, gyda dinj'str. Dylid deall yr ymadrodd yn niwedd adn. 20, hwyrach,
i olygu nid nifer j rhai a laddwyd 3'n gymaint a'u sefyllfa—yr oedd y
lladdedigion yn cynwys prif ddynion y genedl a'u teuhioedd.

31 . A.' i frodyr ef.—Mae yr ymadrodd ei " frodyr ef," a " hoU d
ei dad," yn golygu holl Iwyth Dan, fel llwyth yn dyfod i gynorthwyo ei

berthynasau agosaf i'w gladdu. Arferir yr ymadrodd, " t ei dad," am
Iwyth o bobl, yn Num. i. 4 ; ii. 2 ; iii. 15, 20 ; xvii. 2 ; xviii. 1. Yr oedd
raid cael nifer lled fawr o bobl i anturio i ganol y Philistiaid i gyrchu corph
eu prif elyn. Ond y mae yn amlwg fod hon yn ergyd ddinystriol i'r

Phiîistiaid, ac yr oeddynt, nid yn unig wedi ea taflu i ddyfnder galar am
eu prif ddynion, eithr hefyd wedi eu taraw âg ofn Duw Israel, drwy yr
Hwn y gwyddent y gwnaethai Samson y dinystr hwn. Daw llwyrder
buddugoliaeth Samson i'r golwg yn y ffaith fod ei frodyr yn gallu gwneyd
mxth yn y byd o angladd iddo, heb son ani aryl cyhoeddus, fel yr un a
geir yma, a hyny yn hollol ddiwrthwynebiad. Yn meddrod ei
dad.—Awgryma y geiriau hyn fod ei dad wedi marw. ddyddiau
Gedeon i waered nodir yn fanwl feddrodau y Barnwyr ; ond ni cheir, yn
hanes 3^r un ohonynt, ddesgriíìad mwy tarawiadol nagageiryma— ei frodyr
a'i Iwyth yn cludo, ar eu hysgwyddau, gorph marw eu harwr " i fyny " ar
hyd llethrau serth ei fryniau genedigol, i'w gladdu " rhwng Sorah ac
Estäol," lle j gorweddai wrth ochr ei dad, yr hwn, gydag ymíFrost tadol,

a wyliasai yn fanwl ei orchestion boreuol. Felly y bu farw, ac y claddwyd,
y diweddaf o'r gyfres reolaidd o Farnwyr y ceir eu hanes yn y Uyfr hwn.

RHAN III.—YR ATTODIAD (pen. xvii.—xxi.),

Diweddglöir Llyfr y Barnwyr gydag atodiad, yn cynwys darluniadau
sydd yn rhoddi cipdrem i ansawdd cymdeithas yn Israel, yn yr adeg foreu
hono. Saif gwahanol ranau Llyfr y Barnwyr, yn eu perthynas â'u gilydd,

fel y canlyn :—Desgrifia yr adran arweiniol yr amgylchiadau y tarddodd
gorchestion y gwahanol Farnwyr ohonynt ; yr angenrheidrwydd am danynt

;

a phaham y cyfododd yr Arglwydd y fath ddynion rhyfedd. Yn y prif
adroddiad ceir hanes eu gweithredoedd nerthol o ymwared i Israel : ac yn
yr atodiad hwn, ceir desgrifiad byw o yspryd yr oes, fel yr ydoedd i'w

weled yn ystod cyfnod y Barnwyr. Nid oes perthynas uniongyrchol rhwng
yr amgylchiadau hyn â'u gilydd ; a pherthynant, o ran amser, i ddechreu
cyfnod y Barnwyr, efallai cyn marwolaeth Josua, neu yn fuan ar ol hyny.
Ond y mae y ffaith fod amgylchiadau o'r fath wedi eu rhoddi ar gof a
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chadw, a hyny gyda'r fath fanylwch, yn profi nad oedd dylanwad dysgeid-

iaeth Moses, a llenyddiaeth yr Aipht, wedi cwbl ddiflanu o fysg y genedl.

Ar ol hyn, daw tlodi llenyddol Israel i'r golwg yn gymaint ag nad oes ond
ambell tîiachiad o orchestion gwladgarol fel yr eiddo Debonih, (^edeon,

Jephthah, a Samson, wedi en cofnodi, ac felly y parhaodd pethan hyd gyfod-

iad Sarauel ac Ysgolion y Prophwydi. Er i'r amgylchiadau a gofnodir y;i

3'r atodiad gymeryd lle yn moreu cyfnod y Barnwyr, eto, dodir hwynt i

mewn fel hyn yn niwedd y llyfr, oblegid nas gallesid eu gweithio i mewn
j-n naturiol i hanes cyflawn y cj^fnodau blaenorol yn y llj'fr, ac oherwydd
eu bod yn dal cysylltiad, nid â rhyw un Barnwr neillduol, ond â'r oll, fel y
tafíant oleuni ar natur y drygau a lygrent Israel 3'n ystod holl gyfnod y
Barnwyr, sef ymadawiad âg addoliad y gwir Dduw yn Siloh, ac agosrwydd
gormodol y genedl at íîieidd-dra y Canaaneaid o'u hamgylch. Efallai mai
yn nghofnodau hanes\^ddol llwj^th Dan y cafwyd yr adroddiadau ohonynt.

Hyn, o bosibl, sydd yn peri eu bod wedi eu rhoddi yn niwedd hanes
Samson, oherwydd fod pen. xvii. a xviii. yn crybwyll y llwyth hwnw, ac

am bethau wedi cymeryd lle rhwng Sorah ac Estäol, lle y claddwyd
Samson. Gallai, hefyd, fod yr amgylchiadau wedi eu cysylltu â'u gilydd

oherwydd fod perthynas rhyngddynt â Bethlehem-Judah. Cymharerpen.
xvii. 7— 9 â xix. 1, 2.

Gan fod yr amgjdchiadau a gofnodir yn yr atodiad wedi cymeryd lle

oddeutu yr un adeg a'r rhai a gofnodir yn mhenodau cyntaf y llyfr, a bod

y rhai hyny, rai ohonynt, wedi cymeryd lle cyn marwolaeth Josua ; felly,

y tebyg ydyw, fod yr amgylchiadau hyn wedi cymeryd lle cyn marwolaeth
Josua, neu yn fuan ar ol hyny. Dichon mai at yr ymfudiad hwn o eiddo

llwyth Dan y cyfeirir yn Jos. xix. 47 ; Barn. i. 34. Ceir dau bwynt arall

yn y penodau hyn yn cyfeirio at adeg foreu. Yn pen. xviii. 30, dywedir
mai Jonathan, mab Gerson, mab Manasseh, ydoedd ofifeiriad Micah. Mae
lle cryf i gasglu mai " Moses," ac nid "Manasseh," ydyw y gwir ddar-

lleniad (gwêl nodiad, pen. xviii. 30). Os felly, pcnderfyna hyn yr amser
yn yr ail genedlaeth ar ol Moses. Hefyd, yn ol pen. xx. 28, ymddengys
fod yr anwiredd yn Gibeah wedi cymeryd lle yn amser Phinees, mab
E]eazer, mab Aaron, yr hyn a esyd yr amgylchiad hwnw drachefn yn yr
ail genedlaeth ar ol Aaron. Yn pen. xiii. 25, sonir am " wersyll Dan "

—

Mahaneh-Dan— fel enw ar lc neiUduol, tra y rhoddir, yn pen. xviii. 12,

achlysur j^r enw, yr hyn a ddengys fod y cyfeiriad diweddaf, o ran ei amser-

yddiaeth, yn gynt na'r cyntaf. Am y cyfeiriadau yn y penodau hyn at

arleg ysi/ri/hiiad Llyfr y Barnwyr, gweler nodiadau ar pen. xvii. 6, 7 ;

xviii. 3Ó, 31, &c.

Rhcnir yr atodiad yn naturiol yn ddwy ran, sef (1) eilun-addoliaeth

Micah ac ymfudiad y Daniaid (pen. xvii.— xviii. 31); (2) Y gyflafan yn
(ìibeah, a chospedigaeth y Benjaminiaid (pen. xix.—xxi. 2.")).

(1) Sefydliad Addoliad Delw Micah yn Dan (pen. xvii.— xviii. 31).

Adroddir hanes Micah yma, oherwydd ei gysylltiad âg ymfudiad rhan o

Iwyth Daii i fyny i ogledd y wlad, i sefydlu trofedigactli ncwydd. Ond
yn y cyHylltiad hwn (1) ccir un o'r desgriíìadau mwyaf l)yw a manwl o

deulu gwlcdig o'r aníserocdd hyny ; ac felly, o agwedd cymdeillias yn yr

oeH hono. (2) Gwelii* hcfyd mor llwyr ac mor foreu yr anghofiwyd y gyf

raith gan y bobl, oherwydd y mae Micah yn llenwi rhan o'i d à delwau
(^ei fìedig, ac yn urddo, yn gyntaf, ei faì) ei hun (pon. xvii. 5), ac yna Lefìod,
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heb fod o'r llinach offeiriadol (pen. xvii, 12) yn offeiriad, gan droseddu,
drwy hjny, yr Ail Orehymyn, 3'n nghyda chyfreithiau yr offeiriadaelh.

(3) Ceir gweled yn yr hanes, hefyd, sefyllfa y Lefiaid, fel yr oeddynt wedi
eu rhanu yn Jacob a'u gwasgaru yn Israel (Gen. xlix. 7). (4) Heblawhyny,
dangosir j-n amlwg yn yr hanes yr anrhefn mawr a ffynai yn y tir, pryd
nad oedd brenin ar Israel, eithr pob un a wnai yr hyn oedd uniawn yn ei

olwg ei hun. Byddin o chwe' chant o arfogion yn tramwy o ddeheu-
orllewin y wlad i fyny i'r gogledd, gan 3'speilio eiddo personol yn eu ffordd,

a hyny heb fod, fel ar achlysuron dilynol i2 Sam. ii. 12; xx. 7, 14), dan
gyfarwyddyd brenin na thywysog ! Prin y gall y llywodraeth Dyrcaidd
bresenol, er mor bydredig ydyw, oddef aflywodraeth mwy. Ac eto ni

fynai y bobl hyn fod heb ddelwau ac offeiriad !

PENOD XVII.

AC yr oedd orwr o fynydd Ephraim, a'i enw Micah. i

Ac efe a ddywedodd wrth ei fam, Y mil a'r càn sicl 2

arian a ddygpwyd oddi arnat, ac y rhegaist am daiiynt, ac

y dywedaist hefyd Ue y clywais ; wele yr arian gyda mi,
myfì a'i cymerais. Á dywedodd ei fam, Bendigedig

(a) Pechod Micah (pen- xvii. 1—13).

Pen. xvii.

—

1,2.—Ephraimiad o'r eniu Micah yn lladrata mila chant
o siclau arian oddiar eifam, ac yn eu hadfer yn ol iddi. 3—5.—Hithau, drwy ei gymhorth ef, yn eu defnyddio i sefydlu deliu-

addoliaeth. 6.—Anrhefn yr amseroedd hyny. 7—13.—Lefiad
crwydrol yn dyfod i d Micali, yntau yn ei gyfiogi i fod yn
offeiriad iddo.

1—4. Mynydd Ephraim.—Gwêl nodiad, pen. iii. 27. Mieah.
—Ffurf Hebreig yr enw ydyw Micâyehû (tebyg i Jehofah) ; ond o adn. 5 yn
mlaen gadewir allan y llafariad terfynol. Dyn ydoedd, fel y gellid meddwl,
o Iwyth Ephraim ; ond ni fynegir dim am dano nac am ei deulu naniyn yr
hyn a geir yn yr hanes hwn. Neillduolrwydd yr hanes ydyw y desgrifiad
a rydd o'r cymysgedd o oleuni a thywyllwch, teimladau crefyddol, a syn-
iadau cyfeiliornusam Dduw a ffynent yn Israel y dyddiau hyny. Dechreua
yr hanes gyda chyö'esiad, o du Micah, ei fod wedi lladrata mil a chant o
siclau arian oddiar ei fam, yr hon a gyhoeddasai felldith uwchben y lleidr,

cyn gwybod ohoni, dybygid, mai ei mab ydoedd. Dyru Ewald wêdd hoUoí
wahanol i hyn ar yr amgylchiad. Tybia efe mai cyfeiriad sydd yma at
ryw ychydig o drafodaeth fasnachol rhwng Micah a'i fam—ei bod hi wedi
ymddiried arian iddo i ryw anturiaeth fasnachol, a'i fod yntau yn awr yn
eu dychwelyd. Ond, a chymeryd y geiriau yn eu hystyr naturiol, mae yn
amlwg mai wedi eu lladrata yr oeddynt, a'i bod hithau wedi cjdioeddi
math o felldith uwchben y troseddwr, a'i fod yntau, dan ddylanwad arswyd
melldith ei fam, wedi dychwelyd yr arian yn ol. Y mil a'r can' sicl
O arian.—Gwêl nodiad pen. xvi. 5. rhegaist.—Er cynal i fyny



141-
'

LLYFR Y BARV\VYR. [Pen. XVII.

3 fyddych, fy mab, g'an yr Arglwydd. A phan roddodd efe

y mil a'r càn sìcl arian adref i'w fam, ei fam a ddywedodd,
Gan gysegru y cysegraswn yr arian i'r Arglwydd o'm
llaw, 1 m mab, i wneuthur delw gerfiedig a thoddedig : am

4 hyny yn awr mi a'i rhoddaf eilwaith i ti. Eto efe a dalodd
yr arian i'w fam. A'i fam a gymerth ddau càn sicl o arian,

ac a'u rhoddodd i'r toddydd ; ac efe a'u gwnaeth yn
ddelw gerfiedig, a thoddedig : a hwy a fuant yn nh

y ddamcaniaeth o drafodaeth fasnachol, dyru Ewald yr ystyr i'r gair hwn
o dyngu er sicrhad, yr un modd a Matth. xxvi. 63. Ond y mae Keil yn
gryf o'r farn mai rhegi yn yr yetyr o felldithio sydd yma. Gan gys-
egru y cysegraswn.—Nid ydywamser y ferf "cysegru," oangen-
rhcidrwydd yn golygu bwriad blaenorol i gysegru yr arian, cyn eu
dychweliad yn ol ; eithr \n hytrach, gweithred newydd ei chyílawni :- Yr
ydioyf yn daf(/an fy mod yn awr yn cyaeíjru. Oherwydd iddo ddychwelyd
yr arian, y mae ei fam yn ei fendithio, a hyny mewn rhan, oblegid ei bod
yn gweled yn ei ymddj^giad fj^raryn o ofn yr Arglwydd ; ond yn benaf
oherwydd ei bod hi ar fedr cysegru yr arian i'r Arglwj^dd. I'r
Arglwydd. — Yn ol yr Hebraeg, I Jehofah. Mae yn amlwg y golygai

Micah, a'i fam, addoliad y gwir Dduw, ac nad oeddynt wedi troi at dduw-
iau d^'eithr ; eto, mor fuan yr oedd gorchymynion y gyfraith wedi cilio o
gòf a meddwl y bobl ! Yr oedd cysegru arian i'r amcan o wneyd delwau
tawdd a cherfìedig o Dduw.yn waharddedig gan y gyfraith (Ex, xx. 4; Lef.

xxvi. 1; Deut. iv. 16; xxvii. 15). Rhoddaf eilwaith i ti.—

Y

meddwl yw eu rhoddi i'w mab tuagat ddodrefnu a llanw " t y duwiau "

(adn. 5) â delwau. Delw gerfiedig a thoddedig.—Ystyr y
gair Hebraeg pesel, ydyw delw geríìedig, gan nad pa un ai o bren, maen
vEs. xliv. lô), neu fetel yr ydoedd (Es. xxx. 22); ac 3'styr y gair masserah
ydyw delw dawdd, h.y., \\n wedi ti thywallt allan. Mae penderfynu y
berthynas rhwng y rhai hyn â'u gilydd wedi peri cryn betrusder i esbon-

wyr. (1) Golj^gir gan rai eu bod i'w cymeryd ar wahan, gan fod pen.

xviii. 17, 18, yn eu gwahanu, ac yn llefaru am danynt fel pe byddent yn
ddau, ac nid yn un. Prin, fodd bynag, y gellid meddwl y golygai mam
Micah ddwy ddelw o'r Jehofah, ac iddo yntau eu gosod i fyny yn ei d.
(2) Cymer ereill y ddau yn un—y massecah—y rhan doddedig, yn perthyn
Vr pesel—y rhan gerfìedig, fel math o ystôl neu fainc o dano ; ac yn ol y
darlleniad cywiraf, ar ddiwedd adn. 4, fe leferir am danynt, nid fel pe
byddent yn ddau, eithr yn un, ar efe a fu yn nh Micah. Fe gymhwysir

y gair a gyíieithir yma " delw doddedig," bob amser, at y llo aiu'a wnaeth
Aaron a Jeroboatn (Ex. xxxii. 4 ; Deut. ix. 12 ; 1 Bren. xii. 29). Gellir

ca.sglu oddiwrth hyn eu bod, gyda'u gilydd, yn ffuríio math o bortreiad o
Dduw ar gyffelybrwydd llo o arian, tebyg i'r un wrth Sinai. Mae yn
amlwg mai y rhan gcrfiedig ydoedd y benaf, oblegid fe'i nodir ynflaenaf ar

y rhestr o'r pethau a ladratawyd gan y Daniaid o dÿ Micah (pen. xviii. 17,

18); ac wrth osod i fyny addoliad y ddelw yn Dan ni «onir ond am y
" ddelw geríiedig " yn unig (pen. xviii. 30, 31). Dau can' sicl O
arian.—Nid oedd hyn ond prin y bumed ran o'r cyfanswm ; ond gan y
dywedir iddi gysegru y cyfanawm, efallai i'r naw can' sicl arall fyned at
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Micah. A chan y gwr hwn Micah yr oedd t duwîau ; ac 5

efe a wnaeth ephod, a theraphim, ac a gysegrodd un o'i

feibion i fod yn offeiriad iddo. Yn y dyddiau hyny nid 6

ocdd brenin ar Israel : ond pob un a wnai yr hyn oedd

uniawn yn ei olwg ei huif.

gj-nhaliaeth addoliad jt eilun, ac i wneyd " yr ephod a'r teraphim," ac i

ddûdrefnu " t 3' duwiau" (adn. 5).

5, 6. Ty duwiau.—Yn ol y LXX. a'r Yulgate, Ty Dduw. Mae
yn amlwg y golygai Micah i'r capel teuluaidd hwn gynwj's addoliad i'r gwir
Dduw (adn. 13), ond ei fod yn cyfeiliorni am natur ysprydol addoliad

Jehofah. Gwelir yraa ymadawiad boreu oddiwrth Siloh, lle yr addoliad

cenedlaethol. Barna yr Esgob Hall mai arian a phechod wedi dyfod o'r

Aipht ydoedd y rhai hyn yn nh Micah, fod yr hen foneddiges, mam
Micah, a dj-ddiau ei hieuenctid yn cyrhaedd mor bell yn ol a dyddiau y
dawnsio o flaen y llo aur yn Sinai. Gosodai hyny yr hanes hwn yn foreu

iawn—yn rhy foreu, efallai, arol sefydliad y genedl yn Nghanaan. Mwy
tebyg mai dylanwad yr eilun-addoliaeth hwnw sydd i'w ganfod yma,
Xeiìlduwyd rhan o d Micah i fod yn fath o deml, ar gynllun, ac fel gwrth-
ymgeisydd, gellid meddwl, i'r tabernacl yn Siloh, ac yn hono y rhoddwyd
y delwau hyn i fyny. A wnaeth ephod a theraphim.—Am
yr ephod, gwêl pen. viii. 27. Teraphim oeddynt fath o oraclau teuluaidd

fptnates), ar fifurf delwau, weithiau, gellid meddwl, o faintioli, ac ar fifurf

dyn (1 Sam. xix. 13, 16), yr ymgynghorid â hwynt gan deuluoedd ar
achlysuron arbenig. Y mae yr enw, er yn air o darddiad anhysbys, yn
awgrymu yr edrychid arnynt fel noddwyr llwyddiant tymhorol. Arferir

y gair bob amser yn y fîfurf lluosog, a hyny hyd yn nod pan na olygir ond
un ddelw unigol (1 Sam. xix. 13). Nid oes prawf yr addolid hwynt yn
uniongyrchol ; ond ymgynghorid â hwynt, a chedwid hwynt mewn teu-

luoedd lle yr oedd rhyw gymaint o wybodaeth am y gwir Dduw. Y
crybwylliad cyntaf am danynt sydd yn hanes fiföedigaeth Jacob o Padan-
arara, pryd y Ìladrataodd Rahel " ddelwau " (ymyl y ddalen, teraphim) ei

thad (Gen. xxxi. 19), ac yn adn. 30, o'r un benod, geilw Laban hwynt *'ei

dduwiau," er fod yn amlwg ei fod ef yn addolwr y gwir Dduw. Am danynt
hwy y crybwylla Jacob, efallai, fel y " duwiau dyeithr" yn Gen. xxxv. 2.

Sonir am danynt yn achlysurol yn nyddiau y barnwyr, a'r brenhinoedd
borouaf fu ar Israel (Jos. xxiv. 2 ; 1 Sam. xv. 23 ; xix. 16). Tynwyd
hw^mt ymaith yn amser Josiah (2 Bren. xxiii. 24) ; eithr ail ymddangos-
asant ar ol y caethgludiad (Zech. x. 2), a hyny, efallai, mewn canlyniad i

ddylanwad eilun-addoliaeth Caldea ar Israel (Ezec. xxi. 21—24). Tybir
fod yma fath o ymgais, ar du Micah, i wneuthur y pethau hyn mor debj'g

ag oedd bosibl i'r oracl yn Siloh. Ac a gysegrodd un o'i feib-
ion i fod yn offeiriad. —Ystyr lythyrenol y gair " cysegru" ydyw
Ihnid y llaw, h.y., llanw llaw âg offrymau i Dduw (Ex. xxviii. 41 i xxix.

9 ; Lef. vii. 37 ; viii. 33 ; xvi. 32 ; Num. iii. 3), y rhai, yn nghyda rhanau
yr offeiriad, a ddodid yn nwylaw yr offeiriad (Ex. xxix. 24 ; Lef. viii. 27).

Ond yr ydoedd yn groes i orchymyn pendant y gyfraith iddo i wneuthur ei

fab yn offeiriad (Num. xviii. 7). Nid oedd brenin yn Israel.—
Fel eglurhad ar yr annhrefn hwn, ychwanega yr hanesydd y geiriau hyn.

K

«b
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7 Ac yr oedd gwr ieuanc o Bethlehem Judah, o dylwyth
8 Judah, a Lefiad oedd efe ; ac efe a ymdeithiai yno. A'r

gwr a aeth allan o'r ddinas o Bethlehem Judah, i drigo pa
le bynag" y caffai le : ac efe a ddaeth i fynydd Ephraim i

9 d Micah, yn ei ymdaith. A Micah a ddywedodd wrtho,

O ba le y daethost ti ? Dywedodd yntau wrtho, Lefiad

ydwyf o Bethlehem Judah ; a myned yr ydwyf i drig-o lle

Mynychir y mynegiad hwn yn y penodau hyn (pen. xviii. 1 ; xix. 1 ; xxi.

25), a dengys fod ysgrifen^^dd yr hanes ei hunan yn byw dan aden y
frenhiniaeth, ac yn priodoli annhrefn yr amseroedd yr ysgrifenai am danynt
i'r amddifadrwydd o'i nodded. Y mae hyn yn rhoddi amser ysgrifeniad yr
atodiad, beth bynag am gorph y Uyfr, yn moreu dyddiau y frenhiniaeth—
teyrnasiad Saul, neu flynyddoedd cyntaf teyrnasiad Uafydd, ond ynaralwg
cyn ymraniad y deyrnas, ac o flaen y Caethghidiad i BaÍDÌlon.

7—9. Amcanai Micah yn ddiamheu gael yn " nh 3' duwiau " ddyn-
warediad o'r hyn oedd yn Siloh ; a thybia rhai fod y ddelw gerfiedig yn
sefyll yn lle arch y dystiolaeth, yr ephod yn sefyll dros 3^ dillad ofFeiriadol,

a'rteraphim ynlle enwau y deuddeg Uwyth, ar y meini gwerthfawr, j'^rhai

a roddid ar ysgwyddau yr ofîeiriad pan yn myned i'r cysegr (Ex. xxviii. 9
—22). Er cwblhau y dynwarcfUad yn llawn yr oedd un peth^ a hwnw o'r

fath bwysicaf, yn angenrheidiol, sef cael archofFeiriad ; ac i feddwl haner-

ofergoelus, feí yr eiddo Micah, llanwai y Lefiad y lle hwnw. Yr oedd
ymadawiad amlwg oddiwrth Dduw yn mhob un o actau Micah :

—
Gwneuthur delw arian o'r Duw anAveledig ; ephod ofergoelus 3 n lle y wir
fantell ofFeiriadol ; offeiriad o'i deulu ac o'i wneuthuiiad ei liunan, ac nido
gysegriad yr Arglwydd ac o hvyth Lefi ; archoíFeiriad m^'mpwyol, er o

IwN'th Lefi, eto nid o'r teuhi ofFeiriadol, 3'n 3' Uwyth hwnw. Bethle-
hem-Jud.ah.—Hwn, o bosibl, ydyw yr ail gr^^bw^dliad am enw y lle

yn y Beibl (Gen. xxxv. 19). Gwir fod y LXX. yn ei ddarllen dan yr enw
*' Ephrath " yn Jos. xv. 59, 60 ; ond nid 3^dyw y geiriau hyny yn ein

darlleniadau c^'íFredin ni. Yn yr arbenigrw^^dd a roddir 3'n y rhanau h^^n

o'r llyfr ar Iwyth Judah, ac ar Bethlehem yn rhandir y Uwyth hwnw, ac

er nad oedd brenin ar Israel ar y pryd, ceir awgrym fod brenhiniaetli

deiKvng wrth y drws, Pan yr 3^doedd Ruth yn lloff"a yn maes Boaz, 3'r

oedd Duw wedi penderfynii, drwy y fercli ieuanc hono o wlad dd^'eithr,

rhoddi y deyrnwialen i Judah, ac ymadrodd diweddaf Ll^'fr Ruth ^'d^'w 3'

gair "Dafydd ;" ac yn nyfodiad Dafydd 3T oedd swn traed Brenin arall,

mwy nagef, yn dyfod ar ei ol—y Messiah. Mae Bethlehem yn parhau yn
dref lanwedd a chynyddol yn awr, yn c^mwys tua 5000 o breswylwyr, a'r

rliai hyny gan mw^^af yn fath o Gristionogion. Gorwedd 3' ddinas rhyw
biiMi' milldir i'r deheu o Jerusalem, ac ar safle sydd tua 2550 o droedfeddi

uwchlaw wyneb y môr. Ei honw presenol 3'dyw Jìeitlahm. Dywod Con-

der fod y cyferl)3'niad mwyaf rhwng Bethlehem a Hcbron—y cyferb^^niad

sydd rhwng Cristionogaeth a Mahometaniaeth. Y mae Hol)ron yn ddinas

sydd yn edrych yn ol, fel pe byddai wedi ei lapio i fyny gyda'i beddrodau
cys'ìgredig, ac yn un o eisteddlcoedd crefydd sydd a'i phrif nodwedd mewn
tynged ddall ; tra y mae Bethlohem, o'r tu arall, yn dref sydd fel pe
byddai yn edrych yn mlaen, ac yn fangre genedigaeth crefydd sydd yn
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caffwyf le. A Micah a ddywedodd wrtho, Trig g"yda mi, lo

a bydd i mi yn dad ac yn offeiriad ; a mi a roddaf i ti ddeg"

sicl o arian bob blwyddyn, a phâr o ddillad, a'th luniaeth.

Felly y Lefiad a aeth i mewn. A'r Lefiad a fu foddlawn i 1

1

aros g-yda'r gwr ? a'r gwr ieuanc oedd iddo fel un o'i

feibion. A Micah a urddodd y Lefiad ; a'r gwr ieuanc fu 12

swcwr i wareiddiad a chynydd. O dylwyth Judah.—Gedy y copi
o'r LXX. sydd yn y Yatican, y gair " Judah " allan o'r ymadrodd " Beth-
lehem Judah," gan ddarllen o Bethlehem, o dylwyth Judah. Ond yr ystyr
yn ddiameu ydyw, nid ei fod yn ddisgynydd o deuhi yn Uwyth Judah

;

oblegid nid ydoedd yn enedigol o Bethlehem, eithr yn ymdeithio yno ; ond
ei fod yn perthyn i'r Lefìaid a drigent yn llwyth Judah, ag oeddynt, o ran
breintiau gwladol, yn rhan megis o'r llwyth. Gwir nad ydoedd Bethlehem
j'-n un o'r dinasoedd Lefìaidd ; ac yn rhaniad y wlad, teulu Aaron, yr
ofifeiriad }ti unig oeddynt wedi eu coelbrenu i Iwyth Judah ( Jos. xxi. 9, 10),
tra yroedd rhanau ereill o'r Lefiaid— teuluCohath, &c., wedi eu coelbrenu
i Iwythau ereiU. Eto gymaint ydoedd yr annhrefn ar y pryd, fel y gallai
fod llawer o'r dinasoedd Lefiaidd, er sj^rthio ohonynt, drwy goelbren, i'r

gwahanol Iwythau, eto heb eu henill oddiar y Canaaneaid, neu wedi llithro
yn ol i'w dwylaw, a bod y Lefiaid, gan hyny, dan orfod i ymofyn trigfanau
mewn dinasoedd ereill. Neu gallai y Lefiad hwn, o du ei fam, fod yn dal
cysylltiad â llwyth Judah. A Lefiad oedd efe.—Am achau ac enw
y Lefiad hwn gwêl pen. xviii. 30. Awgryma rhai, yn gymaint a bod dar-
pariaeth wedi ei gwneyd ar gyfer y Lefiaid yn Israel, fod ei waith yn
crwydro fel hyn yn dangos tueddfryd ddiles. Ond mwy tebyg fod hyn yn
tarddu oddiar annhrefn yr amseroedd hyny, a dyry hyn ystyr neillduol i'r

ymadrodd hwnw, " Y Lefiad yr hwn sydd o fewn dy byrth " (Deut. xii.

12, 18, 19; xiv. 27, 29 ; xvi. 11, 14; Mal. ii. 7, 8.

10—13. Bydd i mi yn dad.—Enw o barch a roddir ar bro-
phwydi (2 Bren. vi. 21 ; xiii. 14) ac offeiriaid, ac a roddir, weithiau, ar
bersonauheb fod y naill na'r llall, megis Joseph (Gen. xlv. 8). Deg siel
O arian.—Os ydoedd y sicl arian, fel y golyga rhai, yn gydbwys a chyf-
werth â dernyn haner coron o'n harian ni, nid oedd ei gyflog blynyddol
ond £1 5s.; neu os ydoedd, fel y tybia ereill, yn gyfwerth à thri swllt, nid
oedd y cyfanswm namyn £1 lOs. Mae yn engraifft foreu o deml gost-
fawr ac offeiriad llwm. Par o ddillad a'th luniaeth.— Golyga

y gair "pâr" yn y fan hon ei hoU ddiwyg offeiriadol a'r dillad cyíFredin
a wisgai, a'r gair "lluniaeth" a arferir yma yn gyfystyr â bywoliaeth.
Aeth yn gyfamod rhwng Micah a'r Lefiad : a desgrifia adn. 11— 13gan-
lyniad y cyflogiad. Gwna yr Arglwydd ddaioni i mi.

—

Gallai fod Micah, yn enwedig os ydyw dyfaliad Ewald yn gywir (gwêl
nodiad adn. 2), ei fod o dueddfryd masnachol, â'i lygaid ar wneuthur eniU
o'i deml a'i offeiriad. Disgwyliai, feallai, y deuai pobl y cymydogaethau
cyfagos i addoli i'w gysegr ef ; ac felly y cyfoethogid yntau â'u hoörymau.
Gwir fod yr ymadrodd, " gan fod Lefiad genyf yn offeiriad," yn dangos fod
Uwyth Lefi yn cadw ei le yn mysg y llwythau fel llwyth offeiriadol, eto y
mae bodolaeth y fath ddelw-addoliaeth bechadurus mor agos i Siloh braidd
yn anhygoel. Daw anwybodaeth ac ofergoeledd Micah i'r golwg yn amlwg
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13 yn ofìfeiriad iddo, ac a fu yn nh Micah. Yna y dywedodd
Micah, Yn awr y gwn y gwna yr Arglwydd ddaioni i mi ;

gan fod Lefiad genyf yn offeiriad.

(cymharer 2 Bren. xviii. 22) ; a dengys y benod ddilynol mor fuan yr aflon-

yddwyd y tawelwch gau a gafodd i'w gydwybod, ac y siomwyd ei ddis-

gwyliadau am Iwyddiant. Nid ydyw rhoddi cochl oíFeiriadol dros ddryg-
ioni mewn un modd yn ei gyíìawnhau.

PENOD XVIII.

1 'yN y dyddiau hyny nid oedd brenin yn Israel : ac yn y
X dyddiau hyny llwyth y Daniaid oedd yn ceisio iddynt

etifeddiaeth i drigo ; canys ni syrthiasai iddynt hyd y dydd
2 hwnw etifeddiaeth yn mysg" llwythau Israel. À meibion

Dan a anfonasant o'u tylwyth bump o wr o'u bro, gwr

(b) Ymfudiad y Daniaid i^r Gogledd; a Stfydliad Delw-addoliaeth Micah
yn Laish-Dan (pen. xviii. 1—31).

Pen xviii. 1, 2.—Pùmwr Iwyth Dan yn cael eudanfon yn ysp'iwyr.

3—6.

—

Yn cael eu calonogi gan y Lefiad ieuanc. 7—10.—Hwy-
thau yn dwyn adroddiad ffafriol am Ldis. 11—18.—Chwe'
chan' wr o feihion Dan yn ymfudo ac yn ymosod ar d Micah,
gan ei ysjpeilio oH ddelwau. 19—26.—Jonathan yr offeiriad yn
cydsynio i fyned gyda hwynt, a Micah yn gorfod ymostwng i

hyny. 27—31.—Ý maent yn gorchfygu Lais, ac yn gosod i fyny
y ddelw-addoliaeth yno.

1, 2. Yn y dyddiau hyny.—Gwêl nodiad, pen. xvii. ö.

Llwyth y Daniaid oedd yn ceisio iddynt etifedd-
iaeth i drigo.—Am randir llwyth Dan gwêl pen. i. 34. Wrth y gair
" etifeddiaeth " y golygir, yn y fan hon, dreftadaeth y gellid ei thros-

ghvyddo o dad i fab yn feddiant parhaus. Canys ni syrthiasai
iddynt.—Cyfeiria y gair '* syrthiasai " at syrthio drwy goelbren (Num.
xxxiv. 2 ; Jos. xiii. 6, &c.). Nid ydys i olygu na chawsant etifeddiaeth o

gwbl, ol)legi(l fe roddwyd iddynt etifeddiacth fel y llwythau ereiU. Ond
hwynt hwy oeddynt y rhai diweddaf i dderbyn eu hetifcddiaeth ; ac er y
rhoddwyd iddynt randir fras a ífrwythlawn, eto yr ydoedd yn anhawdd ei

gorchfygu. Yr oedd ganddynt hefyd hvythau gaUuog yn gymydogion
iddynt—Judah ar y deheu a r de-ddwyrain, ac Ephraim a lienjamin ar y
gogledd a'r dwyrain ; a chanddynt yn elynion fryrnig iddynt, yr Amoriaid

a'r l'hilistiaid, oblegid nid ydocdd dyífryn Saron, rhan o'u rliandir, naniyn

parhad, i gyfciriad y goglcdd, o wlad y Philistiaid. Ymddengys hcfyd na

ddarfu iddynt goncro na chadw meddiant o'r hyn a roddwyd iddynt (pcn.

i. .34), ac mai eu diílyg ÍFydd a barai fod yn rhaid iddynt grwydro fel hyn

ii
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grymus, o Sorah, ac o Estaol, i ysbío y wlad, ac i'w

chwilio : ac a ddywedasant wrthynt, Ewch, chwiliwch y
wlad. A phan ddaethant i fynydd Ephraim i d Micah,

o ddiffj-g lle. Gwthiasai yr Amoriaid, ac, wedi hyny, y Philistiaid, hwynt
i fyny i'r mynyddoedd o'r gwastadedd ; felly nid oedd ganddynt ond
ychydig ddinasoedd ar lethrau y mynyddoedd, y rhai oedd yn llawer ihy
gyfyng i Iwyth a rifai, yn ol y cyfrifiad diweddaf a wnelsid arnynt, 64,400
o wrywaid uwchlaw ugain mlwj'dd oed (Num. xxvi. 43). Ond y mae yn
amlwg nad ydoedd yrymgyrch hwn o eiddo llwyth Dan i'r gogledd, yn ei

gynlluniad na'i weithiad allan, o dan nodded y Goruchaf. Fe'i gwnaed
oddiar ddybenion bydol, ac ar draul yspeilio llwyth arall—Naphtali,
dybygid— o ran o'i diriogaeth ; a therfynodd mewn tori i fyny undod
cenedlaethol y llwyth, ac mewn halogi y bobl drwy sefydliad eilun-addol-
iaeth yn ninas Dan, yr hyn a fu yn achlysur, o bosibl, i Jeroboam sefydlu
ffieidd-dra cyífelyb yno yn mhen canrifoedd. Ar ol hyn, yn nghofrestrau
achau llwj'thau yr Arglwydd, y rhai a wnelent i fyny Eglwys yr Hen
Destament (1 Cron. ii.—xii.), y mae llwyth Dan wedi ei golli yn gyfan-
gwbl ; a phan y mae j^r angel, yn hanes Eglwys y Testament Newydd
(Dat. vii. 4— 8), yn rhoddi i lawr y nifer arwyddluniol oedd wedi eu selio,

nid oes son am dano. Ni sonir am brophwyd na barnwr, na neb enwog yn
cyfodi ohono oddigerth Samson yn unig. O'u bro.—Yn llythyrenol,
O'u cyrau ; ond nid cyrau terfynau y llwyth mewn ystyr ddaearyddol,
eithr cyrau holl boblogaeth y llwyth—o'r naill gr i'r llall. Darllenir gair
o'r un tarddiad yn Num. xxii. 41, yn unol â'r ystyr hon. Mae yn air tra
neillduol, ac y mae camgyfieithiad amlwg ohono yn 1 Bren. xii. 31, lle y
darllenir ef "y rhai gwaelaf," ac yn 1 Bren. xiii. 33 ; 2 Bren. xvii. 32, lle

y darllenir ef yn " gwehilion ;" ond yr ystyr yn y manau hyny ydyw, 'pob

dof<harth ó'r hobl. Felly yma golyga fod yr ysbiwyr hyn yn cael eu hanfon
oddiwrth y llwyth fel cyfangorph i'w cynrychioli. Gwyr grymus.

—

Yn llythyrenol, gwyr, meibion o ddewrder. Yr oeddynt yn cael eu dan-
fon ar gynllun yr ysbiwyr yn myned i chwilio Canaan (Num. xiii. 1—16

;

ond nid oes unrhyw sail i dybied fod yr Arglwydd yn cymeradwyo y dan-
foniad hwn, er i'r Lefiad, ofí'eiriad Micah, sicrhau iddynt ei fod (adn. 6).

O Sorah ac o Estaol.—Y manau adnabyddus yn hanes genedigaeth
a marwolaeth Samson. Gwêl pen. xiii. 25 ; xvi. 31. Oddiwrth yr awgrym
yma, nid ydyw yn annaturiol i ddeall fod yr hanes hwn wedi ei gymeryd
o'r un ffynonell a hanes Samson, ac, feallai, o groniclau hanesyddol llwyth
Dan, y rhai, o bosibl, a aethant ar goll ar ol hyn, canys nid oes nemawr o
hanes y llwyth i'w gael drachefn. I fynydd Ephraim.—Y darllen-
iad llythyrenol o'r gair "mynydd Ephraim'" yn mhob man yn Llyfr y
Barnwyr ydyw mynydd-dir Ephraim, ac felly y dylid ei dc'aiTen heíyd
yma, ac yn adn. 13. Gwêl pen. iii. 27. Yr oeddrhandir fynjddigEphrsim
yn gorwedd yn union ar Iwybr y Daniaid i fyny i'r gcgledd, gan eu 1 od,
yn ddiau, yn osgoi y llwjbr drwy ddyfíryn Sarcn a'r gwastadedd, gan ofn
yr Amoriaid. I dy Micah.—Yn ol y cyfeiriadau a geir yn y benod
hon, ymddengys fod yr hyn a elwir yma " tf Micah," fel y tabirnacl yn
Siloh, yn cael ei amgjlchynu gan gyntedd, a'r t ei hunan yn íath o gyf-
uniad o deml a chastell, oblegid ni arferir y gair "porth" (adn, 16) Ljth
am ddrws t, eithr bob amser am borth dinas gaerog, neu amddiíÎArfa.
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3 hwy a letyasant yno. Pan oeddynt hwy wrth d Micah,
hwy a adnabuant lais y gwr ieuanc y Lefiad : ac a droisant

yno, ac a ddywedasant wrtho, Pwy a'th ddug- di yma? a
pheth yr ydwyt ti yn ei wneuthur yma ? a pheth sydd i ti

4 yma ? Ac efe a ddywedodd wrthynt, Fel hyn ac fel hyn y
gwnaeth Micah i mi ; ac efe a'm cyflogodd i, a'i oífeiriad

5 ef ydwyf fi. A hwy a ddywedasant wrtho ef, Ymgyng"-
hora, atolwg, â Duw, fel y gwypom a Iwydda ein ff"ordd

6 yr 3^dym ni yn rhodio arni. Á'r ofFeiriad a ddywedodd

Oddiamgylch i d Micah ymgasgaslasai ereill i fyw, y rhai yr oedd iddynt
ran yn nygiad yn mlaen yr addoliad a gerid yn mlaen yn y deml ; a diau
fod t y Lefiad (adn. 15) yn agos i borth y cyntedd, gyda Uety íForddolion

yn rhywle heb fod yn mhell o'r fan. Tebyg fod yma fath o sefydliad

—

pentref bychan, wedi ymgasglu yn nghyd, cyfFelyb i'r modd yr adeiladir

preswylfeydd yn fynj'ch o amgylch tai addoliad, ac y gelwid y cwbl Beth-
Micah—T Micah.

3—6. A adnabuasant lais y gwr ieuanc—Tybiarhai (1)

nad ydyw hyn yn golygu ond eu bod, pan ar gychwyn i'w taith, o d
Micah, wedi digwydd clywed llais ofifeiriad mewn defosiwn, yn canu neu
yn adrodd Sahnau neu weddiau yn uchel

; (2) ereill iddynt adnabod, oddi-

wrth ei lediaith, nad ydoedd yn perthyn i'r parthau hyny
; (3) ond mwy

tebyg, gan fod rhandir Dan yn terfynu ar randir Judah, a iDod y Lefiad

hwn, dybygid, o duedd grwydraidd, ac, yn neillduol, os ydoedd o deulu
enwog Moses (adn. 30), eu bod yn gydnabyddus â'u gilydd yn flaenorol.

Ymddengys na fynegasai Micah iddynt am ei deml, oblegid y mae cwest-
íynau y Daniaid yn amlygu syndod. Fel hyn ac fel hyn.— Gweler
yr un ffurf o ymadroddi yn 2 Sam. xi. 25 ; 1 Bren. xiv. 5. Rhoes iddynt
grynodeb o hanes ei grwydriadau, pa fodd y bu iddo ddod i d y Micah
hwn, yr hwn, fel un o hen bendefigion y Canoloesoedd, oedd mewn angen
oíi'eiriad, ac yntau, fel un o'r mynachod crwydraidd, am ychydig siclau,

lluniaetli, a phâr o ddillad, yn ymsefydlu i lawr i fod yn oíTeiriad iddo ; ac
" ofíeiriad Micah " y gelwir ef yn yr hanes. Ymgynghora, at-
ol^A^g, a Du^A/".—Yr oedd golwg ar yr ephod a'rteraphim yn awgrymu
iddynt gyfleusdra i ymof}^ â Duw. Gwêl pen. i. 1. Mae yn deihvng o
sylw eu bod hwy, pan yn ymofyn am gyfarwyddyd yn defnyddio y gair

"Duw" yn ei ystyrgN'ffrediiiol, ond fod j^LeHad, wrth ynigymeryd âg ateb,

yn defnyddio y gair yn ei ystyr neilhhiol fel " Jehofah." Gydag ychydig
iawn odraíferth gallasai y rhai hyn fyned i Siloh i ymofyn «â'r Arglwyda
yno, yn y gwir dabernacl. Ond, fel y dywed yr Esgol)Hall, y maodynion
bydol yn fanwl gyda'u hymborth, eu bargeinion, eu cyfamodau, &c. ; ond

y peth penaf—pwnc eu duw, os cânt ephod ac eilun, ymtoddlonant ar

nyny. Gwoll ganddynt gael y gau, gyda hawddfyd, na cheisio y gwir
gydag ychydig drafforth. Gerbron yr Arglwydd y mae eich
ffordrl chwi.—Yn llythyrenol, yn uniawn gerbron yr Arglwydd y
mac eich ffordd chwi, //.y., yn gymeradu y yn ngolwg yr Arglwydd (gwêl
K/r.ih viii. 21, 22; Diar. v, 21; Jor. xvii. 16). Cyfyd y cwestiwn yn
naturiol ynia (1) A oedd yr ofleiria<l hwu yn ateb ohono ei hunan

; (2) ai
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wrthynt, Ewch mewn heddwch : gerbron yr Arglwyddj/
rìuie eich fFordd chwi, yr hon a gerddwch.
Yna a pûmwr a aethant ymaith, ac a ddaethant i Laís

; 7
ac a welsant y bobl oedd ynddi yn trigo mewn dyogelwch,
3'n ol arfer y Sidoniaid, yn llonydd ac yn ddiofal ; ac nid

ûedd swyddwr yn y wlad, yr hwn a allai eu gyru hwynt i

3'nte dros Dduw fel yr honai fod ; (3) neu drwy gynhyrfiad rhyw yspryd
drwg, fel y gau-brophwydi yn nyddiau Ahab? (1 Bren. xxii. 22). Y mae
yr ail yn angliredadwy, a'r trydydd yn anhebyg, felly y cyntaf ydyw y
teb^'caf ; ac y mae yr atebiad, fel yr oraclau paganaidd, mor benagored fel

y gall fod yn wir neu yn anwir, ac mor debyg o droi allan yn wirionedd a
dim arall.

7. Lais.—Dinas yn ngogledd Canaan a adnabyddid ar y cyntaf dan
yr enw Laîs, neu Lesem (Jos. xix. 47), ond a ddaeth, wedi hyny, o dan yr
enw Dan, 3'n adnabyddus fel pwynt eithaf y wlad ar du y gogledd. Y
crybwylliad cyntaf am dani, a hyny dan yr enw Dan, sydd yn Gen. xiv.

14, pan oedd Abraham yn erlyn y brenhinoedd, a'r diweddaf sydd yn 1

Bren. xv. 20 ; 2 Cron. xvi. 4., pryd y dinystriwyd hi, a dinasoedd gogleddol
ereiU, gan Benhadad, brenin Syria. Ystyr y gair Dan ydyw hariLwr ; a
thua phedair milldir i'r gorllewin o Cesarea-Philipi (BaniasJ, yn ymyl un
o darddleoedd yr lorddonen, y mae bryncyn bychan, o'r enw Tell el-Kadi
—Bryn neu Caer y Barnwr, ac yno y tybir, gyda mesur helaeth o sicrwydd,
fod safle heu d'linas Dan. Mae yr enw yn dra arwyddocaol, yn gymaint
ag mai yr un ystj^r sydd i'r gair Arabaeg Kadi ag sydd i'r gair Hebraeg
Dan. Yn ymjd troed y bryn, ar du y gorllewin iddo, tardd tfynon gref

—

\ gryfaf yn Syria, os nad, yn wir, un o'r rhai cryfaf yn y byd. AUan
olioni y rhêd afon, o dan yr enw Nahr el-Leddân—y gair diweddaf, fel y
tybir, yn llygriad o'r gair "Dan," a rhêd i lawr i gyfeiriad dyfroedd
Merom, yn afon lifeiriol, hyd yn nod ar ei tharddiad cyntaf, a hi ydyw
un o wreiddiau yr lorddonen. Ar du deheuol y bryn, ac o'i amgylch, ceir

adfeilion lawer, ac yno y dyry traddodiad safle tabernacl y llo aur, yn
nyddiau Jeroboam, a thybir y gallai fod hwnw ar yr un safle a thabernacl

y Daniaid. Ar ol sefydliad y Daniaid yn y Ue, daeth yn bwynt eithaf

Gwlad Canaan yn nghyfeiriad y gogledd, a daeth yr ymadrodd "o Dan i

Beerseba" yn ymadrodd cyfíredin (Barn. xx. 1 ; 1 Sam. iii. 20 ; 2 Sam. iii.

10 ; xvii. 1 1 ; xxiv. 2,15; 1 Bren. iv. 25
1

; ond yn rhai o lyfrau hanesiol diwedd-
araf yv Hen Destament, gwrthdroir y dywediad yn "o Beerseba hyd Dan"
<1 Cron. xxi. 2; 2 Cron. xxx. 5). Yn ol arfer y Sidoniaid.— Er
fod Sidon ei hunan yn dref fawr borthladdol, ar yr arfordir, ac wedi ei

hamgylchynu â chaerau ; eto, yn gymaint a bod athrylith y Sidoniaid yn
rhedeg yn benaf, nid i gyfeiriad milwrol, eithr celfyddydol a masnachol,
yr oedd yr ymfudwyr hyn o Sidon yn byw yn ddiofal, gan esgeuluso yn
hoUol bob math o hunan-amddifFyniad. Oddiwrth yr ymadrodd, "pell
oeddynt oddiwrth Sidon," gellir casglu mai wedi ymsefydlu yn fath o
drefedigaeth yr oeddynt, a chan fod y Sidoniaid yn enwog am eu celfydd-

garwch mewn cymynu coed (1 Bren. v. 6 ; 1 Cron. xxii. 4), a chan fod
Libanus a'i goedwigoedd mor agos (Jos. xiii. 6) tebyg mai dyma alwed-
igaeth pobl Laís. Ac nid oedd swyddwr yn y wlad a
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gywilydd mewn dim : a phell oeddynt oddiwrth y Sidoniaid,

8 ac heb negesau rhyngddynt â neb. A hwy a ddaethant at

eu brodyr i Sorah ac Estaol. A'u brodyr a ddywedasant

9 wrthynt, Beth a ddywedwch chwi ? Hwythau a ddywed-
asant, Cyfodwch, ac awn i fyny arnynt : canys gwelsom y
wlad ; ac wele, da iawn yw hi. Ai tewi yr ydych chwi ?

na ddiogwch fyned, i ddyfod i mewn i feddianu y wlad.

10 Pan eloch, chwi a ddeuwch at bobl ddiofal, a gwlad eang :

allai eu gyru i gyw^ilydd mewn dim.—Y mae y darllen-

iadau, ar y trawddeg hon, yn neillduol o amheus, a'r cyíieithiadau yn dra
amrywiol. Ni phetrusa rhai o'r beirniaid goreu i ddyw eyd fod y testyn

yn anghyflawn, os nad yn anghywir yma. Cydsynir yn lled gj^ífredirjol

mai ystyr y gair a gyfieithir genym ni 3'n " swyddwr " ydyw un yn rrndd-

ianii cy/oeth neu lywodraeth, ac mai ystyr yr ymadrodd '* g^'ru hwynt i

gywilydd " ydyw peri niwed, fel yn 1 Sam. xx. 34 ; xxv. 7 ; Diar. xxv. 9.

Golyga rhai fod yr ysgrifenydd yn dyfynu y geiriau hj'n o ryw ysgrif

adnabyddus flaenorol, gan eu cymhwyso yma at y Sidoniaid ; felly dar-

llenant yr holl frawddeg fel desgrifiad ohonynt hwy, ei; hod yn Uonydd ar
yn ddiofal, heb wneyd niwed i neb, gan /eddianu cy/oeth, tfcc. Y meddwl
felly fyddai fod y Öidoniaid a'u bryd ar ymgyfoethogi, ac ar anturiaethau
masnachol, yn gymaint fel nad oeddynt yn ceisio niweidio neb, ond yn
dilyn eu gorchwylion yn dawel a diofal. Ond yr ystyr yn ddiamheu ydyw
—ac y mae hon yn un o'r engreifftiau hyny ag y mae yr ystyr yn eghirach
na'r darlleniadau—na,d oedd na brenin na chymydog galhiog, o fath yn y
byd, yn agos atynt i beri iddynt unrhyw flinder mewn dim. Dylid dyweyd,
ar yr un pryd, fod brawddegau diweddaf yr adnod yn tfafrio y golygiad
cyntaf, oblegid y mae yn amlwg eu bod wedi eu rhoddi i mewn er dai gos

agwedd ddiofal a diamddiff"yn y Sidoniaid, er eu bod yn bell o Sidor, ac
heb gyfathrach rhyngddynt â neb. Felly fe fyddai yr holl adnod yn ddes-

grifiad o'r Sidoniaid, yn eu diofalwch, heb ddyweyd yr un gair am eu
gelynion, yr hyn nid oedd yn amcan gan yr ysgrifenj'dd o gwbl. Modd
Dynag, tra y mae y testyn gwreiddiol mor amheus, nis gellir penderfyuu
yn sicr aryr ystyr. A phelloeddynt oddiwrth y Sidon-
iaid.—Diamheu yr edrychai preswylwyr Laís ar Sidon fel eu cartrefle

gwreiddiol ; ond yr oedd holl drwch cadwen mynyddoedd Li))anus a rlian

o Anti-Libanus rhyngddynt â'u mamddinas ; ac felly, pan ddaeth y Dan-
iaid yn ddisymwth arnynt (adn. 27), nid " oedd waredydd." Gwir nad
ydoedd Tyrus ond rh^'W ugain milldir o bellder oddiwrthynt, ond nid

ydoedd Tyrus wedi dyfod i ddim bri na nerth y pryd hyn.

8— 10. Brysiodd y pum' r o feibion Dan i lawr i'r deheu i hysbysu
eu brodyr ddarfod iddynt (hlarganfod paradwys o le yn y gogledd, a bod
yn hawdd ei meddianu. Ai tewi yr .ydych chwi ?Dyry Keil
ddarlleniad hel) fod yn y íl'urf o gwestiwn, ac mewn c^sylltiad â'r frawddeg
flaenorol, fel y canlyn •. — canys (/ivc/fiom y tir, ac yr y<ly<h chwi yn ddistavK

Gweler yr un ymadrodd yn 1 liren. xxii. 3 ; 2 Jiren. vii. 9. Ystyr y
frawddeg ydyw eu bod yn sefyll yn (hhegni heb wneyd dim. Cymharer
adroddiad yr yHbíwyr yn Nuin. xiv. 7 gyda r holl hancs hwn. A g^A^lod
eang,— Yn llythyrenol, tir llydan ar bob llaw, h.y., tir lieb fod yn
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canys Duw a'i rhoddodd hi yn eich llaw chwi : se/We nid

oes ynddo eisieu dim a'r j' s}'dä ar y ddaear.

Ac fe aeth oddiyno, o dylwyth y Daniaid, o Sorah ac o 11

Estaol, chwe channwr, wedi ymwregysu âg arfau rhyfel.

A hwy a aethant i fyny, ac a wersyllasant yn Ciriath- 12

jearim, yn Judah : am hyny y galwasant y fan hono
Mahaneh-Dan, hyd y dydd hwn : wele, y mae o'r tu ol i

Ciriath-jearim. A hwy a aethant oddiyno i fynydd 13

Ephraim, ac a ddaethant hyd d Micah.

gyfyng, fel y lle yr oeddynt yn trigo ynddo o'r blaen, ac yn cael eu gyru
ohono i'r mynyddoedd gan eu gelynion (pen. i. 34). Ceir yr un ymadrodd
yn Gen. xxxiv. 21 ; 1 Cron. iv. 40 ; a gellir gweled yr un gair yn cael ei

gymhwj'so at " afonydd " a " môr " yn Sahn civ. 25 ; Es. xxxiii. 21. Mae
y crybwylliad fod Duw yn rhoddi trigolion Laís yn eu llaw, yn dangos eu
Dod yn cj'feirio at ateb oracl y Lefìad 3^ nh Micah. Lle nid oes
eisieu dim ar y sydd ar y ddaear.—Etyb y wlad i'r des-

grifiad hwn heddyw. Ceir rhoddion natur yno yn yr helaethrwydd mwyaf
—hinsawdd dymherus, golygfeydd prydferth, tir ífrwythlawn, yn cael ei

ddyfrhau gan aberoedd lawer, ac yn cynyrchu, heb lawer o lafur, gnydau
trymion o wenith, haidd, a phlanhigion íFrwythlawn ereill. Ceir yno
hefyd anifeiliaid yn finteioedd lluosog yn ymbesgi ar borfeydd gwelltog ;

mewn gair, y mae yn un o'r llenyrch prydferthaf a íFrwythlonaf yn y wlad
i gyd. Gorwedd y lle yn nghr uchaf y gwastadedd lle y mae Dyfroedd
Merom, yn ymyl íFynonellau yr lorddonen, a than gysgod mynydd Hermon.

11—13. O dylwyth y Daniaid.—Arferir y gair "tylwyth"
yn y fan hon yn yr ystj'r o Iwyth. Gwêl pen. xiii. 2. Ymddengys fod y
Daniaid hyn yn gweithredu, yn yr ymfudiad hwn, yn enw a than gyfar-

wyddyd y llwyth (adn. 19) ; a gellir casglu fod y symudiad hefyd yn un
llwyr—fod y chwe' chant arfogion, gyda'u teuluoedd, eu meddianau, a'u

hanifeiliaid, &c. (adn. 21) oU yn symud gyda'u gilydd. Cymharer yr
yrafudiad âg un arall o eiddo y Simeoniaid yn nyddiau Hezeciah (1 Cron.
iv. 39-43). Mahane-Dan.—Gwel pen. xiii. 25. Enw ar le neillduol

ydoedd hwn, a lle a gafodd yr enw oddiwrth yr amgylchiad a gofnodir
yma. Efallai mai yno yr ymgyfarfj^ddai yr holl fintai er ymbarotoi ar gyfer

y daith. O'r tu oi i Ciriath-jearim.—Dinas sydd, er nad
ydyw ond bechan, yn meddu rhan bwysig yn hanesiaeth y Beibl. Cry-
bwyllir hi gyntaf fel un o bedair dinas y Gibeoniaid (Jos. ix. 17). Nodir
hi dracliefn fel un o bwyntiau terfyn gogleddol Judah (Jos. xv. 9), ac fel

y pwynt y cyfarfyddai terfynau gorllewinol a deheuol llwyth Benjamin
(J08. xviii. 14, 15), ac yn y manau hyn ceir ei bod yn adnabyddus dan enw
arall—feallai enw boreuach, sef hen enw y duw Canaaneaidd Ciriath-baal.
Yn achau llwyth Judah, yn 1 Cron. ii. 50—52, dywedir ei sylfaenu gan
Sobal, mab Caleb, mab Hur. Darfu i'r syniad am gysegredigrwydd y lle

beri i wyr Bethsemes ddanfon at wyr Ciriath-jearim i ddyíod i gyrchu yr
arch (1 Sam. vi. 20, 21); a bu yr arch yno, yn nh Abinadab, am ugaii^

mlynedd (1 Sam. vii. 2), hyd nes y symudwyd hi i dÿ Obed-edom (1 Cron.
xiii. 5, 6 ; 2 Cron. i. 4 ; 2 Sam. xi. 3). Mynegir ddarfod i bobl Ciriath-
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14 A'r pumwr, y rhai a aethant i chwilio gwlad Laís, a
lefarasant, ac a ddywedasant wrth eu brodyr, Oni wyddoch
chwi fod yn y tai hyn ephod a theraphim, a delw geríìedig-,

a thoddedig? g-an hyny ystyriwch yn awr beth a wneloch.
15 A hwy a droisant tuag yno ; ac a ddaethant hyd d y gwr

ieuanc y Lefiad, i d Micah ; ac a gyfarchasant well iddo.

16 A'r chwe channwr, y rhai oedd wedi eu gwregysu âg
arfau rhyfel, oedd yn sefyll wrth ddrws y porth, sef y rhai

jearim ddychwelyd o'r gaethglud yn Nehem. vii. 29 ; Ezrah ii. 25, lle y
gelwir hi Ciriatharim. Yno hefyd yr oedd cartref y prophwyd Uriah mab
íSemaiah, yr hwn a roddwyd i farwolaeth gan Jehoiacim brenin Judah
{Jer. xxvi. 20). Cytunir yn Ued gyffredinol mai pentref ar y brif-ífordd
sydd yn arwain drwy fynydd-dir Judeah, o Joppa i Jerusalem, rhyw saith
milldir i'r gorllewin-ogledd-orllewin o Jerusalem, o'r enw Kuriet-el-enab
ydyw ei hen safle. Ystyr yr enw Ciriath-jearim ydyw dÌ7ias-y-coed, ac
ystyr Knritt-tl-enah ydyw dinas y gwinwydd ; a cherllaw i'r pentref hwn y
dywed Tristram ddarfod iddo weled yr unig goedwig, deilwng o'r enw, a
welodd yn yr oU o Ddeheudir Palestina. Adnabyddir y pentref yn awr,
weithiau, o dan yr enw Abii Gosh, oherwydd fod penaeth yspeilgar o'r

enw hwnw wedi bod yn byw ynddo. Gwahaniaetha Conder oddiwrth y
lleoliad uehod gan roddi Ciriath-jearim yr un a Ue o'r enw Arma (oherwydd,
yn un peth, y tebygolrwydd i'r terfyniad arim sydd i'r gair yn Ezrah ii.

25), tua phum' milldir i'r de-orllewin o Kuriet-el-enab, a phedair miUdir i'r

dwyrain o Bethsemes. Ond y mae Robinson, Tristram, &c., yn bendant
o blaid y lleoliad yn Kuriet-el-enah. Golyga y geiriau " tu ol i Ciriath-
jearim " i'r de-orllewin iddi. Ty Micah.—Gwel adn. 2.

14—15. Oni wyddoch.—Yr un teimlad ag a barodd i Micah
sicrhau yr offeiriad—y trysor crw^'drol hwn—a feddianai hefyd fynwesau
arfügion llwyth Dan, y rhai a ganfyddasant yn y Lefiad hen gydnabod
iddynt. Wrth fyned heibio, y tro o'r blaen, cawsant ei fendith ar eu
hanturiaeth ; ac hyd yn hyn fe droes yr anturiaeth allan yn llwyddianus.
Awgjryinasant i'w cyd-deithwyr fod yma gyfleustra rhagorol iddynt i

ddyfod i feddiant o'r hyn oedd eisieu er rhoddi gwedd grefyddol, a nodded
ddwyfol dros eu hanturiaeth. Dyna feddwl yr ymadrodd, " gan hyny,
ystyriwch yn awr l>eth a wneloch." Y tai hyn.—Y mae yn amlwg,
yn ol adn. 2, 3, 82, fod yno amryw dai hel^law yr eiddo Micah, a bod *' t
y Leliad " a " th Dduw " ar wahan i d Micah, ond o fewn yr un cyntedd.
A hwy a droisant tuag yno.— Golyga yr ymadrodd, yn ol yr
Hebracg, droi ó'r brif-jjordd; ac yn pen. iv. 18; xix. 12, ceir yr un ym-
adrodd gyda'r un ystyr. Yn nghanol y sefydliad yr oedd t Micah, ae yn
ymyl y porth yr oedd t y Lcfíad ; ac aethant i mewn yno gan gyfarch
gwell iddo, h.y., ymofynam ei iechyd, mewn dull cyfeillgar (Gen. xliii. 27 ;

Exod. xviii. 7).

16—21. Oedd yn sefyll wrth ddrws y porth.—Mae trefn
yr amgylchiadau a gofnodir yn yr adnodau liyn fel y canlyn:—Pan oedd yr
holl lintai yn y ffordd, gyferbyn a th y Letìad, aeth y j)um' wr i mown gan
ei longyfarch, daoth yntau allan atyrit, ac a ddaeth gyda hwynt at y porth,
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ocdd o feibion Dan. A'r pumwr, y rhai a aethent i chwilio 17

y wlad, a esg-ynasant, ac a aethant i mewn yno ; ac a

ddygasant ymaith y ddelw gerfiedig, a'r ephod, a'r ter-

aphim, a'r ddelw doddedig : a'r offeiriad oedd yn sefyll

wrth ddrws y porth, gyda'r chwe channwr oedd wedi
ymwregysu âg arfau rhyfel. A'r rhai hyn a aethant i d 18

Micah, ac a ddygasant ymaith y ddelw gerfiedig, yr

ephod. a'r teraphim, a'r ddelw doddedig. Yna yr offeiriad

a ddywedodd wrthynt, Beth yr ydych chwi yn ei wneuthur ?

Hwythau a ddywedasant wrtho, Taw sôn
;
gosod dy law 19

ar dy safn, a thyred gyda ni, a bydd i ni yn dad ac yn
offeiriad : ai gwell i ti fod yn offeiriad i d un gwr, na'th

fod yn offeiriad i Iwyth ac i deulu yn Israel ? A da fu gan 20
galon yr offeiriad ; ac efe a gymerth yr ephod, a'r ter-

aphim, a'r ddelw gerfiedig, ac a aeth yn mysg" y bobl.

Ue yr oedd y chwe' chanwr jm sefyll i ddisgwyl. Tra yr oedd y Lefiad yn
ymddiddan â'r holl fintai aeth y pum' wr yn ol i d y duwiau (a elwir yn
adn. 8 3'n "d Micah "), yr hwn, feallai, oedd yr un a th y Lefiad—yn
rhan ohono, o bosibl, mewn goruwchystafell ynddo ( " esgynasant " adn. 17),

ac a ladratasant y delwau a'r ephod, ac a'u dygasant allan at y porth, lle

yr oedd 3' Lefiad wedi aros i ymgomio â'r fintai. Ar y foment, pan ddar-
ganfu yr oífeiriad y lladrad, efe a ddyrchafodd ei lef (adn. 18) ; ond dystawyd
ef yn ebrwydd â gwobr. " Taw son, gosod dy law ar dy safn," ac efe a
ymfoddlonodd ; canys gwell ganddo ydoedd bod yn ofíeiriad i Iwyth yn
Israel nag i un gr. Y fath gymysgedd o ynfydrwydd ac ofergoeledd a
geir yn yr hanes hwn ! Os nad allai y delwau hyn amddifíyn eu perchen
a'u gwneuthurwr rhag cael ei yspeilio, pa fodd y gallent amddiffyn y lladron?
Y fath gip ar eilunod, a'r fath werth ar offeiriad ! Ac eto yr offeiriad a
gyüogir am ddeg sicl, odid nas gellir ei Iwgr-wobrwyo âg un ar ddeg. Y
mae yr hawsder gj'da pha un ^ Hwyddasant i berswadio y Lefiad hwn i

werthu ei gj-mwynaswr, yn berffaith gyson â'r cymeriad a roddir iddo
drwy 3'r holl hanes. Eglura adn. 18, 19, y manylion yn llawnach, gan
roddi cyfrif pa fodd yr oedd yr offeiriad yn gallu sefyll wrth y porth, tra

yr oedd ei gysegr yn cael ei yspeilio. Ac a ddygasant ymaitli y
ddelw gerfiedig, yr ephod, &c.— Yn ol yr Hebraeg dylid
darllen, a ddygasant ymaith ddelw gerfiedig yr ephod ; ac felly y mae yr
ymadrodd \'n wahanoî i'r hyn a geir yn adn. 14, 17, lle y mae y darlleniad
arferol yn gywir. Yr un gair am ddelw gerfiedig, sef y gair pesel, a geir

yno ag yma ; ond yn unig y cysylltir y gair ephod âg ef yn wahanol

—

ephod-pesel, i olygu, dybygid, nid yr ephod yn wisg ani y ddelw, fel y tybia
rhai esbonwyr, eithr i ddangos fod yr ephod, fel moddion i gael allan ewyllys
yr Arglwydd, yn rhagdybied bodolaeth delw o'r Jehofah, a bod yr offeiriad,

pan yn ymofyn â Duw, yn wastad yn rhoddi yr ephod am dano. E fe a.

gymerth yr ephod.—Gan fod y Daniaid wedi ei chymeryd o gysegr
Micah, yr oedd raid iddo yntau ei derbyn i'w siars o'u dwylaw hwynt. Ac
a aeth yn mysg y bobl.—Golyga yr ymadrodd ei fod yn ymdaith
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21 A hwy a droisant, ac a aethant ymaith ; ac a osodasant y
plant, a'r anifeiliaid, a'r clud, o'u blaen.

22 A phan oeddynt hwy enyd oddiwrth d Micah, 3^ gwr
oedd yn y tai wrth d Micah a ymgasglasant, ac a erlidias-

23 ant feibion Dan. A hwy a waeddasant ar feibion Dan.
Hwythau a droisant eu hwynebau, ac a ddywedasant wrth
Micah, Beth a ddarfu i ti, pan wyt yn dyfod â'r fath fintai ?

24 Yntau a ddywedodd, Fy nuwiau, y rhai a wneuthum i, a

ddygasoch chwi ymaith, a'r offeiriad, ac a aethoch i ffordd :

a pheth sydd genyf fi mwyach ? a pha beth yw hyn a

25 ddywedwch wrthyf, Beth a ddarfu i ti ? A meibion Dan
a ddywedasant wrtho, Na âd glywed dy lef yn ein mysg
ni ; rhag i wr digllawn ruthro arnat ti, a cholli ohonot

26 dy einioes, ac einioes dy deulu. A meibion Dan a aethant

i'w ffordd. A phan welodd Micah eu hod hwy yn gryfach

yn nghanol y fintai, (1) un ai er diogelwch personol rhag ymosotliadau

Micah ; (2) neu rhag iddo ddianc ei hunan
; (3) neu er dj^nwai'ed y lle canolog

a roddid i'r offeiriad a'r archoffeiriad yn nghynulleidfa meibion Israel, pan
ar eu hymdaith drwy yr anialwch. A'r clud o'u blaen.—Defn^aidir

y gair a gyfieithir yma " clud," yn gyffredin, fel ansoddair i olygu ìiardd,

ysplenydd ; ond yma defnyddir ef fel enw i ddynodi pethau gwerthfawr ;

nid y pethau trymion, eithr eu trysorau mwyaf dymunol. Y mae y "ihai

bach " yn cynwys y gwragedd a'r plant, fel y rhai diamddiflyn, ag yr oedd

eisiau eu diogelu (Exod. xii. 37). Disgwyhent ymosodiad gan Micah; felly

trefnent eu mintai yn y fath fodd fel ag i fod yn fwyaf cytìeus mewn ym-
osodiad. Cymharer Gen. xxxiii. 2, 3. Y gwahaniaeth ydyw fod Jacob yno
yn myned i gyfarfod Esau, a'r Daniaid j^ma yn disgwyl Micah ar eu hol.

22—26. Cynlluniwyd y lladrad hwn y fath fel yr oedd y Daniaid yn

mhell ar eu ffordd cyn i Micah eu goddiweddyd. Mae y brawddegau sydd

yn adn. 22 yn frawddegau eglurhaol a dibynol ar y ferf " gwaeddasant,"

yn adn. 23, a gelhr eu darllen fel y canlyn :

—

Ac wedi iddynt (y chwe' chan'

r) fyned enyd oddiwrth d Micah, ac wedi i'r gtuyr oeddynt yn y tai, icrth

d Micah, <jael eu ca.'iylu yn ìighyd, a goddiweddyd meibiou JJan, hwy (sef

Micah a'r rhai oedd gydag ef) a waeddamnt, d-c. Y tai ^ATth dy
Micah.—Yn hytracli, darllener y tai yn nhy Micah, gan olygu t Micah
— Beth-Micah, fel yn adn. 3, yn enw ar yr hoU bentref, yr hwn bontrcf a

gynwysid i gyd, o bosibl, mewn un cyntedd, a'r myne(Had iddo drwy un

porth. Dyma y rhai y cyfeirir atynt dan yr enw " y tai hyn " yn adn. 14.

Ymgasglasant.—Yn llythyrenol, a alwyd yn nghyd. Tcbyg fod

Micah a'r dynion allau yn y meusydd pan gymcrlh y llaíhad k>, a plian

ganfu y gwragedd y peth, yiiuhlengys iddyiit godi llcf, a galw y dynioii yn

nghyd mor gynted ag yr oedd bo.sil)!, er erhd ar ol y Daniaid. Yn
dyfod a*r fath fintai.— Yn llythyrenol, wedi cynull yn nghyd y
fath firitai. Yr un ymadrodd sydd yma ag yn pen. iv. 13 am Siscra yn

cynull ei luoedd yn nghyd. Prawf aiddgarwch Micali yn erlid ar ol nieibion

Dan ei fod, fel Laban gynt, yn cyHylltu rhyw fanteision mawrion â'r
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nag- ef, efe a drodd, ac a ddychwelodd i'w d. A hwy a 27
gymercisant y pe^/iau a wnaethai Micah, a'r ofteiriad oedd
o^anddo ef, ac a ddaethant i Lais, at bobl lonydd a diofal

;

ac a'u tarawsant hwy â mîn y cleddyf, ac a losgasant y
ddinas â thân. Ac nid oedä waredydd ; canys pell oedd 28
hi oddiwrth Sidon, ac nid oeää negessLU rhyngddynt â neb

;

hefyd yr oedd hi yn y dyífryn oedd wrth Beth-rehob : a hwy
a adeiladasant ddinas, ac a drigasant ynddi. A hwy a 29

"duwiau" (neu y "duw," oblegid fe ellir ei ddarllen felly) hyn, ac awgryma
parodrw^-dd ei gym^^dogion i ymuno âg ef, fod iddynt hwythau ryw fantais
yn deilliaw oddiwrth oífeiriad a chysegr Micah. Rhag i "wyr dig-
llawn.—Darllener, gfNAryr chwerw eu henaid. Yr un ymadrodd a
gyfìeithir " creulawn eu meddwl" yu 2 Sam. xvii. 8. Ruthro arnat
ti.—Yn hytrach, syrthio arnat ti. Yr ystyr ydyw gosod eu dwylaw ar un
er niwed. Gwèl nodiad, pen. xv. 12. Ac einioes dy deulu.

—

Golygir y gair yraa fel desgrifiad o bobl ^'r holl sefydliad ag yr oedd Micah
fel math o benaeth arno. Dengys y geiriau yn amlwg eu bod yn pender-
fynu dal gafael yn yr yspail drwy rym ; a phan ganfu Micah eu bod felly,

a'u bod yn grj'fach nag ef, efe a droes yn ol, a hwythau—y Daniaid—

a

3'mdeithiasant yn mlaen tua'r cartref newydd a feddianwyd mor rwydd
ganddynt.

27—29. A gymerasant y pethau a wnaethai Micah.
—Yn hytrach darllener, y duwiau a wnaethai Micah. Gwêl adn. 24, 31

;

Exod XX. 4 ; Deut. xxvii. 15. A ddaethant i Lais.—Golyga yr ym-
adrodd ddyfod ar warthaf person neu dref yn ddirybudd. Cymharer Gen.
xxxiv. 25. Am safle Laís gwel adn. 7. Nid oes yr awgrym lleiaf yn yv
hanes fod meibion Dan yn gweithredu o dan gyfarwyddyd gwirioneddol yr
Arglwydd yn }t ymgyrch hwn, na bod y Beibl yn rhoi un math o nodded
dros y drafodaeth o gwbl. Yn hytrach ymddengys eu bod yn gweithredu
yn fympwyol a chreulawn. Nid ydyw moesoldeb y weithred o gymeryd
Laîs yn gorwedd yn hollol ar yr un tir a moesoldeb gwaith Israel yn gorch-
fygu y Canaaneaid. Ond dylid cofio mai cael eu gyru i'r mynyddoedd gan
yr Amoriaid (pen. i. 34), ac, feallai, gan y Philistiaid, yr oedd y Daniaid ;

ac felly os oedd rhan o'r Ilwyth yn meddianu lle drwy drais yn ngogledd y
wlad, yv oedd hyny oherwydd fod y rhan arall o'r llwyth, o ddifíyg ffydd
yn benaf, yn methu meddianu ei randir jm gyflawn yn neheudir y wlad.
Yn y dyffryn oedd wrth Beth-rehob.—Darllener, Yn y
dyffryn a ymestyn hyd Beth-rehob. Ystyr y gair a gyfieithir yma
" dyffryn " ydyw d^^ffryn eang a amgylchynir gan fynyddau

; yn ol yr
Hebraeg, Emeh—dyffryn, ac nid Bihaiah—gwastadedd. Y gair diweddaf
hwn ydyw y gair arferol yn y Beibl yn wastad i ddynodi dyffryn mawr
Coele-Syria (gwêl nodiad pen. iii. 3) ; a chan mai gair gwahanol sydd yma,
aiff hyn yn mhell i brofi nad ydoedd Beth-rehob na Dan yn y dyfíryn hwnw,
fel y ceisia rhai esbonwyr eu rhoddi. Yn hytrach, etyb y desgrifiad hwn
5'n dda i ben uchaf dyffryn yr lorddonen, i'r gogledd o Ddyfroedd Merom
(Hvlth) ; ac felly ceir Lais a Beth-rehob yn yr un dyfíryn. Ystyr yr enw
Rehob ydyw llydan ; felly cytuna hyn yn dda â desgrifiad yr ysbîwyr (adn.
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alwasant enw y ddinas Dan, yn ol enw Dan eu tad, yr

hwn a anesid i Israel : er hyny Laís oedd enw y ddinas ar

y cyntaf.

10), fod y wlad **yn eang." Crybwyllir hi gyntaf dan yr enw Rehob, yn
Num. xiii. 21, fel y pwynt eithaf yn y gogledd yryaeth yr ysbiwyr hyd ato

wrth edrych y wlad— " o anialwch Sin hyd Rehob ;" yr hyn oedd 3'n g^'f-

ystyr, y pryd hyny, â'r ymadrodd "o Dan hyd Beersebah," wedi hyny.

Soiiir am dani drachefn, lii a Zobah, Maacah, ac Istob, fel teyrnasoedd
Syriaidd bj'chain, a gyílogasid gan yr Ammoniaid i ryfela yn erbyn Dafydd
(2 Sam. X. 6—8). Yn gymaint a bod y Beth-rehob yma yn mhell o Sidon,

rhaid gwahaniaethu rhyngddi â dwy dref o'r enw Rehob oeddynt yn rhandir

Aser (Jos. xix. 28, 30; Barn. i. 31). Ond pa le yr oedd Beth-rebob? (1)

Rhydd Robinson, Tristram, &c., hi yr un a Hunin, pentref bychan lle y
ceir adfeilion un o'r hen amddiffynfëydd cadarnaf a hynotaf yn y wlad.

Mae saíie y lle ychydig i'r de-orllewin o, ac ar ystlys y mynydd, gyferbyn

â Lais (7\ll-el-Kadi)y a thua saith milldir i'r gogledd o Cedes-Naphtali
(gwêl pen. iv. 6), ac y mae yn amlwg iddi fod unwaith yn un o brif am-
ddiffynfëydd y wlad, yn y parthau \\yn, gan ei bod uwchben cyrion uchaf

dyffryn yr lorddonen. Ni fedd Hunin unrhyw hanes cofnodedig, os nad
Beth-rehob ydyw. Naddwyd y ddyfr-ffos sydd o amgylch yr amddiffynfa

allan o'r graig ; ac yn ei muriau ceir esiamplau o bob math o adeiladwaith,

ar hyd 3'r oesoedd, o hen feini naddedig y Pheniciaid, bwiiu y Rhufoiniaid,

gwaith y Saraceniaid a'r Croesgadwyr, hyd y meini rhyddion a gyfodwyd,
mcgis er doe, gan yr Arabiaid presenol er lloches i'r praidd. (2) Mae
Conder, yn nghydag amryw ereill, yn rhoddi Beth-rehob yn mysg y Ueoedd
ag y mae eu lleoliad yn anhysbys. Etyb safle Hunin, fodd bynag, yn dda
i'r desgrifiadau Beiblaidd o Beth-rehob, neu Rehob ; ond rhaid gadael ei

lleoliad yn un o'r dosbarth hwnw o gwestiynau a berthyn i ddaearyddiaeth

Canaan a ystyrir yn gwestiynau agored. A hwy a adeilaclasant
ddinas. -Darllener, adeiladasant y ddinas, sef y ddinas a adeiladwyd
gatiddynt ar safle y ddinas a losgwyd. A hwy a alwasant enw
y ddinas Dan.—Y prif anhawsder yn nglyn à'r enw Dan ydyw, Pa
fodd y gelwid hi ar yr enw hwnw yn amser Abraham, gannoe(hl o üynydd-
oedd cyn hyny ? (Gen. xiv. 14). Gwêl adn. 7. Ceisir cyfarfod yr anhaws-

der mewn amryw ffyrdd. (1) Fod dau le o'r enw Dan, ac mai nid y Dan
yn yr adnod hon ydyw yr un yn Gen. xiv. 14. Golygir gaii yr esbonwyr
sytld yn coledd y syniad yma, fod y Dan hon lawer yn uwch i fyny y
gogledd na'r safle a roddir iddi yn Tell-d-Kadi, wrth wreicUliau yr lor-

ddonen. Ond y mae hyn yn dra anhebygol, tra y mae Josephus (Hynaf. i.

10 ; viii. 8, 4 ; V. 3), yn cysylltu y Dan hon yn uniongyrchol â tharddleoedd

yr lorddonen ; a Josephus a Jerome yn bendant mai yr un ydyw Dan y
Daniaid a Dan Abraham. Hefyd yn mendith Moses ar y Uwythaii (Deut.

xxxiii. 22) desgrifia Dan fel conaw llew yn neidio o Basan, yr hyn sydd yn
dra cliywir fel desgriíìad o'r rhandir yma, a eniUasant (h'wy eu cleddyf a'u

])\v.i, yn mhen uchaf dyffryn yr lorddonen ; oblogid yr oc(hl Basan

(lídìiran) ar eu terfyn megis, mewn gair yr oeddynt " yn ystlys Hasan."

(2) liarna eríiill fod yr ysgrifenydd yn ( íencHÌs mewn niath o rag-(hlisgwyliad

príjphwydoliaethol yn rhoddi yr enw Dan ar y lle ganrifoedd cyn i'r ani-

i{vh;hiad a roddes lod i'r enw gymeryd Uo. Mae hyn yn dra annaturiol.
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A meibion Dan a osodasant i fyny iddynt y ddelw gerf- 30
leá'ig : a Jonathan mab Gerson, mab Manasseh, efe a'i

feibion, fuant oíîeiriaid i IwythDan hyd ddydd caethgludiad

(3) Y dybiaeth arall, a'r fwyaf naturiol yn ddiau, ydyw, mai yr hen enw,
Lesem neu Laís, oedd yn yr ysgrif wreiddiol o'r hanes yn Gen. xiv. 14

;

ond pan y daeth yr enw newydd i fod, iddo gael ei newid gan yr adysgrif-

w}T i fod yn Dan.

30, 3L A osodasant i fyny. — Mor fuan ag yr adeiladwyd y
ddinas, darfu i feibion Dan osod i fyny y ddelw gerfìedig—y pesel a ladrata-

wyd ganddynt oddiar Micah. Jonathan (Rhodd Duw) mab
Gersom, mab Manasseh.—Cytunir braidd yn unfryd, bellach,

mai Moses s^-dd i'w ddarllen yn y fan hon, yn lle " Manasseh," Yn ol yr
Hebraeg, ychwanegiad o un lythyren—y llythyren N, sydd yn troi y gair

Moses i fod yn Manasseh ; ac yn ol yr holl gopiau braidd, gosodir y
llythyren x uwchben y llythyrenau ereill, fel hyn :— M. n S.H., yr hyn
a awgryma mai ychwanegiad llaw ddiweddarach ydyw. Newidiwyd y gair,

yn ddiamheu, er osgoi y gwaradwydd o fod yr Moses y Deddfroddwr yn
eilunaddolwr. Darlleniad y Yulgate ydyw Moses ; ond y mae cyfieithiad y
LXX., am fod ei awdwyr yn luddewon, yn darllen Manasseh. Cyfaddefa
yr hen Rabiniaid mai mab Moses ydoedd o ran llinach, ond ei fod yn fab
Manasseh o ran ei annuwioldeb. Profir anewyllysgarwch boreu i gydnabod
y fath wrthgiliad yn nheulu Moses gan y fifaith fod y copîau boreuaf o'r

LXX. yn cynwys y cyfnewidiad. Ond y mae y ffaith yn aros fod gan
Moses fab yn Gersom (Exod. ii. 22 ; xviii. 3, 4 ; 1 Cron. xxiii. 15, 16 ; xxvi.

24), ac y mae bron yn sicr mai mab y Gersom hwnw yw yr offeiriad diryw-
iedig hwn. Llawer gwaith y ceisiwyd cuddio beiau olynwyr dinod rhag
cymylu enwogrwydd eu henafiaid ; a'r un egwyddor a ddaw i'r golwg yma.
Hyd ddydd caethgludiad y wlad.—Coleddir amryw olyg-
iadau gan esbonwyr ar yr adeg y cyfeirir ati yma. (1) Golyga rhai fod yr
hanesydd yn cyfeirio yma at y caethgludiad i wlad Assyria, yn neillduol at
gaethgludiad y llwythau gogleddol gan Tiglath Pileser (2 Bren. xv. 29

;

xvii. 6), ac felly rhoddant awduriaeth cymhariaethol ddiweddar—mor
ddiweddar a dyddiau Ezrah—1 Lyfr y Barnwyr

; (2) Tybia ereill fod y
geiriau yn ychwanegiad llaw ddiweddarach at yr hanes

; (3) ereiU, gyda
llawer mwy o debygolrwydd, a gymerant y geiriau yn adn. 31—" yr hoU
ddyddiau y bu t Dduw yn Siloh," fel eglurhad ar eiriau yr adnod hon, a
deall felly ei bod yn cyfeirio at orchfygiad y wlad gan y Philistiaid, a
chaethgludiad yr arch ymaith o dir Israel (1 Sam. iv). Y mae yn amlwg
fod y ddw}' adnod yn cyfeirio at yr un adeg, a bod y fíìeidd-dra hwn wedi
aros yn Dan hyd nes y syrthiodd yspryd edifeirwch ac ymostyngiad ar y
genedl, ar ol y trychineb mawr a gymerth le, yr hwn a roddes derfyn ar
addoliad Duw yn Siloh (1 Sam. v. 1 ; vii. 2). Yn nyddiau Josua, EIi a
Samuel, yr oedd y tabernacl yn Siloh (Jos. xviii. 1 ; 1 Sam. i. 3 ; iii. 21

;

iv. 3) ; ond yn nyddiau Saul yr ydoedd yn Nob (1 Sam. xxi.), ac yn amser
Dafydd yn Gibeon (1 Cron. xvi. 39 ; xxi. 29 ì ; felly bu "t Dduw yn Siloh

"

hyd ddyddiau Samuel, a rhan o ddyddiau Saul ; ac wedi ei symud oddiyno
ni ddychwelwyd ef yno mwy. Y mae un ysgrif henafol yn St. Petershnrgh
yn darllen, yn Ilç " caethgludiad y wlad," caethgludiad yr arch. Ohd nid
ydyw yr ymadrodd yma, yn yr adnod hon, i Israeliad didwyll, yn golygu-
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3 1 y wlad. A hwy a osodasant i fyny iddynt y ddelw gerfiedig

a wnaethai Micah, yr hoU ddyddiau y bu t Dduw yn Siloh.

ond fod gogoniant y tir wedi rayned ymaith pan goUwyd yr arch (1 Sam.
iv. 2*2), A hwy a osodasant i fyny iddynt y ddelw
gerfiedig. — Mae y gair "gosod i fyny " yn adn. 31, yn hollol wahanol
i'r j'^madrodd " gosod i fyny " yn adn. .30. Ystyr lythyrenol y geiriau

ydyw, a hwy (y Daniaid) a roddasant yn eu gofsd (sef yn ngofal meibion
Jonathan, yr offeiriad) y ddelw gerfiedig a wnaethai Micah, yr hoU
ddyddiau y bu ty Dduw yn Siloh.

(2) Y Trosedd Ffiaidd yn Gibeah ; y Rhyfel yn erbyn Llwyth Ben-
JAMIN FEL COSP AM Y TrOSEDD ; Y CvNLLÜNIAU ER CADW Y LlWYTH
RHAG DlFODIANT HOLLOL (pen. XÌX.— XXÌ.).

Y mae y nodiad amseryddol a geir yn yr adran hon (pen. xx. 28) yn proö
i'r amgylchiadau hyn gymeryd lle yn fuan ar ol marwolaeth Josua, pryd
yr oedd cyflwr y wlad yn neillduol o annyogel, a'r genedl heb na brenin na
barnwr ; a'r unig rwj^myn o undeb, yn mysg y llwythau, oedd presenoldeb

Phiriees, yr hwn oedd yn gwasanaethu o flaen yr arch ac yn gofalu am yr
raclau Dwyfol.

Yn pen. xix. ceir hanes yr anfadwaith a gyflawnwyd gan breswylwyr
Gilieah, yr hyn a achlysurodd ryfel cartrefol arswydlawn yn mysg y
Uwythau ;

yn pen. xx. ceir hanes y rhyfel ei hunan ; ac yn pen. xxi. ceir

hanes y cynUuniau a fabwysiadwyd er cadw llwyth Benjamin rhag cael ei

Iwyr ddifodi.

PENOD XIX.

1 4 C yn y dyddiau hyny, pan nad oedd frenin yn Israel,

/V yr oedd rhyw Lefiad yn aros yn ystlysau mynydd
Ephraim, ac efe a gymerodd iddo ordderch-wraig* o Beth-

2 lehem Judah. A'i ordderch-wraig a buteiniodd yn ei

erbyn ef, ac a aeth ymaith oddi wrtho ef i d ei thad i

Bethlehem Judah; ac yno y bu hi bedwar mis o ddyddiau.

(a) Yr Ysgelerder a Gyjlawnwyd yn Oibeah (pen. xix. 1—30).

Pen. xix.

—

1—4.—Lefiad o fynijdd Ephraim yn myned i Bethlehem i

gyrchu ei ordderch-wraig . 5— .9.

—

Yn cychwyn adref nawn y
pumcd dydd. 10—15.—Yn cyrhoMidd Oibeah lle nad ocs neb yn
ei groesawu. 10—21.—Hen lur o fynydd Ephraim yn cynyg
llety iddo. 22—28.—Y Gibeoniaid yn gwneuthur cam a'i

ordderch fel y bu hi fajrw. 29—30.—Yntau yn danfon rhanüAi

oH chorjjh i'r llwythau er eu cynhyrfu i ddial ei gam

1—4. Pan nad oedd brenin yn Israel,—Gwêl noíhad,

pen. xvii. 6. Yn aros yn ystlysau mynydd Ephraim.—
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A'i gwr hi a gyfododd, ac a aeth ar ei hol, i ddywedyd yn 3

yn áeg wrthi hi, ac i'w throi adref ; a'i lanc oedd gydag"

ef, a chwpl o asynod. A hi a'u áug ef i mewn i d ei

thad : a phan welodd tad y llances ef, bu lawen ganddo
gyfarfod àg ef. A'i chwegrwn ef, tad y llances, a'i 4
daliodd ef yno ; ac efe a dariodd g"ydag ef dridiau.

Felly bwytasant ac yfasant, a lletyasant yno. A'r ped- 5

werydd dydd y cyfodasant yn foreu
;
yntau a gyfododd i

fyned ymaith. A thad y llances a ddywedodd wrth ei

ddaw, Nertha dy galon â thamaid o fara, ac wedi hyny
ewch ymaith. A hwy a eisteddasant, ac a fwytasant ill 6
dau yn nghyd, ac a yfasant. A thad y llances a ddywed-
odd wrth y gwr, Bydd foddlawn, atolwg, ac aros dros
nos, a llawenyched dy galon. A phan gyfododd y gwr i 7
fyned ymaith, ei chwegrwn a fu daer arno : am hyny efe

a drodd ac a letyodd yno. Ac efe a gyfododd yn foreu y 8
pumed dydd i fyned ymaith. A thad y Uances a ddywed-
odd, Cysura dy galon, atolwg. A hwy a drigasant hyd

Darllen y C.D. , Yr ochr bellaf i fynydd-dir Ephraim. Mae y gair " aros ''

yn golj^gu byw y tuallan i ddinas Lefiaidd. Golyga " ystlysau " y parthau
pellaf i gyfeiriad y gogledd, a'r parthau mwyaf neillduedig, o fynydd-dir
Ephraim, efallai, yn nghymydogaethau Siloh. A gymerodd iddo
ordderch-wraig.—Gwraig îs-raddol, ac er bod darpariaeth yn y
^yfraith i oddef y fath briodasau, eto nid ydoedd iddi ragorfreintiau ond
rhai îs-raddol. A aeth ymaith . . . i dy ei thad.—Nid
ydyw hyn yn llefaru yn uchel iawn am foesoldeb y Lefiad hwn, na'i

chwegrwn ; canys yn ol y gyfraith yr oedd achos ei mynediad ymaith yn
peri ei bod yn anghyfreithlon iddo ef ei derbyn yn ol (Deut, xxiv. 4).

Hef^'d, yn ol arferion cyffredin y Dwyrain, dylasai ei thad ei rhoddi hi i

farwolaeth am ei phuteindra. Bedwar mis o ddyddiau.

—

Yn llytherenol, dyddiau, pedwar mis
;
yr ymadrodd cyntaf—dyddiau, yn

air cyfiEredinol i ddesgrifio yr holl gyfnod ; a'r ail yn cyfyngu y tymhor i

bedwar mis o ddyddiau. Priod-ddull Hebreaidd ydyw o lefaru am amser
anmhenodol. Mae yr hyn a ddywedir yma yn profi yn (1) fod y cysylltiad
rhwng y Lefiad a'i ordderch-wraig yn un a gydnabyddid gan ei thad, ac
yn un a oddefid gan y gyfraith

; (2) a bod ymheddychiad wedi cymeryd Ue
rhwng y dyn a'i ordderch.

5—9 . Er fod y lletygarwch a ddangosir yma yn hoUol gydweddol âg
arferion Dwyreiniol, eto y mae mor neillduol fel ag i ddangos awyddfryd
y chwegrwn hwn i sicrhau ewyllys da ei fab-yn-nghyfraith, a thrwy hyny
i sicrhau i'w ferch garedigrwydd oddiar ei law, Lleferir am eu harosiad
yn y rhif lluosog ; ond pan y mae ei chwegrwn yn ei gyfarch, gwna hyny
yn y rhif unigol, i ddangos fod eu harosiad neu eu hymadawiad i gael ei

benderfynu gan y Lefiad ei hunan. Eithr nid oedd perswadio arno yn
hwy na'r pumed dydd. A hwy a drigasant hyd brydnawn.

L
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9 brydnawn, ac a fwytasant iU dau. A phan g-yfododd y
gwr i fyned ymaith, efe a'i ordderch, a'i lanc ; ei

chwegrwn, tad y llances, a ddywedodd wrtho, Wele, yn
awr, y dydd a laesodd i hwyrhau ; arhoswch dros nos,

atolwg : wele yr haul yn machludo ; trig- yma, fel y
llawenycho dy galon : a chodwch yn foreu yfory i'ch taith,

10 fel yr elych i'th babell. A'r gwr ni fynai aros dros nos
;

eithr cyfododd, ac a aeth ymaith : a daeth hyd ar gyfer

Jebus, hon y7v Jerusalem, a chydag ef gwpl o asynod

1

1

llwythog, a'i ordderch-wraig gydag ef. A phan oeddynt

hwy wrth Jebus, yr oedd y dydd ar ddarfod ; a'r llanc a

ddywedodd wrth ei feistr, Tyred, atolwg, trown i ddinas

12 hon y Jebusiaid, a lletywn ynddi. A'i feistr a ddywedodd
wrtho, Ni thrown ni i ddinas estron nidj^'^üo feibion Israel

;

13 eithr nyni a awn hyd Gibeah. Ac efe a ddywedodd wrth

Y mae y gair trigo, yn y frawddeg hon, yn air gwahanol i'r gair a ddar-

llenir "aros" yn adn. 6, a " thrigo " yn adn. 9, ac "aros" yn adn. 10, ac

yn golygu aron rhwmj hodd ac anjodd. Ceir yr un gair yn 2 Sam. xv. 28.

Ac a fwytasant 111 dau.—Yn y Dwyrain, yn gyffredin, ni

fwyteir ond dau bryd rheolaidd yn y dydd ; un o 10 i 12 yn y boreu, a'r

Uall tua 7 yn yr hwyr, ac ymddengys fod chwegrwn y Lefiad wedi gohirio

y cyntaf hyd y prj'dnawn, gyda'r amcan o geisio perswadio ei fab-yn-

nghyfraith i aros yn hwy. Y dydd a laesodd i hwyrhau.—
Mae y geiriau hyn yn cyÜeu yr ystyr yn rhagorol. Golygir fod nerth y
dydd ar haner dydd

;
yna, fel y mae y goleuui a'r gwres yn dyfod yn llai,

y mae y dydd yn gwanhau, neu yn llaesu " hyd yr hwyr," pryd y mae
yn trengu. Wele yr haul yn machludo. — Golyga y
geiriau ddisgyniad nen blyyiad y dydd, h.y., canol y prydnawn, yr adeg y
byddai teithwyr, wedi teithio er toriad y dydd, yn pabellu, ac ni byddent,

un amser, yn meddwl ail gychwyn i'w taith \\yà dranoeth. Cofnodir y
manylion hyn er dangos pa fodd y bu iddynt gychwyn i'w taith mor
d<liweddar ar y dydd, yr hyn a fu yn achlysur y gyÜafan ddilynol yn
Gil^eah.

10 14. Ar gyfer Jebus (hon yw Jerusalem).—Yr
oedd Jebus tua chwe' milldir i'r gogledd o Bethlehem, a'r Uwybr, tua

Gibeah, yn pasio yr ochr orllewinol i'r ddinas ; felly, priodol dyweyd " ar

gyfer Jebus." Dyma hen enw Jerusalem ; ond ni clieir ef, yn yr hoU Feibl,

ond yma ac yn 1 Cron. xi. 4, 5. Yr ymadrodd a ddefnyddir yma—" hon

yYv
" a geir, bob amser, })an ychwanegir enw diweddar unrhyw le at ei

hen enw adnabyddus. Gwêl Gen. xxiii. 2 ; xxxv. (i ; Jos. xv. 9, 00 ; 1

Satn. V. 7; Ksth. ii. 7, &e. Deonglir y gair "Jebus" i olygu Ue nych,.

mrithredif/, llawr dyrnu, ac oddiwrth hyn deonglir y gair "Jebusiaid" i

(,|ygu y (ìyrnìryr. Nis gellir penderfynu ai y lle a roddes enw ar y pros-

w'ylwyr, ai y preswylwyr ar y lle. Ni thrown ni i ddinas
e^tron.—Ofnai y Lefiad arferion y Canaaneaid eilunaddolgar, ac ni

fynai ymgymysgu yn ddiangenrhaid â hwynt. Dangosir yma fod Jerusaleni»

í
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ei lanc, Tyred, a nesawn i un o'r lleoedd hyn, i letya dros

nos, yn Gibeah, neu Ramah. Felly y cerddasant, ac yr 14

aethant : a'r haul a fachludodd arnynt wrth Gibeah eiddo

wedi ei hail-feddianu yn foreu gan y Canaaneaid. Y mae Keil yn egluro
ac yn cysoni y cyfeiriadau a geir at Jerusalem yn Jos. xv. 63 ; Barn. i. 8,

21 ; 1 Sam. xvii. 54 ; 2 Sam. v. 6— 10, fel y canlyn :—Lladdodd Josua
frenin Jerusalem, yn nghyda phedwar o'i gyngrheiriaid, ar ol brwydr
Gibeon, ond ni orchfygodd Jerusalem, ei brif-ddinas (Jos. x. 3, 18—26).

Cymerwyd hi, yn mhen rhyw yspaid ar ol hyny gan Iwyth Simeon a Judali
(Barn. i. 8) ; ond er ei llosgi hi â thân, ni ddaetli yn feddiant hollol i'r

Israeliaid ; oblegid tra y bu meibion Judah a Simeon yn gorchfygu y
Canaaneaid a breswylient "y mynydd," "ydeheu," a'r " gwastadedd

"

(Barn. i. 9), darfu i'r Jebusiaid ei hail-feddianu a'i hail-adeiladu, fel, yn yr
oes ganlynol, yr ystj'rir hi " yn ddinas estron " (Barn. xix. 11, 12). Dis-
gynodd Jerusalem, fel yr ymddengys, drwy goelbren i feibion Benjamin,
oud nid oeddynt hwythau, mwy na meibion Judah, yn abl i yru y Jebus-
iaid ymaith ohoni ; felly buont byw yno, gyda meibion Benjamin (Barn. i.

21), a meibion Judali (Jos. xv. 63), y rhai, yn nhreigliad amser, a ymsef-
ydlasant yn Jerusalem, fel un o ddinasoedd terfyn eu hetifeddiaeth. Ond
j-r oedd y Jebusiaid wedi ymsefydlu mor ddiysgog, yn enwedig yn rhanau
uwchaf y ddinas, ar fynj^dd Seion, fel nad allwyd eu gyru ymaith hyd nes

y darfu i Dafydd gymeryd yr amddiífynfa a gwneyd Seion yn brif-ddinas
ei dejrnas (2 Sam. v, 6). Gwel nodiad, pen. i. 8. Gibeah.—Gelwir hi
yn adn. 14 yn " Gibeah eiddo Benjamin," i'w gwahaniaethu oddiwrth
Gibeah yn mynydd-dir Judah (Jos. xv. 57). Gelwir hi hefyd yn 1 Sam.
XV. 34, yn " Gibeah Saul ;" ac yno, fel yma, cysylltir hi â Ramah. Gwêl
1 Sam. X. 26 ; xi. 4 ; xiii. 2, 15, 16 ; 2 Sam. xxi. 16. Ystyr y gair ydyw
tref ar fryn, neu, treffynyddig . Yr un modd ag y dengys y gair bryn neu
fynydd, fel rhan o enwau lleoedd yn Nghymru, fod Cymru yn wlad
fynyddig ; felly y mae mynychrwydd yr enwau "Gibeon," " Gibeah,"
" Gibeath," a " Geba," yn y Beibl yn profì fod Canaan yn wlad fryniog a
mynyddig. Mae amheuaeth o berthynas i leoliad Gibeah. (1) Tybia
Conder mai nid enw ar dref neillduol ydoedd, eithr enw ar rarLbarth o
frj-niau noethion yn rhandir Benjamin, i'r gogledd i Jerusalem, ac mai
trefi yn y rhanbarth hwnw, drachefn, ydoedd Ramah a Gibeah, y ddi-
weddaf yma yr un a Geba fJebaJ, ac mai hono ydoedd Gibeah Saul. (2)
Cymer Robinson, Tristram, ac ereill, olygiad gwahanol ar ei saíie. Lle-
olant Gibeah yr un a bryn llawn o adfeilion, tua phedair milldir i'r dwyrain
o Mizpah, a thua'r un pellder, neu ychydig yn ychwaneg, yn ol Josephus
(Hynaf. v. 2), i'r gogledd o Jerusalem, gerllaw y fifordd sydd yn arwain i

Sichem, o'r enw Tideil-el-FûL Gellir casglu, modd bynag, oddiwrth yr
hanes (1) ei bod yn ddinas gaerog, oblegid y mae yn anhawdd esbonio adn.
15, oddieithr ar y dybiaeth hono

; (2) a'i bod yn rhy agos i Jerusalem i fod
yr un a Geba, canys y mae holl dôn yr hanes yn ei rhoddi yn agos i Jeru-
salem

; (3) a'i bod mewn lle nas gallasai ond un llwyth wneyd ymosodiad
arni ar unwaith, ac ar graig, modd y gallai y meini a luchiai y Benjamin-
iaid wneuthur dinystr ar ei hymosodwyr, ac â hyn oU y mae y Ileoliad yn
Tnhil-el-Fûl yn cytnno. Neu Ramah.—Ychydig filldiroedd i fyny
i'r gogledd-ddwyrain o Gibeah, yn ol y lleoliad diweddaf a grybwyllasom,
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15 Benjamin. A hwy a droisant yno, i fyned i mewn i letya

i Gibeah. Ac efe a ddaeth i mewn, ac a eisteddodd yn
heol y ddinas : canys nid oedd neb a'u cymerai hwynt €10

d i letya.

16 Ac wele wr hen yn dyfod o'i waith o'r maes yn
yr hwyr ; a'r gwr oedd o fynydd Ephraim, ond ei fod

ef yn ymdaith yn Gibeah ; a gwr y lle hwnw oedd feibion

17 Jemini. Ac efe a ddyrchafodd ei lygaid, ac a ganfu wr
yn ymdaith yn heol y ddinas : a'r hen wr a ddywedodd, I

18 ba le yr äi di ? ac o ba le y daethost? Yntau a ddywed-
odd wrtho, ^r?i.ví\wyoyrydyjn ni o Bethlehem Judah, i ystlys

mynydd Ephraim, o'r lle y'm henym : a mi a euthum hyd
Bethlehem Judah, a myned yr ydwyf i d yr Arglwydd ;

ar y ffordd sydd yn arwain i fyny i Sichem, y mae pentref presenol Er-
Ram, ag sydd yn ol pob tebyg yn gorwedd ar saíle yr hen Ramah, yr hon
ydoedd, fel amryw ereiU o drefi Benjamin, ar ben bryn uchel. Hi ydoedd
Ramih Benjamin (Jos. xviii. 25), ac y mae ei phellder o Jerusalem tua
phum' milldir (gwel nodiad, pen. iv. 5), yn cytuno yn dda â'r hyn a
ddywed Eusebius, Jerome, a Josephus am saíie Ramah yn eu dyddiau hwy,
sef tua deugain ystad. A'r haul a fachludodd arnynt
"wrth Gibeah.—Dodir ymdaith y Lefiad yn fanwl, a theifl yr hanes
fesur o oleuni ar safle y lleoedd a grybwyllir yn y daith. Cychwynodd y
Lefiad, a'i fintai fechan, o Bothlehem yn y prydnawn, o cídau i dri o'r

gloch ; ac yn ol fel y teithia y Dwyreinwyr, gallasent fod wedi cyrhaed l

" ar gyfer Jebus " yn mhen tua dwy awr—erbyn pump o'r gloch. Yn yr
Tin yspaid o amser gallasent deithio yr un pellder i fyny i'r gogledd, heibio

y ddinas, erbyn tua saith o'r gloch, a dyfod, erbyn hyny, i'r ffordd sydd
yn myned o Jerusalem i Sichem. Gerllaw y ffordd yr oedd Gibeah, ac
ychydig yn mhellach yr oedd Ramah, a rhwng y ddau íe ymranai y ffordd,

cainc ohoni yn arwain ar y dde " i Gibeah yn y maes " (pen. xx. 31), yr un,
fel y tybir, a Geba (Jehri), a'r rhan arall ohoni—y brif-ffordd yn arwain i

fyny drwy Bethel fBtitin) i Sichem. Yn y Dwyrain machhida yr haul i

raddau yn sydyn, a chyda chyfnos byr ; felly, erbyn eu bod wrth Gibeah
troisant i fyned i lettya yno.

16—21. Ac efe a ddaeth i mewn.—Desgrifia y geiriau hyn ei

fynediad i mewn drwy ])yrth y ddinas. Yn heol y ddinas.—Yn
llythyrenol, yn lle llydan y ddinas. Cyfeiria at y lle agored —yr ysgwâr a
geir yn mhoìj dinas Ddwyreiriiol, lle gynt y gweinyddid barn, a'r lle yn
bresonol y gwneir l)argeinion ac yr ymgasgl prif ddynion y ddinas i gyfarch
gwell i ddyeithriaid. Weithiau ceir y lleoedd hyn mor fuan ag yr eir i

mewn drwy borth dinas ; bryd arall, ac felly yma, dyl)ygid, yn ei chanol.

Pan y daeth yr aiigylion i Sodom yr oedd Lot yn eistodtl yn mhorth y
ddinas, a darfu iddo gynyg eu lletya ((ien. xix. 7, 2). Rhaid fod gwýr
Gibeah wedi gweled y dyeithriaid hyn ; ond ni chynygiodd neb garedig-

rwydd iddynt. Nid oedd neb a'i cymerai hwynt i'wdy
i letya. — Ystyr lythyrenol y gair "cymeryd" ydyw ca,t(jiu, felly y

l
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ac nid oes neb a'm derbyn i d. Y mae ^enym nt weUt 19

ac ebran hefyd i'n hasynod ; a bara-hefyd a gwin i mi ac

i'th law-forwyn, ac i'r llanc syää gyda'th weision : nid oes

eisieu dim. A'r hen wr a ddywedodd, Tangnefedd i ti : 20

b ydded dy holl eisieu arnaf fi
;
yn unig na letya yn yr heol.

Felly efe a'i dug ef i mewn i'w d, ac a borthodd yr 21

asynod: a hwy a olchasant eu traed, ac a fwytasant ac a

yfasant.

darllenir ef ar ymyl y ddalen, yn adn. 18. Cyfieithia y LXX. yr holl ym-
adrodd bron yn yr iin geiriau a'r frawddeg ddiweddaf yn Matth. xxv. 35.

Y mae yr adnodau o'r 16 hyd y 21 yn cyfleu y portreiad mwyaf tarawiadol

o olygfa Ddwyreiniol ; ae eto y mae y cymysgedd o garedigrwydd ac
angharedigrwydd, y syndod a'r dyddordeb a deimlir mewn dyeithriaid, gan
rai fyddo yn ddyeithriaid eu hunain, ac yn neiUduol felly pan y trydd allan,

fel yn y fan hon, fod y dyeithriaid yn dyfod o'r un parth o'r wlad a hwy eu
huuain

; y mae y pethau hyn mor naturiol fel y gallent ddigwydd unrhyw
ddiwrnod, mewn unrhyw barth o'r byd. Yr unig gymwynaswr i ddyeithr-

iaid yn Gibeah ydoedd ei hunan yn ddyeithr-ddyn ar ymdaith yn y lle.

Oecîd feibion Jemini.—Darllener, fely Saesonaeg, oeddynt feibion

Benjamin. Rhoddir hyn i mewn gan yr hanesydd er arwain i mewn yr
amgylchiadau dilynol. Ystlys mynydd Ephraim.— Gwêl y dar-

Ueniad ar adn. 1. A myned yr ydwyf i dy yr Arglwydd.

—

Mae dau olygiad yn bosibl. (Ij Y golygiad a gyÜëir gan y darlleniad

arferol ydyw, ei fod yn myned yn weithredol, y pryd hwnw, i wasanaethu
yr Arglwydd yn ei ddydd-gylch yn y tabernacl yn 8iloh, yr hwn oedd yn
mynydd Ephraim (pen. xviii. 31 ; xxi. 19). Ond y mae awgrymiadau yn
yr hanes mai myned i'w d ei hun yr ydoedd (adn. '29j. (2) Darllena rhai

yr ymadrodd " myned i d yr Arglwydd " yn yr ystyr o rodio, un ai drwy
neu yn nh yr Arglwydd, gan olygu ei waith yn gwasanaethu yr Argiwydd
fel Lefiad, neu rodio gyda'r Arglwydd, gan ddeall y gair " rhodio " 1 olygu
buchedd yn yr un ystyr a Job xxxi. 5 ; Salm i. 1. Os mai dyma y gwir
ddarlleniad, dyru i'r hoU frawddeg un o'r ddwy ystyr darawiadol a
ganlyn :

—

íaj Un ai am ei fod yn Lefiad, yn un yn "myned i d yr
Arglwydd," ni fynai trigolion Gibeah ei letya—meibion Belial yii dirmygu
gwasanaeth yr Arglwydd drwy ddiystyru un o'i weision

; (bj neu gall

rhediad y geiriau olygu, " er íod yr Arglwydd yn fy ystyried yn deilwng
i'w wasanaethu, fel Lefiad, eto nid oes neb yn Gibeah a'm derbyn i d."
Ac ebran.—Mae y gair Hebraeg yn golygu porthiant cymysgedig o
wahanol fathau. Cymharer Gen. xxiv. 25, 32 ; xlii. 27 ; xliii. 24. Ystyr y
Cymraeg ydyw efe-rAaíi— ymborth meirch. Gyda'th weision.

—

Wrth arfer y geiriau hyn am dano ei hunan, ac am ei ordderch-wraig,
dilyna y Lefiad yr arfer Ddwyreiniol pan yn llefaru wrth ddyeithriaid
(Gen. xviii. 3 ; 1 Sam. i. lü ; 2 Bren. iv. 16). Dichon fod yr hynafgwr yn
awyddus am eu lletya gan ei fod yn gwybod cymeriad pobl y lle.

Olchasant eu traed.— Dyru adn. 21 ddarlun byw o groesaw
Dwyreiniol, ac nid rhan ddibwys ohono ydoedd golchi y traed. Gwêl Gen.
xviii. 4 ; xix. 2 ; xxiv. 32 ; xliii. 24 ; Luc vii. 44 ; loan xii. 3 ; xiii. 5, 12, 14 ;

1 Tim. V. 10.
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22 A phan oeddynt hwy yn llawenhau eu calon,
wele, gwr y ddinas, rhai o feibion Belial, a amgylchyn-
asant y t, a gurasant y drws, ac a ddywedasant wrth
berchen y t, sefyr hen wr, gan ddywedyd, Dwg allan y

23 gwr a ddaeth i mewn i'th d, fel yr adnabyddom ef. A'r
gwr, perchen y t, a aeth allan atynt, ac a ddywedodd
wrthynt, Nage, fy mrodyr, nage, atolwg, na wnewch mor
ddrygionus : gan i'r gwr hwn ddyfod i'm t i, na wnewch

24 yr ysgelerder hyn. Wele fy merch, yr hon syddíorwyn^ o'i

ordderch yntau ; dygaf hwynt allan yn awr, a darostyng-
wch hwynt, a gwnewch iddynt yr hyn fyddo da yn eich

22—28. Gwyr y ddinas.—Y mae y desgrifiad bron yn llythyr-
enol yr un ag 3'n Gen. xix. ; ac oherwydd fod ymddygiad a phechod gwr
Gibeah yma yr un a'r eiddo y Sodomiaid yno, disgynodd ar y Benjaminiaid
gospedigaeth, er nad o'r un natur, eto lawn mor arwyddocaol ag a wein-
yddwyd ar ddinasoedd y gwastadedd. Yr unig ahaniaeth ydoedd, fod yr
holl Sodomiaid yn cymeryd rhan yn yr ysgelerder ; tra mai pechod preswyl-
wyr Gibeah ydoedd peidio atal meibion Belial oeddynt yn eu mysg.
Portreiadir yma ddirywiad Israel yn y goleuni cryfaf. Meibion
Belial,—Defnyddir y gair Belial yn yr Hen Destament, nid yn enw
personol, eithr fei math o air yn desgrifio ansawdd, megis diwerth, drygionuSy
anfad ; ac ar yr un pryd, yn ymyl bod yn air yn darlunio yr ansawdd hono
wedi ei phersonoli. Ac erbyn cyrhaedd y Testament Newydd cymhwysir

y gair at Satan fel personoliad o'r hyn oll sydd ddrygionus (2 Cor. vi. 15).

Ystyr y gair yn y fan hon ydyw dynion diwerth, dynion an/ad, meibion y/all
(Dsut. xiii. 13 ; 1 Sam. i. 16 ; ii. 12 ; x. 27 ; xxv. 17, 25 ; xxx. 22 ; 2 Sam.
xvi. 7; XX. 1; 1 Bren. xxi. 10; 2 Cron. xiii. 7). A gurasant y
drws.—Mae fîurf yr ymadrodd yn golygu curo parhaus a chynyddol.
Ceisient yr un cais yn hollol a'r Sodomiaid (Gen. xix. 6), ac y mae yr un
perswad yn cael ei arfer yma ag a arferir gan Lot, sef dadleu cysegredig-
rwydd deddfau lletygarwch—"gan i'r gr hwn ddyfod i'm t i," &c.
Ysgelerder.—Yr un gair a geir yn niwedd adn. 24, "mor ysgeler," ac
a ddarllenir ar ymyl y ddalen, nior yn/yd. Defnyddir ef i osod allan y
drygioni a'r halogrwydd iiiwyaf ffiaidd (Gcn. xxxiv. 7 ; Deut. xxii. 21 ; Jos.

vii, 15;. Wele fy mcrch . . . a'i ordderch yntau.

—

Dengys lianes Lot (Gen. xix. 8), yn nghyda'r hanes hwn, mor wahanol
ydoedd safle benyw yn yr hen fyd i'r hyn ydyw yn awr. Buasai y dyn a
gynygiasai ei ferch, a gwraig ei gyfaill, i gael eu sarnu gan ddynion ffiaidd,

er ar})()d ei hunan, yn cael ei warthnodi gan gymdeithas yn ngwledydd
Cristionf)gol y byd ! Yn hytrach, buasai dyn yn coUi y dyferyn diweddaf
o'i waed er amddiíî'yn ei ferch neu ei wraig. Cristionogaeth sydd wedi
gwnoyd yr holl wahaniaeth. Ond ni wrandawai y gwyr
arno,—Awgryma Milton eu bod

—

" win a thrahâ yn llawn
; yr echrydus nos

Yn (iibeah, pan y gwnai llettygar <hh'ws

Ddynoethi gwraig, er gochel trais oodd waeth."
Coll üwyn/a, Llyfr I., Llin. 605.
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golwg- : ond i'r gwr hwn na wnewch mor ysgeler. Ond 25
ni wrandawai y gwr arno : am hyny y gwr a ymaflodd
yn ei ordderch, ac a'i dug hi allan atynt hwy. A hwy a'i

hadnabuant hi, ac a wnaethant ^«w â hi yr holl nos hydy
boreu : a phan gyfododd y wawr, hwy a'i g-ollyngasant hi

ymaith. Yna y wraig a ddaeth, pan ymddangosodd y 26
boreu, ac a syrthiodd wrth ddrws t y gwr yr oedd ei har-

glwydd ynddo, hyd oleuni y dydd. A'i harglwydd a gy- 27
fododd y boreu, ac a agorodd ddrysau y t, ac a aeth allan

i fyned i'w daith : ac wele ei ordderch-wraig ef wedi
cwympo wrth ddrws y t, a'i dwy law ar y trothwy. Ac 28
efe a ddywedodd wrthi, Cyfod, fel yr elom ymaith. Ond
nid oedd yn ateb. Yna efe a'i cymerth hi ar yr asyn ; a'r

gwr a gyfododd, ac a aeth ymaith i'w fangre.

A phan ddaeth i'w d, efe a gymerth gyllell, ac a ymaflodd 29
^•n ei ordderch, ac a'i darniodd \ú yn nghyd êi'i hesgyrn, yn
ddeuddeg darn, ac a'i hanfonodd hi i holl derfynau Israel.

^id dychymyg farddonol, mae'n debyg, ydyw eu bod yn feddwon ; canys
benthycir meddwdod i gyflawni y troseddau ffieiddiaf. Y gwr a.

ymaflodd yn ei ordderch.—Rhaid, yn ol adn. 24, mai gr y t
a feddylir 3'ma, yr hwn a gymerodd ordderch-wraig ei gyfaill, drwy ei

^3'dsyniad wrth gwrs, ac a'i harweiniodd hi allan atynt hwy. Pan
ymddangosodd y boreu.—Cyfeiria yr ymadrodd hwn at doriad
c^'ntaf y wawr, a'r ymadrodd dilynol—" hyd oleuni y dydd," at gyfodiad
yr haul. Ac a aeth allan i fyned i'w daith.—Nid yw hyn
yn golygu ei fod yn ddifater am dani, na'i fod yn bwriadu myned ymaith
heb wneyd ymchwiliad am dani ; er, digon tebyg, ei fod wedi rhoddi i fyny
feddwl ei chael yn ol o ddwylaw y fath fileiniaid aflan. Wedi
cwympo w^rth ddrws y ty, a'i dw^ylaw ar y trothwy.
—D^-ma \\.n o'r cyfFyrddiadau mwyaf pruddaidd yn yr hanes, ac yn ofnadwy

ddesgrifiadol. Mae yn amlwg, yn ol y geiriau hyn, iddi farw mewn
•canlyniad i'r driniaeth warthus a gafodd ; ac yn pen. xx. 4, 5, mynegir yn
bendant iddi gael ei llofruddio. Yna efe a'i cymerth hi ar yr
asyn.—Y mae, ar hyn o bryd, yn cadw ei deimladau iddo ei hunan, gan
gladdu ei feddyliau yn ei fynwes hyd nes y cyrhaeddodd adref. Gellir
casglu beth oedd ei deimlad oddiwrth yr hyn sydd yn canlyn.

29, 30. Efe a gymerth gyllell.—Darllener y gyllell
;
gan

gyfeirio at yr unig ofFeryn o'r fath yn y t, yr hwn a ddefnyddid yn wastad
i dori cyrph anifeiliaid a fwyteid, neu a aberthid, ac nid at gyllell gyffredin
—un allan o lawer o rai cyffelyb. Yr unig fanau ereill yn y Beibl Ile y ceir

y gair ydynt, Gen. xxii. 6, 10; Diar. xxx. 14. Ac a'i darniodd hi
yn nghyda'i hesgyrn.—Darllener ats<jwrn am asgwrn, neu yn ol y
LXX., yn ol yr esgyrn. Cyfeiria y gair at y dull y torid i fyny gyrph y
crearluriaid a offrymid yn ebyrth. Gwêl Exod. xxix. 17; Lef. i. 6; viii. 20;
1 Sam. xi. 7. Yr oedd danfon y darnau hyn, y rhai a ganlynid, bid sicr.
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30 A phawb a'r a welodd hy^iy, a ddywedodd, Ni wnaethpwyd
ac ni welwyd y fath beth, er y dydd y daeth meibion Israel

o wlad yr Aipht, hyd y dydd hwn : ystyriwch ar hyny,
ymg-ynghorwch, a thraethwch eich meddwL

gan eglurhad llawn mewn geiriau ar yr holl amgylchiad, yn dwyn y trosedd
o lofruddio y wraig o flaen llygaid yr holl genedl, ac yn eu gwysio i gospi

y troseddwyr. Mae yn wir fod yma rj'wbeth ofnadM'y yn y wys waedlyd
hon ; ond dyhd cofio nad oedd na brenin na barnwr yn Israel ar y prj d,

neb ond Phinees, yr hwn oedd yn sefyll gerbron yr Arghvydd ^-n y dyddiau
hyny, ac yn nifiyg llywodraeth ganolog, yr oedd yn angenrheidiol cael

rhyw dduU fel hyn i gynhyrfu y genedl drwyddi. Ceir peth tebyg yn
nyddiau Saul (1 Sam. xi. 7) ; ac yn mj-sg amryw genedloedd cyfarfyddir

âg arferion cyffelyb, pan na bydd gweinyddiad rheolaidd o gyfiawnder, ac
eto teimladau gwlad i gael eu henyn i ddial troseddau. Yn agos i Damascus,
yn ddiweddar, darniwyd corph benyw, a danfonwyd y darnau oddiamgylch
i holl Iwj'thau 3'r anialwch, oherwydd iddi gyhuddo benyw arall o odineb-

ar gam, a thrwy hyny achlysuro marwolaeth yr un ddiniwed (Stanley's

Jewish Church, Cyf. I., tudal. 256). A phawta a'r a welodd
hyny.—Y mae ein cyfieithiad ni o adn. 30 yn darllen fel pe byddai y
geiriau hyn wedi eu llefaru yn weithredol ar y pryd, yr hyn sydd anghyson
â diwedd yr adnod, oblegid yno y mae y Lt fiad yn eu gwahodd i ddyweyd
eu meddyhau. Ond y mae rhediad y geiriau yn yr Hebraeg yn golj'gu (1)

fod y Lefiad wedi danfon y darnau er mwj'n cynyrchu y teimlad a'r siarad
hwn yn mysg y llwythau ; oherwydd fe elhr eu darllen i olygu, a hydd i

haiüh a wel hyn ddywedyd, dkc. ; (2) a bod y Lefiad mor sicr y cynyrchid y
teimlad hwn, fel y mae yn ei ddodi bron yn y ffürf o ft'aith Medi cymeryd
lle, a dengys pen. xx. na siomwyd ef j^n ei ddisgwyhad. Nodir yma y tri

pheth sydd yn eisieu wrth roddi bai n ar faterion pwj'sig, yn wladol neu
grefyddol; yngyntaf, "ystyried ar hyny," yna, "ymgynghori" yn bwyllog
âg ereill, ac yn ddiweddaf, " traethu eu meddyliau " yn onest a diofn.

Dyma y rheolau euraidd i bleidleisio ar bob achos.

PENOD XX.

I "17 NA holl feibion Israel a aethant ahan ; a'r g^ynulleidfa a
± ymgasglodd yn nghyd fel un dyn, o Dan hyd Beerseba^

(b) Gofipedigaeth y Trosedd (pen. xx. 1—48).

Pen. XX. 1— 7.—y Ihuythau yn cydijiìuiynull i Mi^pah a^r Lcfiad yn
adrodd ei gam ar gyhoedd. 8—11.—Y bobl yn cyfodifel un giir

i goH'pi Gihcah. 12—14.—Y Benjaminiaid yn cynicryd ^j/rtîíf

Gihcah. 15—17.— lihif y mihiyyr o hob ochr. 18—2ò.—Yr
IsraeUaid yn colli dioy frwydr. 20—28.—Addaìo huddugoliacth
iddynt ar ol dydd o ynijrryd. 29—41.—Eu dyfais a'u llivyddiant.

42—48.—DinyHlrio y licnjaminiaid oddicHlir chìoe' chaiit o iryr,

1, 2. A'r gynulleidfa a ymgasglodd yn nghyd.

—

I
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a gwlad Gilead, at yr Arglwydd, i Mispah. A phenaeth- 2

iaid yr holl bobl, hoU Iwythau Israel, a safasant yn
nghynulleidfa pobl Dduw ; sef pedwar càn mil o wr

Golyga y gair a ddefnyddir yma, nid cynuUiad cymysg, eithr cynulliad

rheolaidtl o gynulleidfa yr Arglwydd, wedi eu galw yn ngliyd, fe ddichon,

gan Phinees, a chan jr henuriaid fuant fyw ar oi Josua (pen. ii. 7,, penaeth-
iaid y bobl, neu yn ol y frawddeg Hebraeg, " conglau y bobl" (1 Sam. xiv.

38 ; Ès. xix. 13 ; Zech. x. 4). Ceir y gair " ymgasghi " mewn cysylitiad â'r

gair " cynulleidfa " yn Num. i. 18 ; viii. 9 ; xvi. 42 ; Lef. viii. 4 ; Jos. xviii.

1 ; xxii. 12. Ceir y gair " cynulleidfa," yn yr ystyr yma, tua 67 o weithiau
yn Mhum' Llyfr Moses yn unig, a thua 30 o weithiau, gyda'r ychwaneg-
iadau o " gynulleidfa Israel," neu " gynuUeidfa meibion Israel," neu
"gynulleidta yr Arglwydd." A cheir yr un ymadrodd, un a'i heb neu
gydag un neu arall o'r ychwanegiadau uchod, tua 13 o weithiau yn Llyfr
Josua. Ni cheir y gair yn Llj'fr y Barnwyr oddigerth yma ac yn pen. xxi.

10, 13, 16. Anfynycli y ceir ef ar ol hyn, ac y mae ei ddefnyddiad, yn y
fan hon, yn awgrymu íod y digwyddiadau hyn wedi cymeryd Ue yn foreu.

Digwj'dd yr un ymadrodd hefyd yn 1 Bren. viii. 5 ; xii. 20 ; 2 Cron. v. 6.

Dan nyd. Beerseba.—(1; Tybia rhai nas gellir penderfynu oddi-
wrth hyn fod Dan (pen. xviii.) wedi ei sylfaenu y pryd hyn ; nad oes yma
ond awgrym fod hwn yn fath o ddywediad desgriliadol o'r wlad yn nyduiau
ysgrifeuydd yr hanes, megis yn 1 Sam. iii. 20; 2 Sam. xvii. 11 ; xxiv. 2, 15

;

1 Bren. iv. 25. (2) Ond y mae braidd yn sicr fod yma gyfeiriad at ym-
sefydliad y Daniaid yn Dan, ac at y ífaith fod y lle liwnw wedi dyfod yn
bwynt eithaf gogledd y wlad ; oblegid pan alwyd y llwythau yn nghyd,
ychydig cyn hyny (Jos. xxii. 12), nid oes son am yr ymadrodd "o Dan hyd
Beerseba." Ystyr y gair " Beerseba " yáywffynon y lliü, neu ffynon y saith,

nid saith ffynon, fel y tybia rhai, er fod yn y lle saith o fîynonau. Efallai

fod cysylltiad rhwng y ddau ystyr, oherwydd y cadarnheid llwon yn
gyôredin drwy aberthu saith aberth, neu drwy gyflwyno saith o anrhegion,
neu wystlon, neu drwy bresenoldeb saith o dystion. Yr ydoedd yn un o'r

lleoedd mwyaf nodedig yn hanes y wlad. Yma yr oedd pedwerydd
gwersyllfan Abraham yn Ngwlad yr Addewid (Gen. xxi. 33), ac oddiyma y
cychwynodd Jacob i Padanaram (Gen. xxviii. 10) ar ol cael y fendith, ac
yma yr aberthodd pan ar gychwyn i'r Aipht (Gen. xlvi. 1) ; ac, ar ol con-
cwest Canaan, cawu hi yn un o'r dinasoedd yn eithaf deheu Judah, a
rhoddwyd hi i Iwyth Simeon ( Jos. xv. 28 ; xix. 2 ; 1 Cron. iv. 28). Yma
y gwnaeth Samuel ei feibion yn farnwyr (1 Sam. viii. 2), ac yma yr eistedd-
odd Elias dan ferywen, ar ei flbrdd i Horeb (1 Bren. xix 3j. Gellir casglu
oddiwrtli Amos v. 5 ; viii. 14, fod y lle, yn gylfelyb i Bethel a Gilgal, wedi
dyfod yn eisteddle eilun-addoliaeth. Gorwedd y lle tua 30 o filldiroedd i'r

de-orllewin o Hebron—gwaith rhyw ddeuddeg awr o deithio. Ceir yno
ffynonau o ddwfr peraidd, gyda chafnau i'r camelod a'r praidd i yfed
ohonynt, ac olion hen adeiladau. Gelwir y lle yn bresenol Bir-efi-Stba, y
dynhesad agosaf sydd yn bosibl at yr hen enw. O'r darganfyddwyr
diweddaf, y rhai cyntaf i ymweled â'r Ue ydoedd Dr. Robinson, a'i gyd-
ymaith Dr. EIi Smith ; ac o hyny i lawr hyd Palmer a Conder, y maent yn
unfryd am y Ileoliad. A gwlad Gilead.—Cyfeiria hyn at yr hoil
Iwythau, y tu dwyreiniol i'r lorddonen, ac awgryma nad ydoedd yr
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3 traed yn tynu cleddyf. (A meibion Benjamin a glywsant
fyned o feibion Israel i Mispah.) Yna meibion Israel a
ddywedasant, Dywedwch, pa fodd y bu y drygioni hyn ?

4 A'r gwr y Lefiad, gwr y wraig a laddesid, a atebodd ac a
ddywedodd, I Gibeah eiddo Benjamin y deuthum i, mi a'm

ymadrodd, *' O Dan hyd Beerseba," yn cynwys y Ilwythau hyny. Dengys
hefj'd fod holl Israel, o bob tu i'r lorddonen, gyda'r eithriad o Jabes Gilead,
yn cn'dweithredu yn hyn. Mispah. —Am y gwahanol leoedd yn dwyn
yr enw hwn, gwêl nodiad, pen. x. 17 ; xi. 11. (1) Mispah yn Benjamin yn
ddiamheu y cyfeirir ati yma. Lleolir y lle yr un a Nthy Samwil, safle uchel
\T hwn (2933 o droedfeddi uwchlaw lefel y môr) sydd yn cyfreithloni ystyr
ei enw, sef, Tâ-r giryliadwriaeth. Saif tua phedair milldir a haner i'r

gogledd-orllewin o Jerusalem, a thua phedair milldir i'r gorllewin o Gibeah,
os mai Tdeil-d-Fìd ydyw Gibeah. Cysyllta yr enw presenol ef, mewn
modd tarawiadol, â'r prophwj'^d Samuel, ac yr oedd Mispah yn nghyda
Bethel a Gilgal, y tair dinas y preswyliai Samuel ynddynt, ac yr ymwelai
â hwynt yn ei gylchdaith fel barnwr ar Israel (1 Sam. vii. 6, 16). Yr
ydoedd yn lle canolog rhwng llwyth Ephraim a Judah, ac heb fod nepell

oddiwrth derfynau Dan. Nid ydyw yr ymadrodd " ymgasglu at yr
Arghyydd " yn gol^'gu presenoldeb yr arch a'r tabernacl, o angenrheid-
rwydd, yn Mispah ; eithr eu bod yn ymgynull fel cynulleidfa yr Arglwydd,
gan ddisgw^'I ei bresenoldeb i gario allan ei ewyllys. (2) Tybia rhai mai at
yr un Mispah y cyfeirir yma ag yn pen. x. 17 ; xi. 11 ; sef yr un ar y tu
dwyreiniol i'r lorddonen. Golygant y buasai yn anghyson ymgynull o fewn
ychydig íìlldiroedd i Gibeah, ac o fewn terfynau rhandir Benjamin ; a bod

y gair " a meibion Benjamin a glywsant " (adn. 3), a'r cyfeiriad at "Gilead "

(adn. 1), ac at " Jabes Gilead " (pen. xxi. 8j, ac at " Siloh yr hon sydd yn
ngwlad Canaan " (yn pen. xxi. 12), yn fwy cyson â'r dybiaeth mai tros yr
lorddonen yr oedd y Mispah yn yr adnod hon. Ond byddai hyny 3'n tynu
yr hanes o'i gysylltiadau daearyddol yn hollol, ac nid ydyw y gair "y
Benjaminiaid a glywsant," yn golygu dim ond iddynt glywed yn rheolaidd
a swyddogol, ac nid yn ddamweiniol. Pedwar can* mil o wyr.
—Yn nyddiau Moses yr oedd y nifer dros chwe' chan' mil (Num. i. 46 ;

xxvi. 51). Gwir y dylid ychwanegu 26,700 o Iwyth Benjamin (adn. 15) at

y 400,000 yn y fan hon ; er hyny y mae yma leihad. Gall fod y lleihad yn
y nifer i'w briodoli i achosion naturiol, ac hefyd i'r ffaith eu bod gyda'u
gilydd yn yi' un gwersyll yn nyddiau Moses, ond fod yn rhaid iddynt
ddyfod, o bob cúr i'r wlad, yn yr adeg hon. Yn tynu cleddyf.

—

CynuHiad milwraidd ydoedd, ac y mae eu hagwedd barod, a'u nifer, yn
dangos fod undod y genedl, y pryd hyny, lieb gael ei wanhau gan ddirywiad
ac adfeiliiid, fcl yn amser Gedeon. Yr oedd agosrwydd y Ile i Gibeah yn
fantais i gynulliad fel hwn, gyda'r amcan oedd ganddynt.

0—7. A meibion Benjamin a glywsant.—Tybia rhai na
ildanfonasid atynt, a bod y darn o gorph yr ordderch-wraig wedi ei ddanfon
i lianer Hwyth Manasseh, (hos yr lorddonen, ac nid iddynt hwy. Oiul

mwy naturiol ineddwl eu Ì)od we(h eu gwahodd i'r cynidliad fel ereill, cithr

cu l>od, yn ddiystyr, wcdi gwrthod. Dyw^edw^ch pa íodd y bu
y drygioni hyn.—Gwahoddiad i'r ddwyblaid—y Leíiad a'r Benjamin-
iaid—i ddyweyd yr achos, er nad oedd yn bresenol ond y Leíìad yn unig ;
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gordderch, i letya. A gwr Gibeah a gyfodasant i'm 5

herbyn, ac a amg-ylchynasant y t yn fy erbyn liw nos, ac

a amcanasant fy lladd i; a threisiasant fy ngordderch, fel

y bu hi farw. A mi a ymaflais yn fy ngordderch, ac a'i 6
derniais hi, ac a'i hanfonais hi trwy hoU wlad etifeddiaeth

Israel : canys gwnaethant ffieidd-dra ac ynfydrwydd yn
Israel. Wele, meibion Israel ydych chwi oll ; moeswch 7

rhyngoch air a chyngor yma.
A'r holl bobl a gyfododd megis un gwr, gan ddy- 8

wedyd, Nac eled neb ohonom i'w babell, ac na throed

neb oJionom i'w d. Ond yn awr, hyn yw y peth 9
a wnawn ni i Gibeah : Ny?ii a awn i fyny i'w herbyn

neu wahoddiad i hoU Iwythau Israel, y rhai oeddynt yn bresenol, i fynegi

yr hyn a wyddent hwy am y gyflafan. Dyru y Lefìad adroddiad diaddurn
o'r ffeithiau fel y cymerasant le, ac nid oedd eisieu namyn adroddiad noeth
o'r amgylchiad i gynhyrfu y llwythau i ddial. Tebyg y cadarnhawyd ei

adroddiad gan ei was, a chan yr hynafgwr o fynydd Éphraim. G^Aryr
Gibeah.—Yn llythyrenol, arglwyddi Gibeah. Yr un gair a "gwr
Sichem " yn pen. ix. 2. Yn yr Hebraeg y mae trefniad adn. 5 ychydig yn
wahanol i'r trefniad arferol. Dylai diweddnod fod ar ol y gair "nos" i

ddybenu y frawddeg ; ac felly gwneyd y cysylltair "ac" ar ei ol yn
ddiangenrhaid, oherwydd fod dechreu brawddeg arall yn dilyn fel y canlyn

:

.— Myfi, hwy a amcanasant fy lladd i, a threisiasant fy ngordderch fel y
bu hi farw. Casglai y Lefiad eu hamcan i'w ladd oddiwrth yr hyn a
wnaethant i'w wraig. Ffieidd-dra ac ynfydrwydd. - Yr oedd

y rhai hj-n yn ymadroddion penodol yn nghyfraith Moses i ddynodi
troseddau arbenig y cysylltid marwolaeth â hwynt. Am ystyr y gair

"ynfydrwydd," gwêl pen. xix. 23. Defnyddir y gair "ffieidd-dra" yn
wastad i osod allan ddrygau yn cyfodi oddiar buteindra, megis llosgaeh,

gwryw-gydiaeth, a thrais. Nid ydyw y gair i'w gael yn y Beibl ond yn
Mhum' Llyfr Moses, ac yno cyfieithir ef " ysgelerder " (Lef. xviii. 17 ; xix.

29 ; XX. 14). Moeswch . . . air a chyngor.—Ymddengys
fod hon yn frawddeg arferol pan y gofynid i gynulleidfa yr Arglwydd i

wneyd eu meddyliau i fyny, a phasio barn ar fater pwysig
;
yn debyg i'r

modd y gwahodda llywyddion unrhyw gynadledd y cynulliad i bleidleisio

yn ffafr neu yn erbyn unrhyw gynygiad.

8—11. A'r holl bobl.—Ysgogir y gynulleidfa gan un teimlad ; ac
ymrwymasant i beidio a myned adref hyd oni ddielid yr ysgelerder yn
Gibeah. Nac eled neb . . . i'w babell.—Daeth y gair

"pabell" ar ol dyfodiad y genedl i Ganaan yn gyfystyr â phreswylfod
(Salm cxxxii. .3 ; Es. xvi. 5). Na throed.r—Ystyr gyntaf y gair ydyw
troi ó'r neilldu 6'r ffordd (pen. xix. 11, 12); ond yma cyflea y syniad, os

byddai iddynt fyned adref heb gospi y trosedd, y byddai yn wyriad oddi-

wrth ddyledswydd. Nyni a awn i fyny i'w herbyn wrth
goelbren.—Y pum' gair cyntaf o'r frawddeg, er eu bod i'w cael yn y
LXX., nid ydynt i'w cael yn y testyn Hebraeg. (1) Deallarhai y frawddeg
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10 wrth goelbren
; A ni a gymerwn ddengwr o'r cant

trwy holl Iwythau Israel, a chant o'r mil, a mil o'r
deng- mil, i ddwyn lluniaeth i'r bobl ; i wneuthur, pan
ddelont i Gibeah Benjamin, yn ol yr holl ffieidd-dra a

11 wnaethant hwy yn Israel. Felly yr ymgasglodd hollwr Israel yn erbyn y ddinas yn gytun fel un gwr.
12 A Ilwythau Israel a anfonasant wr trwy holl Iwythau

Benjamin gan ddywedyd, Bethjj/îüy drygioni yma a wnaeth-

hebddynt, gan gymeryd y geiriau, " I'w herbyn hi drwy goelbren," yn
ymadrodd cyflawn ynddo ei hunan, ac yn fynegiad bywiog o benderfyniad
y bobl. (3; Ereill fod y geiriau wedi colli o'r Hebraeg drwy ddiofalwch
yr adysgrifwyr, oherwydd tebygolrwydd y llythyrenau a wnant i fyny, yn
yr laith hono, yr ymadrodd " nyni a awn i fyny " (na' alekj, a'r ymadrodd
"yn ei herbyn hi " íahkaj. Dadleua Keil a Bertheau dros y darlleniad
Synaeg, Nyni a fwriwn goelbren arni hi, h.y., fel dinas wedi ei diofrydu
i ddmystr, yn gyöelyb i un o ddinasoedd y Canaaneaid. Yn adn. 18 ceir
hanes y bwriad hwn yn cael ei gario allan : a dengys y geiriau yno mai
amcan y coelbren ydoedd dangos pa Iwyth oedd i fyned i fyny gyntaf yn
erbyn Gibeah. Dichon fod natur y lle o amgylch Giibeah yn gyfryw nas-
gallasai yr holl fyddin gydweithredu ar unwaith ; neu eu bod yn bwrw
coelbren i ochel pob dyryswch gyda rhanu yr yspail. Gwêl 1 Sam. xxx.
22—25. A nyni a gymerwn ddeng wr o'r cant.—Er
mwyn galluogi yr holl fyddin i gadw y maes yr oedd yn rhaid apwyntio-
un gr o bob deg i ofalu am luniaeth i'r gweddill

; yr hyn, ei hunan, a'

wnelai fyddin o 40,000. Dengys hyn fod Israel yn gyfarwydd à gweith-
rediadau milwraidd, a'u bod yn disgwyl i'r frwydr hon barhau dros yspaid
o amser. Ystyr y gair Hebraeg a ddarllenir " lluniaeth " yn y fan hon
ydyw ymhorth wedi ei gael drwy hela, yr hyn a brawf mai yn y fíbrdd hono-
y ceid y rhan fwyaf o ymborth y genedl yn y cyfnodau l^oreuaf (Gen. xxvii.
3). Gweler yr un gair yn pen. vii. 8; xvii. 10. "Yn gytun fel ungwr.—Dylid darllen, fel ar ymyl y ddalen, Yn gyngreiriad fel un gwr.
Mae y gair " cynghreiriad " yn cryfhau yr ymadrodd " fel nn gwr." T} bia
rhai, oherwydd nad yw y gair i'w gael yn y LXX., mai ychwanegiad
diweddarach ydyw. Ceir goiwg ogoneddus yma ar gynieriud cenedlaethol
Israel, yn ysgogi fel un gr; er heb son am na brenin na barnwr, dim ond
eu cydwybod genedlaethol, yn cael ei symbylu gan gyfraith yr Arglwydd,
fel ei deonglid gan yr aberthau, ac fel y corphorid hi yn ngwasanaeth a
chan archoífeiriad Duw, Phinees (adn. 28), ac y'i dysgid gan y tadau i'w
plant yn eu pebyll a'u dinasoedd. Amlwg fod hen ddyddiuu ardderchog
MoHes a Josua heb Iwyr golli eu dylanwad ar y genedì. Mae adn. 11 yn
dangos penderfyniad cynulleidfa yr Arglwydd i ddial ycamwri yn Gibeah ;.

ond y niae brawddeg ddiweddaf yr adnod yn hytrach yn rliagflaenu adrodd-
iad naturiol yr lianes, oblegid, mewn gwirionedd, íe gyndieilh yr holl
iHîthau a nodir, o adn. 12 hyd adn. 21 le, o ran trefn amseryddol, cyncario-
allan y penderfyniad.

12—14. A anfonasant wyr.— Mae'n andwg fod hyn wedi
cymeryd llo cyn iddynt ynigaHglu " fel un gr" yn erbyn y ddinas (adn.
11). Gellir cyfleu y.styr y l^erfjiu yn adn. 12 a 13 fel y canlyn •.— Yn awr
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pwyd yn eich mysg chwi ? Ac yn awr rhoddwch y gwr, 13

meibion Belial, y rhai sydd yn Gibeah, fel y lladdom
hwynt, ac y dileom ddrygioni o Israel. Ond ni wrandawai
meibion Benjamin ar lais eu brodyr meibion Israel : Eithr 14
meibion Benjamin aymg'ynuUasant o'r dinasoedd i Gibeah,
i fyned allan i ryfel yn erbyn meibion Israel. A chyfrif- 15

wyd meibion Benjamin y dydd hwnw, o'r dinasoedd yn
chwe mil ar hugain o wr yn tynu cleddyf, heblaw trigol-

ion Gibeah, y rhai a gyfrifwyd yn saith g'ant o wr ethol-

edigf. O'r holl bobl hyn yr oedd saith gant o wr ethol- 16

edig- yn chwithig*
;
pob un ohonynt a ergydiai â chareg

at y blewyn, heb fethu. Gwr Israel hefyd a gyfrifwyd, 17

heb law Benjamin, yn bedwar càn mil yn tynu cleddyf

;

pawb ohonynt yn rhyfelwyr.

yr oedd llwythau If^rael wedi danfon gwyr, cfcc. , ac y niae y ddwy adnod
i'w deall fel rhwng cromfachau, ac yn eglurhad o adn. 14. Holl
lv/ythau Benjamin.—Nid oes gan y darlleniad Seisuig ond
*' llwyth," eithr y mae y gair yn yr Hebraeg yn " llwythau," ac y mae hon

Bi
un engraifft, allan o luaws, o ragoroldeb y cyíìeithiad Cymreig o'r Hen

estament. Arferir y gairgan yr hanesydd yn yr un ystyr a "theuluoedd
llw^'th Benjamin " (1 Sam. ix. 21). Fel y lladdom . . . ac y
dileom.—Cospedigaeth y gyfraith mewn amgylchiadau o'r fath ydoedd
lladd (Deut. xvii. 12). Ystyr y ferf ddiweddaf ydyw dileu fel y dilëir

cnawd braenedig drwy ei losgi. Yr oedd danfon fel hyn, cyn myned i

ryfel, yn hollol gydfynedol â'r hyn a wnaed o'r blaen, pryd yr oedd
Phinees, sydd yn awr yn archoffeiriad, yn un o'r cenhadon ( Jos, xxii. 13).

Eithr meibion Benjamln.—Yn hytrach, darllener, A meibion
Benjamin. Mae adn. 14 yn cyfateb i adn. 11. Drwy wrthod cais y
Hwythau ereill yr oedd y Benjaminiaid yn noddi y troseddwyr, ac felly yn
gorfodi y llwythau ereill i fyned i ryfel â hwynt.

15—17. A chyfrifwyd meibion Benjamin.—Yn y cj-f-

riôad cyntaf a wnaed yr oedd Benjamin yn 35,400 (Num. i. 36, 37j ; yn yr
ail yr ydoedd yn 45,600 (Num. xxvi. 41) ; a'r prydhwnnid oeddynt namyn
26,700. Nid oeddynt hwy, na'r holl genedl (adn. 2) y pryd hwn ond rhyw
ddwy ran o dair o'r hyn oeddynt y tro diweddaf y cyfrifasid hwynt.
Dengys hyn fod yr amseroedd yn rhai cynhyrfus a pheryglus, ac awgryma
yr ymadrodd " o'r dinasoedd," yn yr adnod hon, ac yn adn. 14, 48

; pen.
xxi. 23, mai yn y dinasoedd yr oedd hoU boblogaeth Benjamin yn byw,
oherwydd fo'J y wlad agored, a'r pentrefi diamddiffyn, yn annyogel ; a bod
y Benjaminiaid yn cadw y Canaaneaid o dan warogaeth, drwy fyw yn y
dinasoedd caerog, yn gyffelyb i'r modd y cadwai y Normaniaid y Sacson-
iaid dan warogaeth drwy eu cestyll. Chwe' mil ar hugain o
wyr yn tynu cleddyf.—Yn ol adn. 55, rhoddwyd y nifer a ladd-
wyd yn 25,000 ; sef, 18,000 yn y lladdfa fawr ; 5000 a loffwyd ar hyd y
brif-ffordd ; 2000 wrth eu herlid ; y cyfan yn 25,000 (adn. 44—46), ac ni
adawyd ohonynt ond y 600 a ddiangasant i graig Rimmon (adn. 47).
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i8 A meibion Israel a gyfodasant, ac a aethant i fyny

i d Dduw, ac a ymgynghorasant â Duw, ac a ddy-
wedasant, Pwy ohonom ni a ä i fyny yn gyntaf i'r

gâd yn erbyn meibion Benjamin ? A dywedodd yr

19 Arglwydd, Judah a ä yn gyntaf. A meibion Israel

a gyfodasant y boreu, ac a wersyllasant yn erbyn

Gellir rhoi cyfrif am y gwahaniaeth rhwng adn. 35 ac adn. 44—4G, drwy
ddyweyd fod adn. 35 yn rhoddi y rhifedi yn fanwl, tra na roddir ond y
miìoedd crynion yn unig yn yr adnodau ereill. Ond pa fodd y cysonir

25,100 + 600 = 25,700 (adn. 35, 44—46) gyda 26,700 (adn. 15)? Mae yma
fil o Avahaniaeth. (1) Darllena y LXX. a'r Yulgate, 25,000 yn adn. 15;

felly cysonant drwy newid y darlleniad. (2) Ond dull Keil yw y mwyaf
natariol ; sef nad ydyw adn. 44—46 yn dangos yr oll a laddwyd o Iwyth
Benjamin, namyn y rhai a laddwyd ar frwydr y trydydd dydd yn unig.

Felly, er i'r Benjaminiaid fod yn fuddugwyr y dydd cyntaf, eto nid heb
golli yn ddiamheu lawer o ddynion ; a thybia efe y gellid, yn bur hawdd,
feddwl eu bod wedi colli tua mil [o ddynion. Saith gant o wyr
etholedig yn chwithig.—Ni ddylid cymysgu y rhai hyn â

*'gwÿr Gibeah." Ceir y gair a gyfieithir yma "chwithig" yn nglÿn âg
Ehwd yn pen. iii. 15, a gellir ei ddeall, (1) un ai i olygu anallu yn cyfodi

oddiar anaf
; (2) neu ddeheurwydd mawr gyda'r llaw chwith, fel gyda'r

ddeheulaw. Hawdd penderfynu yn ffafr yr ystyr ddÌM-eddaf, 3'n y lle hwn,
gan y buasai yn hollol annaturiol i feddwl fod 700 o rai arafus wedi eu

casglu yn nghyd. Ceir crybwylliad hefyd am yr un peth yn nglÿn á*r

Benjaminiaid yn 1 Cron. xii. 2. Cymhar. 1 Sam. xvii. 40, 49. At y
blewyn heb fethu.—Darllen y Yuhjate, fel y yalhnt daraw hleìcyiì ;

ond yr ystyr yn ddiamheu ydyw y gallent anelu o fewn trwch y blewyn,

fel y dywedir. Teilwng o sylw mai oddiwrth y gair Hebraeg a gyfieithir
" methu," yn y fan hon, y tardd un o'r geiriau penaf a arferir yn y Beibl i

ddynodi pechod.

18, 19. Aethant i fyny i dy Dduw^.—Dylid darllen, Aethant

i

fyny i Bethel. Felly y darìlen y LXX., y Syriaeg, y Galdeaeg, a'r Arabaeg.
Alae yn amlwg oddiwrth adn. 26, 27, y cyfeiria y gair "yno," yn yr ad-

nodau hyny, at le neillduol, a diau mai at Bethel y cyfeiria yn y Ueoedd
hjny, yn gystal ag yn adn. 31, a pen. xxi. 19. (1) Rhaid deall fod y gair

Lethel yma yn cyfeirio, nid at y lle o'r enw hwnw, eithr at y tal)ernacl ei

hunan
; (2) neu fod y tabernacl, ar ol cael ei symud unwaith i Mispah, er

mwyn bod yn gyíieus i gynulleidfa yr Arglwydd (adn. 1), wedi ei symud,
drachefn, i Bethel, allan o berygl y fr^\y(h-. Kto rliaid fod y lle y symud-
wyd ef yn nghymydogaeth (übeah a'r frwydr, onide nis gallasent, yn ol

a<in. 19, 23, 26, fyned ol a blaen yno yr un diwrnod. Yn awr iiid ydyw
Bcthel oiid rhyw chwe' milltir o Gibeah, ac ychydig yn fwy na hyny i'r

gogledd-ddwyrain o Mispah. Felly, riiaid i ni ddeall fod yr arch a'r

taljernacl, y pryd hyn, yn cael eu symud o le i le, yn ol fel y byddai
aiiigylchiadau yn galw, a'u bod yr adeg hon yn Bethel (1 Sam. x. 3). An-
hawdd j)endcrfynii paham yr ydoedd yno. Tybia rhai mai (1) er mwyn
cael yr arcii yn agos i faes y rhyfel (1 Sam. iv. 3 ; xiv. 18 ; 2 Sam. xi. II);

(2) ereiU er mwyn ceisio cadw i fyny yr undeb cenedlaethol, ac eniIÌ
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Gibeah. A gwr Israel a aethant allan i ryfel yn erbyn 20
Benjamin ; a gwr Israel a ymosodasant i ymladd i'w

herbyn hwy wrth Gibeah. A meibion Benjamin a ddaeth- 21

ant allan o Gibeah, ac a ddifethasant o Israel y dwthwn
hwnw ddwy fil ar hugain o wr hyd lawr. A'r bobl gwr 22
Israel a ymgryfhasant, ac a ymosodasant drachefn i ym-
ladd, yn y Ue yr ymosodasent ynddo y dydd cyntaf. (A 23,

meibion Israel a aethent i fyny, ac a wylasent g-erbron yr
Arglwydd hyd yr hwyr : ymgyng-horasent hefyd â'r

Arglwydd, gan ddywedyd, A âf fi drachefn i ryfel yn
erbyn meibion Benjamin fy mrawd ? A dywedasai yr
Arglwydd, Dos i fyny yn ei erbyn ef). A meibion Israel 24
a nesasant yn erbyn meibion Benjamin yr ail ddydd. A 25
Benjamin a aeth allan o Gibeah i'w herbyn hwythau yr ail

Benjamin yn ol
; (3) er mwyn bod yn gyfleus ar gyfer y cynulliad mawr

cenedlaethol yn Mispah. YmgyngJiorasant a Duw.—Drwy
Urim a Thummim, gan Phinees, o flaen yr arch, dybygid (Num. xxvii. 21

;

Barn. i. 1 ; xviii. 5 ; xx. 18, 23, 27 ; 1 Sam. x. 22 ; xiv. 37 ; xxii. 10; xxiii.

2 ; 1 Cron. xiv. 10). Golyga rhai mai ar ol penderfynu myned i ryfel y
daethant i ymgynghori â'r Arglwydd ; ac mai yr unig bwynt a roddasant o
flaen Duw ydoedd, pwy o'r llwythau a äi i fyny gyntaf. Tybir, yn ol y
golygiad hwn, pe buasent yn ymgynghori â Duw yn gynt, y buasai y can-
lyniadau yn wahanol. Ond llawer mwy naturiol ydyw y syniad fod yr
ymgynghori hwn â Duw yn gyfamserol â rhanau cyntaf y benod. A
dywedodd yp Arglwydd, Judah. a a i fyny yn gyntaf.—I Dduw

—

Elohim—y rhoddwyd y gofyniad, ond yr Arglwydd

—

Jehofah
—sydd yn ateb. Rhoddwyd y lle o anrhydedd a'r lle o berygl i Iwyth
.Judah (pen. 1, 2).

20, 21. Aethant allan i ryfel.—Ymadrodd milwrol am drefnu
ar gyfer brwydr (1 Sam. iv. 2; xvii, 2). Hyd lawp.—Golyga yr ym-
adrodd difetha nes eu rhoddi i orwedd ar y ddaear wedi eu lladd. Yr
oedd Gibeah, fel y dengys ystj'r ei henw, ar fryn, a holl fyddin Benjamin
wedi llechu o fewn ei muriau ; felly yr oedd ganddynt fantais ddirfawr ar
yr ymosodwyr, gan eu bod yn gallu ymosod arnynt o'r tu ol i furiau, a
hefyd ergydio ceryg i'w dinystrio fel y deuent i fyny y glynoedd culion o
amgylch y ddinas. Tebyg, hefyd, fod Israel yn fr o arfau rhyfel, a'r lle

mor anfanteisiol, fel nas gallai ond un llwyth ymladd ar unwaith. Lladd-
wyd o Israel 22,000.

22—25. Fel y ceir yn gyflredin yn nullwedd yr iaith Hebraeg o
adrodd hanes, y mae adn. 22 wedi ei chyfleu allan o'i threfn amseryddol

;

oblegid y peth cyntaf a wnaethant ar ol dinystr y dydd cyntaf, ydoedd
ymostwng gerbron yr Arglwydd (adn. 23) ac yna ymgryfhau (adn. 22).
Gellid meddwl fod yma brawf o hunan hyder yr Israeliaid, eu bod yn ym-
osod yr ail ddydd yn y lle yr ymosodasent ynddo y dydd cyntaf. Hyd
yr hw^yr.—Yn ol rhediad yr hanes, ceir lle cryf i gasglu mai hyd hwyr
dydd cyntaf y frwydr a olygir. Syrthiodd milwyr Judah i annhrefn yn
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ddydd ; a hwy a ddifethasant o feibion Israel eilwaith dair

mil ar bymtheg' o wr hyd lawr : y rhai hyn oll oedd yn
tynu cleddyf.

26 Yna holl feibion Israel a'r holl bobl a aethant i fyny ac
a ddaethant i d Dduw, ac a wylasant, ac a arhosasant
yno g-erbron yr Arglwydd, ac a ymprydiasant y dwthwn
hwnw hyd yr hwyr, ac a offrymasant boeth-oífrymau ac

27 offrymau hedd gerbron yr Arglwydd. A meibion Israel

a ymgyng-horasant â'r Arglwydd (canys yno yr oedd arch
28 cyfamod Duw yn y dyddiau hyny ; A Phinees mab Eleazar,

mab Aaron, oedd yn sefyll ger ei bron hi yn y dyddiau
hyny)

;
gan ddywedyd, A chwanegaf fi mwyach fyned

gynar yn y dydd ; daeth y Benjaminiaid o'u llochesau, ac a'u torasant i

lawr pan yr oeddynt yn cilio ; felly aethant hwythau i dreulio gweddill y
dydd mewn ymostyngiad. Mae adn. 28 yn tybied presenoldeb yr arch a'r

archofFeiriad. A af fi drachefn i ryfel ?—Y mae hwn yn
gwestiwn newydd ; oblegid y cwestiwn mawr o'r blaen oedd, pwy a elai i

fyny yn gyntaf. Efallai eu bod yn dechreu amheu, gan mor siomedig
oeddynt yn herwydd y dinystr y dvdd cyntaf. Yr ail ddydd.—Nid
yr ail ddydd ar ol y (lydd cyntaf, fel pe buasai y brwydrau wedi cymeryd
lle ar ddau ddiwrnod olj^nol ; eithr yr ail ddydd o frwydro, gan olygu
cyfwng i ymbaiotoi rhwng y ddwy frwydr. Lladdwyd o Israel yr ail

ddydd 18,000 ; felly, yn y ddau ymosodiad, collasant 40,000 —un ran o ddeg
o'u holl nifer, a'r rhai hyny, nid yn bentrefwyr diamddiíîyn, eithr oll yn
"tynu cleddyf." A hyn oll wedi iddynt gael gorchymyn penodol gan
Dduw i fyned i fyny !

26—28. A'r holl bobl.—Oolyga yr ymadrodd hwn yr holl wr
anarfog, y rhai ni chynwysid yn y rhai oedd yn t^'^nu cleddyf, gyda'r holl

rai analluog, megis yr hynafgwyr a'r gwragedd. Wylasant .

arhosasant . . . ymprydiasant . . . offrymas-
ant. Mae yn amlwg fod yr amgylchiadau blacnorol wedi dwyn y bobl

i'w lle o ran eu hyspryd. Yn adn. 18 " ymgynghorasant â Duw " (Elohim)y
a hyny yn unig o berthynas i bwy a elai i fyny yn gyntaf. Ar ol y ftwydr
gyntaf, a chael eu gorchfygu, ymgynghorasant gan wylo (adn. 23) â'r

Arglwydd (Jthofah)—Duw c^'famod Israel. Kto nid oeddynt yn ddigon
isel ; canys yn adn. 22, dywedir eu bod yn " ynigryfliau " megis yn eu
nertli eu hunain, a dywedodd yr Arglwydd wrthynt, heb addaw dim am y
canlyniadau, " Dos i fyny." Ond yn awr y maent yn " ymprydio," yr hyn
a ddengys fod calon y genedl yn plygu mewn yniostyngiad gerbron yr
Arglwydd. Nid ydym yn <larllen am "ymprydio" ac " otlrymu " ar yr
achlysuron blaenorol. Digwydda hyn yn fynych yn hanes egîwys Dduw ;

declireua y farn "o d Dduw," a cheryddir hi yn dost am bethau bychain
yn nghyfrif y byd, er mwyn ei gwnej'd yn oíferyn cymwys yii Uaw yr
Arglwydd i gyflawni rhyw waith drosto. Perthynai yr ebyrth hyn i*r

ddau (ÌdoHbarth—poeth-oílrymau ac oíirymau hedd. Cymharer j)en. xxi.

4 ; Num. vii. 87, 88 ; 2 8ain. vi. 17. Nis gellid bwyta y poeth-oífryinau ;

I
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allan i rylel yn erbyn meibion Benjamin fy mrawd, neu a
beidiaf fi ? A dywedodd yr Arglwydd, Ewch i fyny

;

canys yfory y rhoddaf ef yn dy law di. Ac Israel a osod- 29
odd g-ynllwynwyr o amgylch Gibeah. A meibion Israel a 30
aethant i fyny yn erbyn meibion Benjamin y trydydd dydd,
ac a yníosodasant wrth Gibeah, fel cynt. A meibion 31
Benjamin a aethant allan yn erbyn y bobl ; a thynwyd
hwynt oddiwrth y ddinas : a hwy a ddechreuasant daro
rhai o'r bobl yn archolledig, fel cynt, yn y prif-fîyrdd, o'r

rhai y mae y naill yn myned i fyny i d Dduw, a'r llall i

Gibeah yn y maes, yn nghylch dengwr ar hug-ain o Israel.

ac er mwyn i'r gynulleidfa gael ymborth, ond yn benaf er mwyn gwneyd
heddwch â Duw, neu yn oífrymau diolch am drugareddau a dderbyniwyd,
yr oedd yn angenrheidiol offrymu aberthau hedd. Am gyfraith y poeth-
ofiFrymau, y rhai a aberthid yn wastad wrth ddrws y tabernacl, o flaen yr
Arghvydd gwêl Lef. i. ; ac am yr hedd-ofîrymau gwêl Lef. iii. ; vii. 11

—

21, 29—34. Dyma y lle cyntaf yn hanes y genedl y sonir am ymprydio, a
dyma yr unig fan yn Llyfr y Barnwyr y ceir mynegiadau pendant am yr
arch a'r tabernacl, yr offeiriaid a'r aberthau. A Phinees mab
Eleazar.—Yr oedd Phinees yn gydoesydd â Josua ; a dyru hyny yr
amgylchiadau hyn o fewn cylch ugain mlynedd, mwy neu lai, ar ol marw
Josua. Yr ydoedd yn yr i Aaron (Exod. vi. 25), a hynododd ei hun pan
yn dra ieuanc yn Sittim, yn achos ffieidd-dra Baal-Peor (Num. xxv. 7), ac
addawyd y byddai yr offeiriadaeth yn parhau yn ei deulu ef yn dragywydd
(Num. XXV. 10—13). Gwêl Num. xxxi. 6; Jos. xxii. 13—32; 1 Cron. ix.

•20
; Ezrah viii. 2 ; Salm. cvi. 30, 31. Yr oedd cryn wahaniaeth rhwng

Phinees, yr Aaron, a Jonathan, offeiriad Micah, yr Moses. Gwêl nodiad
pen. xviii. 30. Yn y dyddiau hyny.—Awgryma yr ymadrodd
hwn mai am amser penodol j'n unig yr oedd yr arch yn aros yn Bethel, nad
yno yr oedd ei chartref ; a dygir yr holl eiriau am yr arch, sydd rhwng
^ìromfachau, yn adn. 27, 28, i mewn er egluro y cyfeiriad at ymgynghori
â'r Arglwydd. Yfopy y rhoddaf ef yn dy law di.—Nid
•oedd yr atebion blaenorol ond yn erchi iddynt fyned i fyny ; ond yn awr,
am y waith gyntaf, y mae yr atebiad yn addewid. Cymharer Jos. viii. 1.

29—34. A aethant i fyny.—Y maeyr Israeliaid yn ysgogi yn
fwy gochelgar y tro hwn ; ac, er dibynu mwy ar gymorth dwyfol, nid
ydynt yn esgeuluso eu gwaith eu hunain, Dechreua yr adran hon gyda'r
pwynt pwysicaf, sef y cynllwyn a osodwyd gan Israel oddiamgylch Gibeah.
Desgrifir y cynllwyn yma yn hoUol yr un fath a'r un gyda dinas Ai (Jos.
viii. 2—13). Y mae sylwedd yr adroddiad,. er braidd yn droellog, ac i

raddau yn aneglur, fel y canlyn :—Darfu i fintai o fihvyr Israel, wedi ym-
osod ar y ddinas am yspaid, gymeryd arnynt ffoi a chilio, ac felly ddenu
y Benjaminiaid allan o'r ddinas i'w hymiid o'r tu faes i'r caerau. Tra yr
oeddynt hwy yn gwneyd hyny, darfu i fintai arall o'r Israeliaid ruthro i

mewn i'r ddinas, a lladd pob enaid a gafwyd ynddi ; ac yn ol cynllun
blaenorol, rhoddasant y ddinas ar dân, a'r mg hwnw yn dyrchafu i fyny
oedd yn arwydd i'r Israeliaid ereiU i "droi drachefn" (adn. 41) ar eu

M
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32 A meibion Benjamin a ddywedasant, Cwympwyd hwynt
o'n blaen ni, fel ar y cyntaf. Ond meibion Israel a ddy-

wedasant, Ffown, fel y tynom hwynt oddiwrth y ddinas i'r

33 prif-ffyrdd. A holl wr Israel a gyfodasant o'u lle, ac a

fyddinasant yn Baal-tamar : a'r saw/ a oedd Israel yn
cynllwyn, a ddaeth allan o'u mangre, se/ o weirgloddiau

34 Gibeah. A daeth yn erbyn Gibeah ddeng mil o wr
etholedig o hoU Israel ; a'r gâd a fu dost .• ond ni wyddent

herlidwyr, y rhai, yn awr, a geisient íFoi *' tua íFordd yr anialwch" (adn.

42), ond lladdwyd hwynt oll gan yr Israeliaid oddigerth y chwe' chant a

ddiangasant i
" graig Rimmon," Fel cynt.—Yn llythyrenol, Fel dro

ar ol tro. Yr un darlleniad sydd i fod ar y frawddeg hefyd yn adn. 31.

Anican yr Israeliaid oedd denu y Benjaminiaid, a'u denu, j'n ol adn. 31, ar

hyd dwy fifordd, un yn arwain i " d Dduw," sef i Bethel, a'r llall i

" Gibeah yn y maes." Am safle " Gibeah yn y maes" (adn. 31), golyga

rhai mai (1) Gibeah Saul ydyw, sef yr un ddinas ag y cyflawnwyd y
gyflafan ynddi, a'r un ddinas ag yr oedd y frwydr bresenol ynddi ; a bod

y íîordd y cyfeirir ati yn arwain o faes y rhyfel i'r ddinas. (2) Tybia

Conder nad oedd. Gibeah yn dref o gwbl, namyn rhanbarth o wlad i'r

gogledd o Jerusalem ; felly íFordd yn arwain i gr o'r rhanbarth hwnw,
yn ei farn ef, a feddylir yma. (3) Ond y dybiaeth fwyaf naturiol ydyw
mai tref Geba (Jos. xxi. 17), ac a elwir yn awr Jeba, ydoedd. Y^styr y gair

a ddarllenir yma " maes " ydyw tir diiüylliedig , iyfadwy, mewn cyferbyniad

i anialdir ar un llaw, neu dir cauedig mewn gardd, neu dref, ar y llaw

arall. Y"r hyn sydd yn cadarnhau y lleoliad hwn yn fawr ydyw, fod y
flbrdd sydd yn arwain i'r gogledd o Jerusalem, yn mhen tua milldir ar ol

pasio Teleil-el-Ful (Gibeah, gwêl pen. xix. 12), yn ff"orchi yn ddwy, un

gangen o'r fFordd yn rhedeg yn mlaen tua Beitin (Bethel), a'r Uall yn troi

ar y dde i Jehah (Gebah). Gan mai yr un ystyr sydd i'r gair " Gibeah " a

Geba, dodir y naill yn líe y llall yn fynych. Gwneid yr ymosodiad hwn
ar Gibeah o'r gogledd, wrth gwrs, gan mai yn y cyfeiriad hwnw yr oedd

Bethel (adn. 18, 19, 26). Baal-tamar.—Ystyr y gair ydyw ìle y
hahnwydden. Dodir yr ystyr yma yn fynych i'r gair " Baal." Dyma yr

uniií gyfeiriad at y lle yn y Beibl, ac y mae yn anhysbys. Tybia Stanley,

fodd bynag, mai yma yr oedd " Palmwydden Deborah," yr hon oedd rhwng
Raniah a Bethel. Gwel nodiad pen. iv. 5. A ddaeth allan o'u
mangre.—Yn hytrach, a ruthrasant allan o'u mangre, sef o weir-

ifloddiau Giheah. Nid ydyw y gair a gytieithir ynia " gweirgloddiau," i'w

'^ael yn unman arall yn y Beibl, a phair gryn betrusder i esbonwyr.

Darllena rhai ef i olygu Ue noeth, agored ; ond byddai hwnw yn neillduol o

anghyfaddas i osod cynllwyn. Dyru y LXX. ef yn enw ar le neillduol

—

Maireh-üeha ; a thrwy gyfnewid llythyren ddiweddaf y gair cyíìeitha y
Yulfjate ef i fod y tu «joräewin i (Hheah. ünd y cyfnewidiad Ueiaf sydd yn
bosibl, yn fí'urf y gair, a'i gwnelai i olygu o(jofäu, a thyl)ia Uawer niai dyna

yr ystyr, ond fod ychydig gyfnewidiad yn nodau y llefariaid froicel jtoiittsj,

yn yr ia'ith Hebraeg, wedi ei ddwyn i olygu " gweirgloddiau." Deng
mil O wyr.—Dyma y crybwylliad cyntaf am niter byddin Israel.

Mor ychydig o rifedi a enillo<ld y frwydr yn y diwedd? Cymharer adn.
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tod drwg yn agos atynt. A'r Arglwydd a darawodd 35
Benjamin o flaen Israel : a difethodd meibion Israel o'r

Benjaminiaid, y dwthwn hwnw, bùm mil ar hugain a
channwr ; a'r rhai hyn oll yn tynu cleddyf. Felly meibion 36
Benjamin a welsant mai eu lladd yr oeddid : canys gwr
Israel a roddasant le i'r Benjaminiaid ; oherwydd hyderu
yr oeddynt ar y cynllwynwyr, y rhai a osodasent yn ymyl
Gibeah. A'r cynllwynwyr a frysiasant, ac a ruthrasant ar 37
Gibeah : a'r cynllwynwyr a udganasant yn hirllaes, ac a
darawsant yr holl ddinas â min y cleddyf. Ac yr oedd 38
amser nodedig rhwng gwr Israel a'r cynllwynwyr ; sef
peri ohonynt i fflam fawr a mwg ddyrchafu o'r ddinas.
A phan drodd gwr Israel eu cefnau yn y rhyfel, Benjamin 39
a ddechreuodd daro yn archolledig o wyr Israel yn nghylch
dengwr ar hugain : canys dywedasant, Diau gan daro eu
taro hwynt o'n blaen ni, fel yn y cyntaf. A phan ddech- 40
reuodd y fflam ddyrchafu o'r ddinas â cholofn o fwg, Ben-
jamin a edrychodd yn ei ol ; ac wele fflam y ddinas yn

21, 25 â pen. vii. 2—7. Fod drwg yn agos atynt.—Yn hytrach,
yn cyffwrdd a hwynt. Ceir yr ungair yn adn. 41, a dylai gael ei ddarllen
yno fel ar ymyl y ddalen. JNIae yn air neillduol o ddesgrifiadol.

35. A'r Arglwydd a darawodd.—Fel mewn lluaws o
fanau ereill, ceir yma grynodeb o'r holl amgylchiadau i ddechreu, ac yna y
manylion i ddilyn. Cymharer pen. xviii. 17—20; Jos. i. 12; iii. 2, 17;
iv. 10, 11. Nid ydyw yr adnod hon ond crynodeb o'r holl frwydr a'i

chanlyniadau ;
yna, o adn. 36 hyd adn. 46, ceir cyfres o frawddegau

eglurhaol a desgrifiadol o fanylion y frwydr, y naiU yn gysylltiol â'r llall,

ac yn adn. 46 dychwela yr hanesydd at eífeithiau y frwydr, y rhai a
gyÔ'yrddwyd ganddo yn adn. 35.

36-44.—Eu lladd yr oeddid.—Sef y Benjaminiaid yn canfod
mai cael eu lladd yr oedd yr Israeliaid. Canys gwyr Israel.

—

Dylid darllen, a gwyr Israel. A ruthrasant ar Gibeah.

—

Yr un gair ag a geir yn pen. ix. 33. A udganasant yn hirllaes.
—Yn llythyrenol, a ymdaenasant allan. Ymadrodd milwraidd tra nod-
edig. Am ei ystyr, gwel pen. iv. 6. A min y eleddyf.—Y mae yr
ymadrodd hwn yn dynodi dinystr diarbed, a defnyddir ef, bob amser, yn
hanes y rhyfeloedd gyda'r Canaaneaid a'r Amaleciaid, &c. Gwêl Gen. xxxiv.
26 ; Exod. xvii. 13 ; Num. xxi. 24 ; Jos. vi. 21. Ac yr oedd amser
nodedig.—Yn ol yr Hebraeg, A'r arwydd apwyntiedig- ydoedd. Y
mae y geiriau o " Benjamin a ddechreuodd," &c., yn adn. 39 hyd
ddiwedd adn. 40, i'w darllen fel pe bj'ddent rhwng cromfachau, am mai
brawddegau eglurhaol, heb fod yn gorwedd yn deg ar linyn yr hanes ydynt.
Felly y mae y geiriau, " A phan drodd gwr Israel," yn nechreu adn. 39,
yn cael eu cymeryd i fyny eilwaith yn y frawddeg, " Yna gwr Israel a
droisant," yn nechreu adn. 41. Y fflam ddyrehafu.—Nid yr un
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41 dyrchafu i'r nefoedd. Yna gwr Israel a droisant drachefn :

a gwr Benjamin a frawychasant : oherwydd hwy a gan-
42 fuant fod drwg wedi dyfod arnynt. Am hyny hwy a

droisant o flaen gwr Israel, tua ffordd yr anialwch : a'r

gâd a'u goddiweddodd hwynt : a'r rhai a ddaethai o'r

43 dinasoedd, yr oeddynt yn eu difetha yn eu canol. Felly

yr amgylchynasant y Benjaminiaid ; erlidiasant hwynt, a
sathrasant hwynt yn hawdd hyd yn nghyfer Gibeah, tua

44 chodiad haul. A lladdwyd o Benjamin dair mil ar bymtheg

gair ydyw y gair a gyfieithir "fflam" yn nechreu adn. 40, a'r gair a

gyfieithir felly 3'n ei diwedd, ac y mae jm amheus a ddylid cyfieithu y naill

na'r llall ohonynt yn "fflam." Ystyr y gair cyntaf, yr hwn sydd, hefyd,

yr un a'r gair a geir yn adn. 38, yáyw dyrrhafu i fyny, a gellir cyfieithu yr
holl frawddeg, A phan ddechreuodd y^cwmwl— colofn o fwg ddyrchafu
i fyny o'r ddinas. Ystyr y gair a gyfieithir "fflam" ynniwedd yr adnod,
drachefn, ydyw y-<:ti i fyny yn llwyr ; felly golyga ddinystr llwyr yr hoU
ddinas. Tua ffordd yr anial^Arch. —Wrth yr **anialwch" yma
y golygir, yn ddiamheu, yr anialwch a gyrhaeddai o Jericho i fryniau

Bethel (Jos. viii. 1-5, 24; xvi. 1). Bwriadent felly, dybygid, groesi yr
lorddonen. Cymharer 1 Sam. xv. 23; xvii. 22; 2 Bren. xxv. 1—5; Jer.

xxxix. 5. A'r rhai a ddaethai o'r dinasoedd yr oedd-
ynt yn eu difetha yn eu canol.—Mae y geiriau hyn a chryn
anhawsder yn perthyn iddynt. Deallir yr ymadrodd " yn eu canol " gan
esbonwyr yn yr ystyron canlynol :—(1) Yr oeddynt (yr Israeliaid) yn eu
difetha (y Benjaminiaid) yn eu canol, h.y., yr Israeliaid yn difetha y Ben-

jaminiaid yn nghanol y Benjaminiaid. (2) Yr Israeliaid yn difetha y Ben-
jaminiaid " yn eu canol," h.y., yn nghanol dinasoedd Israel—pa le bynag
yr elent. (3) Darllena Keil yn lle " eu canol," " ei chanol," yn y rhif

unigol, gan gyfeirio at fFordd yr anialwch— fod Israel yn Uadd y Benjamin-
iaid ar ganol y ffordd, pan yn flfbi tua'r anialwch. Y cyntaf ydyw yr
eglurhad mwyaf naturiol o lawer. Wrth "y rhai a ddaethai o'r dinasoedd,"

felly y golyg'ir yr hoU Benjaminiaid—3'2(),000—"a gyfrifwyd o'r dinas-

oedd " (adn. 15), y rhai a ddaethant i gynorthwyo gwr Gibeah yn yr

ymdrech, a'r rhai a laddwyd gan filwyr Israel yn nghanol eu dinasoedd eu

hunain, a llosgwyd y dinasoedd â thân (adn. 48). " Y dinasoedd," o bosibl,

oeddynt Anathoth, Ramah, Geba, Michmas, Migron, Bethel, Ai, &c., y
rhai oll oeddynt yn gorwedd yn rhandir Benjamin, i'r gogledd a'r dwyrain

o Gibeah, a'r rhai, oherwydd eu nifer, eu pwysigrwydd, a'u hagosrwydd at

eu gilydd, a elwir yn pen. xxi. 23, "y dinasoedd." Dengys iaith, a chyfan-

Hoddiad y brawddegau, yn adn. 43, eu bod yn desgrifio, mewn dull

barddonol, yr un petn ag a ddesgrifir yn adn. 42, mewn duU rhyddieithol

;

felly, bernir mai dyfyniad o gân filwrol, a ddefnyddiwyd gan yr hanesydd,

ydyw. A sathrasant hwynt.—Defnyddir yr un ymadrodd am
«athru gwinwryf a dyrnu à (Jer. xlviii. 33 ; Ìi. 33). Yn hawdd.—
Ystyr yr ymadrodd Hel^raeg ydyw (jorì>hiry.sfa (Num. x. 33 ; Salm xcv. 11).

Cyficitlia y LXX. ef yn enw ar lo neiUduol

—

Mciiurhuh. Darllena oreill,

Z/ft hyn/ifj y t/or/jhivy.stid, Y nioddwl, ofallai, ydvw y sethrid hwynt lawr

yn y dinasoedd lle y disgwylient gaeí gorphwysdra.
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o wr : y rhai hyn oll oeddwr nerthol. A hwy a droisant, 45
ác a ffoisant tua'r anialwch i graig Rimmon. A'r Israel-

iaìd a lofFasant öhonynt ar hyd y prif-ffyrdd, bùm mil o

wr : erlidiasant hefyd ar eu hol hwynt hyd Gidom, ac a

laddasant ohonynt ddwy fil o wr. Á'r rhai oll a gwymp- 46
odd o Benjamin y dwthwn hwnw, oedd bùm mil ar hugain
o wr 3'n tynu cleddyf : hwynt oll oedd wr nerthol. Eto 47
chwe channwr a droisant, ac a ffoisant i'r anialwch i graig

Rimmon, ac a arhosasant yn nghraig Rimmon bedwar
mis. A g"wr Israel a ddychwelasant ar feibion Benjamin, 48
ac a'u tarawsant hwy â min y cleddyf, yn ddyn bob dinas,

ac yn anifail, a pheth bynag a gafwyd : yr hoU ddinasoedd
hefyd a'r a gafwyd, a losgasant hwy â thân.

46, 46. A hwy a droisant.—Wedi eu llesteirio i gael noddfa.
yn eu dinasoedd, troes y Benjaminiaid i'r cyfeiriad y dechreuasant gyntaf
fiFoi iddo, sef " tua'r anialwch." I graig Rimmon.—Cydnabyddir
yn g5'fîredinol niai lle a adnabyddir yn awr dan yr enw RuìnìTìôn, pentref
ar gopa craig uchel, rhyw dair milldir a haner i'r dwyrain o Bethel, a thua
dwy fìlldir i'r gogledd o Et-Tell, safle dybiedig hen ddinas Ai, ydyw y Uea
ddynodir yma fel " craig Rimmon." Ymgj^fyd y graig, ar fìn y mynydd-
dir, i uwchder mawr, gan fod yn weladwy am bellder mawr oddiamgylch,
a bythod bj^chain y pentref fel yn glynu wrth ei hystlysau, ac wedi eu
gwthio megis i'w hagenau, a disgyn, gyda disgyniad serth, i lawr i ddyffryn
yr lorddonen. Dywed Eusebius fod y lle yn adnabyddus, _yn ei ddyddiau
ef, dan 3'r enw Bemmon, pymtheng milldir i'r gogledd o Jerusalem. Dylid
gwahaniaethu rhwng y lle â Rimmon yn neheu Judah (Jos. xv. 32), a
Rimmon yn Zabulon (Jos. xix. 13). Ystyr y gair Rimmon yd} w Pom-
granad. Gidom.—Ni sonir am y lle yn unman arall yn y Beibl, felly y
mae yn gwbl anhysbys, ond bernir ei fod rhwng Gibeah a Rimmon. A
loffasant.—Ymadrodd ffigyrol, grymus, yn dangos mai yr hj^n ydyw
Uotfa ambell i dywysen, yma ac acw, yn ei iDerthynas â'r cynhauaf, ydoedd
y distryw ar " y prif-ffyrdd " yn ei berthynas â'r lladdfa fawr. " Y prif-

ffyrdd " ydynt y rhai a nodir yn adn. 31. A gwympodd
y dwthwn hw/^nw.— Cyfyngir y nifer a laddwyd, y rhai a nodir
yma, ac yn adn. 35, yn hollol at y rhai a laddwyd "y dwthwn hwnw."
Am rifedi yr holl laddedigion, gwêl nodiadau, adn. 15.

47, 48. Chwe' channwr.—Cymharer 1 Sam. xiv. 2. Ae a
ffoisant i'r anialwch.—Wedi iddynt ddistrywio holl fyddin
Benjamin, oddieithr y rhai yn nghraig Rimmon, dychwelodd meibion Israel
drwy wlad Benjamin, gan roddi i farwolaeth ddynion y dinasoedd, yn wr,
gwragedd, a phlant, ac anifeiliaid y maes, a phob peth a ddeuai yn eu
ffordd, Mewn gair, ymddygasant at Benjamin fel at y Canaaneaid (Deut.
ii. 34), ac at Jericho (Jos. vi. 17, 21), a bu agos iddynt Iwyr-ddifrodi llwyth
cyfan allan o Israel. Triniwyd y llwyth yn hollol fel pe buasai cian farn,
a chariwyd allan y ddedfryd i'r llythyren. Golyga rhai esbonwyr fod yma
greulondeb eithafol wedi ei arfer, ereill fod y ìíieidd-dra, yn ol yr hyn a
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osodir allan yn Deut. xiii, 12—18, yn cyfreithloni y gospedigaeth. Ym-
ddengys i hyn wnej'd argraflF ddofn ar feddwl y genedl, canys ceir y
prophwyd Hoseah (Hos. ix. 9 ; x. 9

', yn mhen canrifoedd, yn cyfeirio at yr
amg\lchiad ; a'r pryd hyny, wedi cymaint o amser, gosodir y bai wrth
ddrws Benjamin.

PENOD XXI.

1 A GWYR Israel a dyngasant yn Mispah, ga.n ddywedyd,
/\ Ni ddyry neb ohonom ei ferch i Benjaminiad yn wraig'.

2 A daeth y bobl i d Dduw, ac a arhosasant yno hyd yr
hwyr gerbron Duw, ac a ddyrchafasant eu llef, ac a

3 wylasant ág wylofain mawr : Ac a ddywedasant, O
Arglwydd Dduw Israel, paham y bu y peth hyn yn Israel,

(c) Y CyìiUnn er caclic Lhoyth Benjamin rhag cael ei Lwyr-golli o fyag y
Llicythau (pen. xxi. 1—25).

Pen. xxi.

—

1—7.—Galar y bobl oherwydd dinystr llwyth Ephraim.
8—15.—Y cynllun o gael gwragedd iddynt o ferched Jabes Gilead.
16—25.—Cael gwragedd iW gweddill ohonynt o fysg gwyryfon
Siloh.

1—4 . Dichon fod cynulleidfa meibion Israel, er cael eu cymell i'r dialedd
gan fíìeidd-dra digyffelyb ; eto, yn ngwyneb eu haflwyddiant, unwaith a
dwywaith, wedi eu llywodraethu yn ormodol gan deimladau o ddíal
personol, ac wedi cario y gospedigaeth yn rhy bell, nes yn mron diddymu
un o Iwj'thau cyfamodol yr Arglwydd. Cymeradwyai yr Arglwydd gosped-
igaeth Benjamin, ond nid y Uwon a'r creulonderau a'i canlynent. Prin
hefyd, dybj'gid, fod y genedl mewn sefyllfa briodol i fod yn offerynau 1

gario allan geryddon Duw. Tuagat fod yn offerynau cymhwys i weinyddu
cospau yr Anfeidrol, dylai cenedl, yn gystal a phersonau unigol, fod mewn
cyflwr uchel o sancteiddrwydd a thebygolrwydd i Dduw. Bu y dinystr
hwn yn gyfwng pwysig yn hanes Uwyth Benjamin, a threigla amser maith
heibio cyn y cj'farfyddir â'r Uwyth drachefn yn cymeryd unrhyw ran yn _
hanes y genedl. " Benjamin fj'chan" ydoedd ar y dechreu ; acyn awr, tra {
nad oes ond 000 o ddynion sengl o'r llwyth yn aros, a'r rhai hyny yn gorfod
llechu mewn ymguddfan, am bedwar mis, y cwestiwn ydyw, Pa fodd i'w

gadw rhag myned ar ddifancoU hollol ? Yr anhawsder oedd y Uw a
wnaethid yn Mispah, canys "gwr Israel a dyngasant." Amlwg fod yr
adnod gyntaf, o'r benod hon, yn cyfeirio at Iw a wnaethpwyd yn Mispah yn
adeg yr ymgynulliad cyntaf, ond na chofnodir mohono yn pen. xx. 1—9.

Ar ol i'r lienjaiiiiniaid wrthod cospi na rhoddi i fyny y Gibeaid, darfu i'r

llwythau ereill wneuthur diofryd a melldith, drwy Iw, o'r ddinas a'r Uwyth.
A daeth y bobl i dy Dduw.—Darllener, i Bethel. Gwêl nodiad,
pen. XX. IS. Wedi terfyniad y rhyfel, ymgasglodd y bobl yn nghyd i ym-
ostwng gerl>ron yr Arglw^'dd ; ac ymddengys iddynt ymprydio hyd yr
hwyr, ac wylo ág wylofain mawr. Ymddengys yr ymostyngiad 301

ddwysach ac yi\ angerddola(;h, hyd yn nod na'r un diweíîdaf a nodir yn y
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fel y byddai heddyw un llwyth yn eisieu yn Israel ? A 4
thranoeth y bobl a fore-godasant, ac a adeiladasant yno

allor, ac a offrymasant boeth-offrymau ac offrymau hedd.

A meibion Israel a ddywedasant, Pwy o holl Iwythau 5

Israel ni ddaeth i fyny gyda'r gynulleidfa at yr Arglwydd ?

canys llw mawr oedd yn erbyn yr hwn ni ddelsai i fyny at

vr Arglwydd i Mispah, gan ddywedyd, Rhoddir ef i

farwolaeth yn ddiau. A meibion Israel a edifarhasant 6
oherwydd Benjamin eu brawd : a dywedasant, Torwyd
rmaith heddyw un llwyth o Israel : Beth a wnawn ni am 7

wragedd i'r rhai a adawyd, gan dyngu ohonom ni i'r

Arglwydd, na roddem ìááynt yr un o'n merched ni yn

wragedd ?

"benod o'r blaen (pen. xx. 23, 26). Cymharer Ezrah iii. 12, 13, O
Arçílwydd. Dd.u^Ar Israel.—Mae mynychu y gair " Israel," mewn
iîN-sj'lltiad â'r teitl, " Arglwydd Dduw Israel," yn dra tharawiadol, ac yn
profi yn amlwg eu bod yn dadleu yn hyderus addewidion a thrugareddau y
cyfamod. Yr oedd yr enw "Israel" yn cyfleu ar unwaith y deuddeg
llwyth, ac ni byddai yn Israel, os byddai un llwyth yn eisieu. Yr oedd
cyfanrwydd teulu Jacob yn bwnc pwysig yn ngolwg ei ddisgynyddion, a
tiiebyg fod ^ llwythau yn mhoethder eu nwyd, ar y cyntaf, wedi colli eu
golwg ar hyny ; felly yr oedd bod yn eisieu ar adeg yr ymgynulliad yn beth
difrifol. Cymharer 1 Sam. xx. 8, 18, 25; xxv. 7. Ac a adeiladasaiit
yno allor.—Paham yr oedd eisieu allor sydd yn fater nas gellir ei ben-
derfynu. (1) Tyb yr esbonwyr hyny sydd yn dal nad oedd y tabernacl, y
pryd h^m, wedi ei symud o Siloh, am y tro i Bethel, ydyw mai allor yn lle

yr allor bres ydoedd, oherwydd fod hono, yn ol y golygiad hwn, yn y
tabernacl yn Siloh. Adeiladodd Samuel (1 Sam. vii. 17) a Dafydd (2 Sam.
xxiv. 25), bob un ei allor, heblaw yr allor oedd yn y tabernacl ; a gwnaed
3'r un peth yn amser esgyniad Solomon, pryd yr oedd y tabernacl a'r allor

hres yn Gibeon, a'r arch yn Jerusalem. Cymharer hefyd pen. vi. 24. Os
mai dyma y gwir olygiad, buasai yn ddigon cydweddol â dull yr haneswyr
Hebreig i dybied fod yr allor wedi ei hadeiladu yn pen. xx. 26, er mai yma
y crybwyllir am dani. Ond prin, yn mhresenoldeb Phinees, a chyda'r
W) bodaeth sydd genym am ei eiddigedd mewn pethau o'r fath (Jos. xxi.

13—20), y gallwn dybied i hyn gael ei oddef yma. (2) Y golygiad arall

yd^^w, mai allor wedi ei hychwanegu at yr allor bres ydoedd, mewn canlyn-
iad i rifedi anghyffredin aberthau yr holl gynulleidfa. Gwnaed peth tebyg
yn adeg cysegriad y deml gan Solomon (1 Bren. viii. 64). Am yr oífrymau,
gwêl pen. XX. 26.

S—12. A meibion Israel a ddywedasant. -Mae cyn-
Uun yn .ymgynyg iddynt, sef gwneyd i Iw dilynol roddi ymwared iddynt
oddiwrth ganlyniadau llw blaenorol. Dengys íFurf yr ymadrodd fod y
syniad wedi eu taraw yn sydyn fel darganfyddiad. Yn adn. 6, 7, y rhai
3'd3'nt fel yn cael eu dwyn i mewn yn gyflenwadol, dangosir mai cydym-
deimlad y Uwythau â'u brawd Benjamin, a'u gofal rhag ei golli, a barodd
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8 Dywedasant hefyd, Pa un o Iwythau Israel ni ddaeth i

tyny at yr Arglwydd i Mispah ? Ac wele, ni ddelsai neb

9 o Jabes Gilead i'r g-wersyll, at y gynulleidfa. Canys y
bobl a g-yfrifwyd ; ac wele, nid oedd yno ncb o drigolion

}0 Jabes Gilead. A'r gynulleidfa a anfonasant yno ddeuddeng"
mil o wr grymus ; ac a orchymynasant iddynt, g^an

ddywedyd, Ewch a tharêwch breswylwyr Jabes Gilead â

1 1 min y cleddyf, y gwragedd hefyd a'r plant. Dyma hefyd

y peth a wnewch chwi : Difethwch bob gwryw, a phob
12 gwraig- a orweddodd gyda gwr. A hwy a gawsant yn

mhlith trigolion Jabes Gilead, bedwar cant o lancesau yn
wyryfon, y rhai nid adnabuasent wr trwy gyd-orwedd â

gwr : a dygasant hwynt i'r gwersyll i Siloh, yr hon sydd

iddynt feddwl am y cynllun hwn. Yna ceir y cwestiwn a ofj'^nir yma (adn.

5), yn cael ei ofyn yn adn. 8, ar ol rhoddi y rheswm (adn. 6, 7), paham yr
oedd eisieu ei ofyn. Gyda'r gynulleidfa.—Yn ein Beiblau, ceir

dau air gwahanol yn cael eu cyíìeithu " cynulleidfa," un yn cyfeirio yn
benaf at le yr ymgynulliad, a'r llall at y rhyhtuld i alw y gynulleidfa yn
nghyd. Cyfieitha y LXX. yn wastad, yn 3'r Hen Destament, y gair

diweddaf hwn gyda'r un gair ag a ddefnyddir yn y Testament Newydd i

ddynodi " eglwys." Y cyntaf sydd yn pen. xx. 1, a'r diweddaf yn y fan

hon, Canys 11w mawr. — Darllcner, y llw mawr. Cyfeirir yma
yn ddiau at ddedfrydu rhywbeth i ddinystr, drwy Iw. Cedwid dedlryd
marwolaeth at y troseddau mwyaf 3'sgeler (Ex. xxi. 12 ; xxxv. 2 ; Lef. xx.

9, 10; Num. i. 51). Pa un o Iwythau Israel?- Dylid deall y
gair " llwythau " yma fel yn yr ymadrodd " llwythau Benjamin " pen. xx.

12), neu ei ddeall yn gyfystyr â'r gair " tylwyth " neu "ddinas." Ní
ddelsai neta o Jataes Gilead.—(ieliir casglu oddiwrth adn. 9,

eu bod wedi ail gyfrif y bobl a chael nad oedd neb o wCr Jabes wedi d'od.

Dyma y crybwyliiad cyntaf am enw Jabes Gilead; ond y mae yn enwog yn
hanes dilynol yr Hen Destament. Daeth yn hynod fel y lle a warcdw^d
gan Saul, pan y gwarchaewyd ar y ddinas gan ^fahas, lirenin yr Amoriaid

(1 Sam. xi. 1— 10), ac ad-dalwyd am y waredigaeth gan y trigolion, drwy
iddynt ddwyn cyrph Saul a'i feibion, oddiar furiau Bethsean, i gacl eu

claddu yn Jabes Gilead (1 Sam. xxxi. 11— 13; 2 Sam. ii. 5— 7 ; xxi. 12

—

14). Ymddengys mai .Tabes ydoedd prif dref y rhandir abertliynai i haner

llwyth Manasseh, dros yr lorddonen ; a geilw Josephus hi yn brif-ddinas

Gilead (Hynaf. vi. 5). Mae lleoliad y ddinas yn fater o amheuaeth ; ond

y mae yr hen enw yn aros ar geunant o'r enw Wadtj-e.l- Ydlns, y tu dwyrain
i'r lorddonen, drwy yr hwn y rhed fl'rwd barhaus o ddwfr i lawr, gan }m-
arllwys i'r lorddonen ychydig i'r deheu o Bethsean. (Am satle Bethsean,

gwêl pen. i. 27). Ar l)en uwchaf y ceunant hwn, tua gwaith dwy awr o

deithio (chwe' milldir) i'r dwyrain-ogledd o I'ella, un o hen (hlinasocdd

DecapolÌH, a gwaith rhyw bedair awr o Bethsean, y mae hen adfcilion a

elwir E<l-I)eAr ; ac y mae Robinson 3'n bur hydorus niai y ihai hyny ydyw
y cyfan sydd yn aros o adfciHon Jal)cs-(iikía(l. Ktyb y lleoliad hwn yn
dda i ddesgrifaad P^usebius a Jeronìe o'i salle. Ddeuddeg mil O
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yn ngwlad Canaan. A'r holl gynuUeidfa a anfonasant i 13
lefaru wrth feibion Benjamin, y rhai oedd yn nghraig-

Rimmon, ac i gyhoeddi heddwch iddynt. A'r Benjamin- 14
iaid a ddychwelasant yr amser hwnw ; a hwy a roddasant
iddynt hwy y gwragedd a gadwasent yn fyw o wragedd
Jabes Gilead : ond ni chawsant hwy ddigon felly. A'r 15
bobl a edifarhaodd dros Benjamin, oherwydd i'r Arglwydd
wneuthur rhwygiad yn llwythau Israel.

Yna henuriaid y gynulleidfa a ddywedasant, Beth a 16

"wyr grymus.—Mil o bob llwyth, yn ol yr esiampi, yn iSum. xxxi. 4,

&c- Eweli a Iharewch.—Gallem feddwl fod sel ac eiddigedd
Phinees i'w ganfod yn y ddedfrj'd hon, jt hwn, er yn gyfiawn, ydoedd yn
llymdost. Tybia rhai esbonwyr mai prin yr oedd y gyíraith yn gwarantu

y gwaith hwn o eiddo y Uwytlìau. Modd bynag, gallwn weled oddiwrth
hyn jfod cj^fraith Moses, mewn cyfuniad o gyfiawnder a thynerwch, yn
mheil o flaen y rhai y rhoddwyd hi iddynt ; ond yr ydoedd yn d^t dystaw
i'r gwirionedd, ac felly yn athraw parhaus at Grist (Gal. iii. 24). Di-
fethweh bob gwryw.—Y mae ystyr y gair yn golygu neillduo i

ddinystr hoUol. CymharerNum. xxxi. 17, 18. A hwy a gawsant
. . . bedwar cant o laneesau.—Dealla rhai beirniaid yr

ymadrodd i olygu mai pwrcasu eu rhyddhad oddiwrth y ddedfryd drwy
ro'i y pedwar cant gwyryfon i fyny i'r Israeliaid a wnaeth gwr Jabes.
Ond ni chyd-saif y syniad âg ystyr y gair " a gawsant," yn adn. 12, ac â'r

gair " a gadwasant yn fyw " yn adn. 14. Yn ol geiriau yr Esgob Hall,

ad-daliad tlawd i wyryfon Jabes, ar ol eu hyspeilio o dadau, mamau,
biodyr a chyfeillion, ydoedd eugorfodi i briodi estroniaid. Yfath drybini

y mae llwon ac addunedau byrbwyll yn arwain dynion iddynt ! Siloh,
yr hon sydd yn ngw^lad Canaan.—Tra y bu y 12,000 ar eu
hj'nt yn Jabes Gilead, aeth " henuriaid y gynulleidfa " (adn. 16) i Siloh,

oblegid mai yno yr oedd cartrefle yr arch a'r tabernacl. Nid oedd Bethel
ond arosfan dros amser byr yn unig, gellid meddwl. Cymharer Jos. xviii.

1—10. Am leoliad Siloh, gwêl adn. 19. Y mae yr ymadrodd " yr hon
sydd yn ngwlad Canaan," yn dangos cywirdeb mawr, fel cyferbyniad i

Jabes, yr hon nid ydoedd yn ngwlad Canaan yn briodol, eithr yn Jabes-
yn-Gilead. Cymharer Jos. xxi. 2 ; xxii. 9.

13—15. Ymheddychu a Benjamin.—Derbyniwyd y cen-
hadon hedd, yn ddiamheu, gyda llawenydd, gan weddill diangol llwyth
Benjamin. Yr oedd y cynygiad hwn o wyryfon yn wragedd i ddwy ran o
dair ohonynt yn wystl o heddwch a theimladau da. Cyfeiria yr ymadrodd,
" ond ni chawsant hwy ddigon," yn amlwg at yr hyn sydd yn dilyn, sef y
cynllun i gael ychwaneg. A'r bobl a edilarhaodd dros Ben-
jamin.—Yn fwy cywir, A'r bobl a dristaodd dros Benjamin. Daw y
nwydau cryfion, a'r teimladau sydyn a berthyn i'r cymeriad Dwyreiniol i'r

golwg yn amlwg drwy yr holl hanes. Er eu bod yn credu fod y rhwygiad
jTi waith yr Arglwydd, fel yn 2 Sam. v. 20 ; vi. 8 ; eto yr oedd teimladau
y Uwythau ereill at Benjamin, erbyn hyn, yn wirioneddol agos.

16—18. Cynllun i gael gwragedd i'r gweddill.

—

Arweinir i mewn y cynllun a ddyfeisiwyd er cael gwragedd i'r dau can'
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wnawn ni am wrag-edd i'r lleill, gan ddistrywio y gwragedd
17 o Benjamin ? Dywedasant hefyd, Rhaid yw bod etifedd-

iaeth i'r rhai a ddiangodd o Benjamin, fel na ddilëer llwyth
18 allan o Israel. Ac ni allwn ni roddi iddynt wragedd o'n

merched ni : canys meibion Israel a dyngasant, gan
ddywedyd, Melldigedig fyddo yr hwn a roddo wraig i

19 Benjamin. Yna y dywedasant, Wele, y mae gwyl i'r

Arglwydd bob blwyddyn yn Siloh, o du y gogledd i

Bethel, tua chyfodiad haul i'r brif-ffordd y sydd yn myned

^fweddill, gyda desgrifiad, cyíFelyb i'r hyn sydd wedi ei ddangos o'r blaen,
o bryder y llwythau ani barhad Benjaniin. Nid ydyw adn. 15, 16, 18,

namyn ail-adroddiad, llythyrenol braidd, o adn. 6, 7. Rhaid yw
bod etil'eddiaeth i'r rhai a ddiangodd o Iwyth Ben-
jam in.—Y meddwl, dybygid, ydyw mai etifeddiaeth gweddill Benjamin
ydoedd y-rhandir a ])erthynai i'r llwyth. Dichon fod y cwestiwn wedi
cyfodi, pa beth a wneid â thiriogaeth Benjamin, a rhai, o bosibl, yn cynyg
ei rhanu yn mysg y llwythau ereill, a'i meddianu. Ond y penderfyniad
oedd, mai eiddo y gweddill— y 600 a ddiangasant o Iwj'th Benjamin—oedd
rhandir Benjamin. Fel na ddileir llw^yth allan o Israel.
—Darllener yr holl adnod, Ac etifeddiaeth y gweddill fydd (rhandir)

Benjamin
;

(canys) rhaid yw na ddileer llwyth alian o Israel. Gellid
meddwl fod jt ymadrodd diweddaf yn yr adnod yn cyfeirio at y gr a
fyddai farw yn ddiblrnt yn Israel, a'r ddarpariaeth ar gyfer hyny (Deut.
XXV. 5, 6). Rhag i deuh; ddiflanu yr oedd darpariaeth neillduol, yr hon,
er nad ydoedd yn unol â deddf gyíFredin priodas, eto ydoedd yn derbyn
cymeradwyaeth Duw. Os oedd y fath ofal rhag i deulu ddiflanu, pa faint

mwy rhag i Iwytli ? Canys meibion Israel a dyngasant.

—

Yn y cynulhad yn Mispah, pen. xx. 1 ; xxi. 1. Cymharer y ìlw byrbwyll
a wnaeth Saul (1 Sam. xiv. 24, 28, &c.), â'i waith yn tori y llw a wnaeth
â'r íiibeoniaid yn 2 8am. xxi. 2. Am dori llw, gwêl Ex. xx. 7 ; Ezec. xvii.

15—20.

19—25. Wele, y mae gwyl i'r Arglw^ydd,—Tardd y gair

a ddarllenir " gwyl " yn y fan lion o wreiddyn sydd yn golygu dawnsio (2
8am. vi. 14 ; Salm cl. 4 . Tybia Josephus mai un o'r tair gwyl fawr
genedlaethol a olygir yma ; ond pa un ohonynt nid hawdd penderfynu. Y
dybiaeth fwyaf naturiol ydyw mai y Pasg ydoedd ; ond ceir rhai yn pleidio

y syniad mai rhyw wyl leol berthynol i Siloh ydoedd, gyffelyb i'r yl a'r

aberth blynyddol o eiddo teulu Dafydd yn Methlehem (1 Sam. xx. 29).

Oddiwrth 1 Sam. 1, 3, 21, gwyddom nad eìai y bobl, yn yr amseroedd cyn-
hyrfus hyny, ond unwaith yn y llwyddyn i fyny i Siloli ; a thra naturiol

ydyw mcddwl mai y Pasg ydoedd yr adeg hono, pryd yr elai Joseph a Mair
i Jerusalem (Luc ii. 4). (Jymharer Exod. xxiii. 18, gyda pen. xxxiv. 25.

íiwyddom h(;fyd mai y gwrywiaid yn unig a äent i fyny yr adeg hono ; felly

ni hyddai on(l merched Siloh yn unig yn bresenol yn yr wyí, a naturiol

iddynt ddefnyddio yr achlysur, a'r wyl, yn adcg eu dawns-wleddoedd.
Bob blwyddyn yn Siloh.— Darllener, o nwyddyn i flwyddyn yn
Siloh. Nid oes odid i fan yn hancsiaeth y Beibl ag y mae ei haiiesiaeth nior
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i fyny o Bethel i Sichem, ac o du y deheu i Libanus. Am 20

hyny y gorchymynasant hwy i feibion Benjamin, gan
ddywedyd, Ewch a chynllwynwch yn y gwinllanoedd :

Edrychwch hefyd ; ac wele, os merched Siloh a ddaw 21

allan i ddawnsio mewn dawnsiau
;
yna deuwch chwithau

allan o'r gwinllanoedd, a chipiwch i chwi bob un ei wraig
o ferched Siloh, ac ewch i wlad Benjamin. A phan ddelo 22

eu tadau neu eu brodyr hwynt i achwyn atom ni, yna y
dywedwn wrthynt, Byddwch dda iddynt er ein mwyn ni

;

oblegid na chadwasom i bob un ei wraig yn y rhyfel : o

achos na roddasoch chwi hwynt iddynt y pryd hwn, ni

ddyddorol, a'i leoliad yn fwy sicr na Siloh. Ychydig i'r dde o'r fFordd sydd
\n arwain i'r gogledd o Jerusalem i Sichem, rhyw ddeuddeng milldir i'r

gogledd o Bethel, y mae adfeilion a elwir yn awr Seilún, yr Arabaeg am y
gair "Siloh," fel y ceir ef yn ei fifurf gynteíìg, yn 1 Bren. xi. 29, "Y
Siloniad." Nid oes yno bentref na phreswylwyr, dim ond adfeilion ar bob
llaw, meini naddedig, a cholofnau drylliedig o henafiaeth mawr, blith

draphlith âg olion adeiladau cymharol ddiweddar. Ar lethr bryn bychan,
3'chydig i'r deheu o'r adfeilion hyn, ceir olion yr hyn a dybir a fu yn
synagog luddewig, wedi hyny, feallai, yn eglwys Gristionogol, ac yn
ddilynol yn deml Fahometanaidd, a'r hon sydd bellach yn gwbl adfeiliedig.

Wrth droed deheuol y bryn y mae adfeilion Siloh arno, y ceir teml fechan

Fahometanaidd arall yn dwyn yr enw " Teml Gweision Duw," yr hyn, fe

ddichon, sydd yn corphori y traddodiad am le y tabernacl. Yn ymyl y
deml fechan hon y mae derwen hen—yr unig bren o'r fath yn yr hoU
gwmpasoedd, ac wedi crebachu gan henaint. O fewn ychydig i'r adfeilion

ceir ffynon, gyda lle i ddyfrhau anifeiliaid ; a thybir mai yn nghymydogaeth
y ffynon yma y lladratäodd y Benjaminiaid y gwyryfon. Mae gwinllanoedd
Siloh wedi hen ddiflanu, ond tebyg eu bod o amgylch y ffynon, ac yn agos

i'r fan y mae lle yn dwyn yr enw Merj-el-Aid—"Gwaen y Wledd," yr hwn
sydd, feallai, yn cyfeirio at yr amgylchiad. Y mae golwg adfeiliedig Siloh

yn argraffu ei hunan gyda phrudd-der annileadwy ar feddwl y teithiwr.

Mae iddi hanes dyddorol a phruddaidd. Yma y bu yr arch o ddyddiau
Josua hyd Samuel (Jos. xviii. 10 ; Barn. xviii. 31 ; 1 Sam. iv. 3). Yma y
rhanodd Josua y gweddiU o'r wlad (Jos. xviii. 10; xix. 51), a syrthiodd
Siloh i randir Ephraim (Jos. xvi. 5). Adgofir ni yma am Samuel, ei alwad
i'w swydd, a'i ddygiad i fyny (1 Sam. ii. 20; iii. 1); marwolaeth Eli, a
drygioni ei feibián (1 Sam. iv. 13—18). Yma yr oedd Ahiah y prophwyd
yn byw yn amser Jereboam (1 Bren. xi. 29; xii. 15; xiv. 1); ond ar ol

anwiredd meibion Eli, a cholli arch Duw, ymddengys fod y lle wedi suddo
i adfeiliad hollol. Daeth yn esiampl nodedig o farn ddwyfol (Salm lxxviii.

€0, 67 ; Jer. vii. 12 ; xxvi. 6), a dywed Jerome, yn y bedwaredd ganrif, ei

bod yn berffaith adfeiliedig, a bu ei hadfeilion yn gladdedig o'r golwg hyd
nes y darganfu Dr. Robinson y lle, yn y flwyddyn 1838. O du y
gogledd i Bethel.—Mae y cyfeiriadau daearyddol at safle Siloh yn
dra gwerthfawr tuagat fod yn sicr o'r lleoliad ; ond anhawdd penderfynu
jja fodd yr oedd eisieu hyny o gwbl y pryd hwnw. (1) Golyga rhai mai
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23 byddwch chwi euog. A meibion Benjamin a wnaethant
felly ; a chymerasant wragedd yn ol eu rhifedi, o'r rhai a
gipiasent, ac a oeddynt yn dawnsio : a hwy a aethant
ymaith, a dychwelasant i'w hetifeddiaeth, ac a adgyweir-

24 iasant y dinasoedd, ac a drigasant ynddynt. A meibion
Israel a ymadawsant oddiyno y pryd hwnw, bob un at ei

Iwyth, ac at ei deulu ; ac a aethant oddiyno bob un i'w

ychwanegiad yr hanesydd ydyw, pan yr oedd Siloh wedi niyned yn an-
adnabyddus, í'el y daeth ar ol hyny, yn gyniaint felly fel nad oes ond
crybwylliadau achlysurol am dani, rhyw ychydig iawn o weithiau, ar ol

hyny (1 Bren. xi. 29 ; Jer. vii. 12, 14 ; xxvi. 6 ; xli. 5). (2) Tybia Keil fod

y desgriíiad wedi ei ddodi i mewn er dangos mor gymwys ydoedd safle Siloh

er eu galluogi i gario allan y cynllun cynygiedig. Cynhelid y wledd,
dyb^'gid, ychydig i'r dwyrain o'r flfordd a arweinia o Bethel i Siloh, ac yr
oedd Bethel ar eithaf terfyn gogleddol Benjamin, felly nid ydoedd ond
gorchwyl hawdd i'r Benjaminiaid ddianc gyda'r gwyryfon i'w terfynau eu
hunain. Ac o du y deheu 1 Libanus.—IS'id y mynydd enwog,
o'r enw hwnw a olygir yma, eithr pentref a elwir yn awr El-Luhhaii, yn
gorwedd ychydig i'r gorllewin o'r brii-ffbrdd sydd yn arwain o Jerusalem i

Sablus, tuag wyth milldir i'r gogledd o Bethel, a thair milldir i'r gorllewin-

ogledd o Siloh. Nid enwir y lle o gwbl ond yn y fan hon, ac enwir ef yma
yn unig er pwyntio allan safle Siloh. Yn y gwinllanoeda.

—

OddÌMrth y gair " gwinllanoedd " awgryma rhai mai amser cynhauaf y
gwinwydd ydoedd, ac felly mai gwyl y Pebyll oedd yr Avyl hon. Y mae
y desgrifiad o Siloh, yn adn. 19, wedi tori araeth yr henuriaid yn ei chanoL
Dechreuodd araeth yr henuriaid yn adn. 19, a pharheir hi yn mlaen yn adn.

20, 21, 22. A chipiwch i chwi bob un ei wraig.—Ystyr y
gair "cipio" ydyw dal a dwyn ymaith fel ysglyfaeth. Cymharer Salm x. 9.

Gwel y darllenydd, cyfarwydd â hanesiaeth, gyfíelybrwydd rhwng yr
amgylchiad hwn â thrais y benywod Sabinaidd, yn hanes Rhufain (Dr,

Lidclell's Uomt i. 8, 9) ; a'r chwedl ddyddorol yn ngln â Llyn y jNIorwynion,

yn Hanes Cymru (Pennant's Tourn iii Walts, vol. ii. 287, New Êdit.).

Byddwch dda iddynt er ein mwyn ni.—Mae y testyn
braidd yn amheus, a'r darlleniadau yn dra amrywiol yma. Ond yr unig.

ystyr ddealladwy ydyw yr un a gytíeir gan y darlleniad awdurdodedig.
Aralleiriu un y geiriau fel y canlyn :—Rhoddwch y gwyryfon hyn, nid yn
unig i'r dynion hyn, ond i ni ; canys rhaid i ni ddarpar gwraig i bob un
ohonynt ; ac nid ydym wedi cymeryd y llancesau hyn drwy unrhyw drais

gwaeth na'u cipio ymaith o ganol eu dawns-wleddoedd. O achos na
roddasoch chwi hwynt.—Mae y pwyslais ar y gair "chwi."
Darllener, Canys nid chwi a roddasoch (eich merchcd) iddynt

;
yna chwi

a fyddech euog. A meibion Israel a ymadawsant.

—

Yniadacl o Siloli
; y gwaith a'u galwasai yn nghyd wedi ei gyflawni, a

dcngys tón yr adnod t'od pol) peth wedi ei gyflawni yn rheohiidd a chyf-

reithiori. Yn y dyddiau hyny nid oedd brenin yn
Israel .—DiweddghÜr y llyfr, gan yr lianesycUl, gychi'r sylw hwn, yr hwn
a fynychir ganddo (pcn. xvii. ü ; xviii. 1 ; xix. 1), er dangos pe buasai

Uywodraeth sefydlog yn y wlad na chymerasai pethau o'r fath hyn lo ; a.

ii
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etifeddiaeth. Yn y dyddiau hyny nid oedd brenin yn 25
Israel : pob un a wnai yr hyn oedd uniawn yn ei olwg ei

hun.

hefyd, nid heb awgrym, yn nhôn y dywediad, o ddiolchgarwch yr ysgrif-

enydd, ei fod ef ei hun yn byw yn nghyfnod y frenhiniaeth. A
dengj's yr ysgelerder a'r gospedigaeth fod y cyfnod hwn yn gyfnod ag yr
oedd nwydau yn cael eu fîordd, a theimladau yn rhedeg yn uchel. Mae
cadwraeth y fath hanes—hanes ag yr oedd gan Israel gymaint i gywilyddio
oddiwrtho, yn brawf tarawiadol o arolygiaeth ddwyfol gyda defnyddiau yr
Ysgrythyr Lân. Nid ydyw gweithrediad tân a dwfr, oerni a gwres,
anrhefn a thryblith, yn ngwaith y greadigaeth, er ei chymhwyso i fod yn
gartref i ddyn, yn peri ei bod yn llai o waith Duw oherwydd hyny ; felly

nid ydyw y Beibl yn llai o Air Duw, oherwydd fod y dynion sanctaidd a'i

hysgrifenasant wedi gwneyd defnydd o hen groniclau blaenorol, a'r rhai

hyny yn cynwys Uawer o hanesion, fel y rhai hyn, sydd yn ddigon i ferwino
chistiau, a blino llygaid oesoedd diweddarach.
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