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Reuven and Gad, Leah’s Eldest Sons 

 
 

Genesis 29:30-32 

(30) And Jacob cohabited with Rachel also; 
indeed, he loved Rachel more than Leah. 

And he served him another seven years. (31) 
The LORD saw that Leah was unloved and 

he opened her womb; but Rachel was barren. 
(32) Leah conceived and bore a son, and 
named him Reuben; for she declared, “It 

means: ‘The LORD has seen my affliction’; 
it also means: ‘Now my husband will love 

me.’” 

 
 בראשית כ״ט:ל׳-ל״ב1.

ד ה ַוַּיֲעֹב֣ ל ִמֵּלָא֑ ם־ֶאת־ָרֵח֖ ב ַּגֽ ל ַוֶּיֱאַה֥  (ל) ַוָּיבֹ֙א ַּג֣ם ֶאל־ָרֵח֔
ה י־ְׂשנּוָא֣ ים ֲאֵחֽרֹות׃ (לא) ַוַּי֤ ְרא ְיהָו֙ה ִּכֽ ַבע־ָׁשִנ֥  ִעּ֔מֹו ֖עֹוד ֶׁשֽ

ַהר ֵלָא֙ה ה׃ (לב) ַוַּת֤ ל ֲעָקָרֽ ּה ְוָרֵח֖ ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ה ַוִּיְפַּת֖  ֵלָא֔
ה ְיהָו֙ה י־ָרָא֤ ה ִּכֽ ְמָר֗ י ָאֽ ן ִּכ֣ א ְׁש֖מֹו ְראּוֵב֑ ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֔  ַוֵּת֣

י׃ ִני ִאיִׁשֽ ה ֶיֱאָהַב֥ י ַעָּת֖ י ִּכ֥  ְּבָעְנִי֔

 
 

Genesis 30:14 

(14) Once, at the time of the wheat harvest, 
Reuben came upon some mandrakes in the 
field and brought them to his mother Leah. 
Rachel said to Leah, “Please give me some 

of your son’s mandrakes.” 

 
 2.  בראשית ל׳:י״ד

ה א ֽדּוָדִאי֙ם ַּבָּׂשֶד֔ ים ַוִּיְמָצ֤ י ְקִציר־ִחִּט֗ ן ִּביֵמ֣ ֶל� ְראּוֵב֜  (יד) ַוֵּי֨
י ה ְּתִני־ָנ֣א ִל֔ אֶמר ָרֵח֙ל ֶאל־ֵלָא֔ ֹ֤ ה ִאּ֑מֹו ַוּת ם ֶאל־ֵלָא֖ א ֹאָת֔  ַוָּיֵב֣

 �׃ י ְּבֵנֽ  ִמּדּוָדֵא֖

 
 3. מדרש אגדה בראשית מט:י

 יששכר חמור גורם. אל תקראי גרם אלא גרם, שהלך ראובן בשדה ומצא דודאים, ולא היה יודע מה הם, והלך ואסר
 חמור בדודאים והלך לו, מה עשה החמור רצה לברוח ונעקרו הדודאים וצעקו צעקה גדולה ומת החמור, כי כן דרך
 הדודאים, וכשבא ראובן אצל חמורו וראהו מת, הבין שהיו דודאים, ולקחם ונתנם לאמו לאה ונולד יששכר ואותו

 החמור שהוציא הדודאים גרם ליששכר שנולד ועל כן אמר יששכר לא גרם לו שיבא כי אם החמור.
 

 
Genesis 35:19-23 

(19) Thus Rachel died. She was buried on the 
road to Ephrath—now Bethlehem. (20) Over 
her grave Jacob set up a pillar; it is the pillar 

at Rachel’s grave to this day. (21) Israel 
journeyed on, and pitched his tent beyond 

Migdal-eder. (22) While Israel stayed in that 
land, Reuben went and lay with Bilhah, his 

father’s concubine; and Israel found out. 
Now the sons of Jacob were twelve in 

number. (23) The sons of Leah: 
Reuben—Jacob’s first-born—Simeon, Levi, 

Judah, Issachar, and Zebulun. 

 
 4.   בראשית ל״ה:י״ט-כ״ג

ֶחם׃ ית ָלֽ וא ֵּב֥ ָתה ִה֖ ֶר� ֶאְפָר֔ ל ַוִּתָּקֵב֙ר ְּבֶד֣ ָמת ָרֵח֑  (יט) ַוָּת֖
ל ַרת־ָרֵח֖ ֶבת ְקֻבֽ וא ַמֶּצ֥ ּה ִה֛ ה ַעל־ְקֻבָרָת֑ ב ַמֵּצָב֖ ב ַיֲעֹק֛  (כ) ַוַּיֵּצ֧

ְלָאה ֳה֔�ה ֵמָה֖ ל ַוֵּי֣ט ָאֽ ע ִיְׂשָרֵא֑  ַעד־ַהּֽיֹום׃ (כא) ַוִּיַּס֖
וא ַוֵּיֶ֣ל� ֶרץ ַהִה֔ ן ִיְׂשָרֵא֙ל ָּבָא֣ י ִּבְׁשֹּכ֤ ֶדר׃ (כב) ַוְיִה֗  ְלִמְגַּדל־ֵעֽ

 ל (פ) ֑ ע ִיְׂשָרֵאֽ יו ַוִּיְׁשַמ֖ ֶגׁש ָאִב֑֔ ֙ה ִּפיֶל֣ ֙ב ֶאת־ִּבְלָה֖ ן ַוִּיְׁשַּכ֕  ְראּוֵב֔
ב ה ְּב֥כֹור ַיֲעֹק֖ ר׃ (כג) ְּבֵנ֣י ֵלָא֔ ב ְׁשֵנ֥ים ָעָׂשֽ י־ַיֲעֹק֖ ְה֥יּו ְבֵנֽ  ַוִּיֽ

ן׃ ה ְוִיָּׂששָכ֖ר ּוְזבּוֻלֽ יהּוָד֔ י ִוֽ ן ְוִׁשְמעֹו֙ן ְוֵלִו֣  ְראּוֵב֑
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 5. ב״ר צח:ד

 רבי אבהו, ואמרי לה רבי יעקב בשם רבי חייא רבה, ור' יהושע בן לוי בשם רבי שמעון בן יוחאי: תנינן, החשוד על
 דבר, לא דנו ולא מעידו.

 אפשר, שהוא עתיד להיות בששה שבטים, העומדים בראש הר עיבל ואומרין (דברים כז):  ארור שוכב עם אשת אביו
 והוא עושה הדבר הזה?!

 אלא, עלבון אמו תבע, שכל ימים שהיתה רחל קיימת, היה מטתה נתונה אצל מטתו של יעקב אבינו, כיון שמתה רחל,
 נטל יעקב אבינו מטתה של בלהה, ונתנה אצל מטתו.

 אמר: לא דיה לאימה לאתקנא בחיי אחותה, אלא אף לאחר מותה! עלה וקלקל את היצועין.
 

 
Rashi on Genesis 35:22 

NOW THE SONS OF JACOB WERE 
TWELVE — Our Rabbis explained that 

these words are intended to tell us that 
Jacob’s twelve sons were all equal — they 
were all equally righteous, for Reuben had 

committed no actual sin (Shabbat 55b).  

 
 6.   רש"י על בראשית ל״ה:כ״ב

 ((ג)  ויהיו בני יעקב שנים עשר.  ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו,
 ְלַלְּמֵדנּו ָבא, ֶׁשֻּכָּלן ָׁשִוין ְוֻכָּלן ַצִּדיִקים, ֶׁשּלֹא ָחָטא ְראּוֵבן:

 
 

Genesis 49:3-4 

(3) Reuben, you are my first-born, My might 
and first fruit of my vigor, Exceeding in rank 

And exceeding in honor. (4) Unstable as 
water, you shall excel no longer; For when 

you mounted your father’s bed, You brought 
disgrace—my couch he mounted! 

 
 7.   בראשית מ״ט:ג׳-ד׳

ת ְוֶיֶ֥תר י ֶיֶ֥תר ְׂשֵא֖ ית אֹוִנ֑ י ְוֵראִׁש֣ ָּתה ֹּכִח֖ ִרי ַא֔  (ג) ְראּוֵב֙ן ְּבֹכ֣
ז י� ָא֥ י ָאִב֑ יָת ִמְׁשְּכֵב֣ י ָעִל֖ ר ִּכ֥ ִי֙ם ַאל־ּתֹוַת֔ ַחז ַּכַּמ֙ ז׃ (ד) ַּפ֤  ָעֽ

ה׃ (פ) י ָעָלֽ ְלָּת ְיצּוִע֥  ִחַּל֖

 
 8. ב״ר פד:יט

 והיכן היה? ר' אליעזר ור' יהושע רבי אליעזר אומר: בשקו ובתעניתו. כשנפנה הלך והציץ לאותו בור.
 הה"ד:  וישב ראובן אל הבור . אמר לו הקדוש ברוך הוא: מעולם לא חטא אדם לפני, ועשה תשובה, ואתה פתחת

 בתשובה תחילה, חייך! שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה. ואיזה? זה הושע, שנאמר (הושע יד):  שובה ישראל עד
 ה' אלהיך .

 
Genesis 42:37-38 

(37) Then Reuben said to his father, “You 
may kill my two sons if I do not bring him 
back to you. Put him in my care, and I will 

return him to you.” (38) But he said, “My son 
must not go down with you, for his brother is 

dead and he alone is left. If he meets with 
disaster on the journey you are taking, you 
will send my white head down to Sheol in 

grief.” 

 
 9.  בראשית מ״ב:ל״ז-ל״ח

ית ר ֶאת־ְׁשֵנ֤י ָבַנ֙י ָּתִמ֔ יו ֵלאֹמ֔ אֶמר ְראּוֵב֙ן ֶאל־ָאִב֣ ֹ֤  (לז) ַוּי
ּנּו י ֲאִׁשיֶב֥ י ַוֲאִנ֖ י� ְּתָנ֤ה ֹאתֹ֙ו ַעל־ָיִד֔ ּנּו ֵאֶל֑ א ֲאִביֶא֖ ֹ֥  ִאם־ל

ת ְו֧הּוא יו ֵמ֜ י־ָאִח֨ י ִעָּמֶכ֑ם ִּכֽ ד ְּבִנ֖ א־ֵיֵר֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ י�׃ (לח) ַוּי  ֵאֶלֽ
ּה ְלכּו־ָב֔ ר ֵּתֽ ֶר֙� ֲאֶׁש֣ הּו ָאסֹו֙ן ַּבֶּד֙ ר ּוְקָרָא֤  ְלַבּ֣דֹו ִנְׁשָא֗

י ְּבָי֖גֹון ְׁשֽאֹוָלה׃ ם ֶאת־ֵׂשיָבִת֛  ְוהֹוַרְדֶּת֧
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 10. ב״ר צא:ט

 ויאמר ראובן אל אביו יגו׳, רבי אומר הרי זה בכור שוטה, בניך לא בני הם אתמהא
 

 
Deuteronomy 33:6 

(6) May Reuben live and not die, Though 
few be his numbers. 

 
 11.  דברים ל״ג:ו׳

ר׃ (ס) יו ִמְסָּפֽ י ְמָת֖ ת ִויִה֥ ן ְוַאל־ָיֹמ֑ י ְראּוֵב֖  (ו) ְיִח֥

 
 

Genesis 29:35 

(35) She conceived again and bore a son, and 
declared, “This time I will praise the LORD.” 

Therefore she named him Judah. Then she 
stopped bearing. 

 
 12.  בראשית כ״ט:ל״ה

ה ה ֶאת־ְיהָו֔ ַע֙ם אֹוֶד֣ אֶמ֙ר ַהַּפ֙ ֹ֙ ן ַוּת ֶלד ֵּב֗ ַהר ֜עֹוד ַוֵּת֣  (לה) ַוַּת֨
ֶדת׃ ד ִמֶּלֽ ַּתֲעֹמ֖ ה ַוֽ ה ְׁש֖מֹו ְיהּוָד֑ ן ָקְרָא֥  ַעל־ֵּכ֛

 
 

Genesis 30:9-11 

(9) When Leah saw that she had stopped 
bearing, she took her maid Zilpah and gave 
her to Jacob as concubine. (10) And when 
Leah’s maid Zilpah bore Jacob a son, (11) 

Leah said, “What luck!” So she named him 
Gad. 

 
 13.  בראשית ל׳:ט׳-י״א

ּה ֶדת ַוִּתַּק֙ח ֶאת־ִזְלָּפ֣ה ִׁשְפָחָת֔ ה ִמֶּל֑ י ָעְמָד֖ ה ִּכ֥ ֶרא ֵלָא֔  (ט) ַוֵּת֣
ה ת ֵלָא֖ ֶלד ִזְלָּפ֛ה ִׁשְפַח֥ ה׃ (י) ַוֵּת֗ ב ְלִאָּׁשֽ ּה ְלַיֲעֹק֖ ן ֹאָת֛  ַוִּתֵּת֥
א א] [ָג֑ד] ַוִּתְקָר֥ ה בגד [ָּב֣ אֶמר ֵלָא֖ ֹ֥ ן׃ (יא) ַוּת ב ֵּבֽ  ְלַיֲעֹק֥

ד׃  ֶאת־ְׁש֖מֹו ָּגֽ

 
 14. ב״ר עא:ד

 היו אמהות סבורות שזו מעמדת שלושה, וזו מעמדת שלושה, וכיון שילדה לאה בן רביעי, אמרה:  הפעם אודה את ה':
 

 
Rashi on Genesis 30:11 

 FOR MY HAPPINESS! — Good בא גד (1)
luck has come, as (Shabbat 67b) “Be lucky, 

my luck (גד גדי) and tire not”. Similar, also, is 
(Isaiah 45:11) “That prepare a table for 

fortune (גד)”. The Midrashic explanation is 
that he was born with the sign of the 

covenant upon him. It would then be like 
(Daniel 4:11) “cut down (גדו) the tree”. I do 

not know why it (בגד) is written as one word. 
Another comment on בגד is: why is it read as 
one word? It may be connected with the root 
 which denotes faithless as though Leah בגד
said to Jacob, “You proved faithless to me 

when you married my handmaid”, like a man 

 
 15.  רש"י על בראשית ל׳:י״א

 (א)  בא גד.  ָּבא ַמָּזל טֹוב, ְּכמֹו ַּגד ַּגִּדי ְוָסנּוק ָלא (שבת
 ס"ז), ְודֹוֶמה לֹו ַהֹעְרִכים ַלַּגד ֻׁשְלָחן (ישעיהו ס"ה), ּוִמ"ַא
 ֶׁשּנֹוַלד ָמהּול, ְּכמֹו ֹּגּדּו ִאיָלָנא (דניאל ד'), ְולֹא ָיַדְעִּתי ַעל
 ָמה ִנְכְּתָבה ֵּתָבה ַאַחת; ָּד"ַא ָלָּמה ִנְקֵראת ֵּתָבה ַאַחת ָּבָגד,
 ְּכמֹו ָּבַגְדָּת ִּבי, ְּכֶׁשָּבאָת ֶאל ִׁשְפָחִתי, ְּכִאיׁש ֶׁשָּבַגד ְּבֵאֶׁשת

 ְנעּוִרים:

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.33.6
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.33.6
https://www.sefaria.org/Genesis.29.35
https://www.sefaria.org/Genesis.29.35
https://www.sefaria.org/Genesis.30.9-11
https://www.sefaria.org/Genesis.30.9-11
https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.30.11
https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.30.11


 

who is faithless (בגד) to the wife of his 
youth). 

 
 

Numbers 32:6-14 

(6) Moses replied to the Gadites and the 
Reubenites, “Are your brothers to go to war 
while you stay here? (7) Why will you turn 

the minds of the Israelites from crossing into 
the land that the LORD has given 

them?...(14) And now you, a breed of sinful 
men, have replaced your fathers, to add still 
further to the LORD’s wrath against Israel. 

 
 16.  במדבר ל״ב:ו׳-י״ד

אּ֙ו ם ָיֹב֨ ֵחיֶכ֗ ן ַהַאֽ ה ִלְבֵני־ָג֖ד ְוִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ אֶמר ֹמֶׁש֔ ֹ֣  (ו) ַוּי
ָּמה תנואון [ְתִני֔אּון] ה׃ (ז) ְוָל֣ ְׁשבּו ֹפֽ ם ֵּת֥ ה ְוַאֶּת֖  ַלִּמְלָחָמ֔
ם ן ָלֶה֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ֲעֹב֙ר ֶאל־ָהָא֔ ל ֵמֽ ב ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑  ֶאת־ֵל֖

ים ם ַּתְרּ֖בּות ֲאָנִׁש֣ ֵתיֶכ֔ ַחת ֲאֹב֣ ם ַּת֚ ה׃...(יד) ְוִהֵּנ֣ה ַקְמֶּת֗  ְיהָוֽ
ל׃ ים ִלְסּ֣פֹות ֗עֹוד ַע֛ל ֲח֥רֹון ַאף־ְיהָו֖ה ֶאל־ִיְׂשָרֵאֽ  ַחָּטִא֑

 
 17. תרגום ירושלמי בראשית ל:יא

 א ַוֲאַמַרת ֵלָאה ָאָתא ַמְזָלא ָטָבא ְּבַרם ְּבנֹוי ֲעִתיִדין ְלֵמירֹות ַאַחַסְנְּתהֹון ְּבַקְדֵמיָתא ֵמִעְבָרא ְלַיְרְדָנא ּוְקַרת ְׁשֵמיּה ָגד:
 

 18. אבן עזרא בראשית ל:יא
 וטעם גד – גדוד, כי יש לה גדוד בנים.

 
 19. רשר״ה בראשית ל:יא

 ״גד״ משורש גדד...פלוגת אנשים מזוינים, העורכים פלישה מהירה ומפתיעה. גם ״גד״ גורל הבא בחתף, ומשנה את
 הנסיבות במפתיע. ב(א) גד: אירע לי מזל בלי צפוי. היה זה בן, שלא יכלה לצפות לו בתנאים רגילים, כל עצמה לא

 זכתה לו אלא בעקבות דוגמת אחותה.
 

 
Genesis 49:19 

(19) Gad shall be raided by raiders, But he 
shall raid at their heels. 

 
 20.  בראשית מ״ט:י״ט

ב׃ (ס) ּנּו ְו֖הּוא ָיֻג֥ד ָעֵקֽ  (יט) ָּג֖ד ְּג֣דּוד ְיגּוֶד֑

 
 21. אבן עזרא שם

 התנבא שיבא עליו גדוד והוא ינצחנו באחרונה.
 

 
Rashi on Genesis 49:19 

 accordingly means, “troops will troop out of גד גדוד יגודנו
him” signifying that they (the Gadites) will cross the Jordan 

with their brethren, all armed, and remain with them until 
the land will have been conquered. (2) והוא יגד עקב means all 

his troops will return in their own tracks back to their 
territory which they will receive on the other side of the 

Jordan and not one of them will be missing. 

 
 22.  רש"י על בראשית מ״ט:י״ט

 גד גדוד יגודנו , ְּגדּוִדים ָיגֹוּדּו ֵהיֶמּנּו ֶׁשַּיַעְברּו ַהַּיְרֵּדן ִעם ֲאֵחיֶהם ַלִּמְלָחָמה ָּכל
 ָחלּוץ ַעד ֶׁשִּנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ: (ב)  והוא יגוד עקב.  ָּכל ְּגדּוָדיו ָיׁשּובּו ַעל ֲעֵקָבם

 ְלַנֲחָלָתם ֶׁשָּלְקחּו ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְולֹא ִיָּפֵקד ֵמֶהם ִאיׁש:

 
 

Deuteronomy 33:20-21 

(20) And of Gad he said: Blessed be He who 

 
 23.  דברים ל״ג:כ׳-כ״א

ף ְז֖רֹוַע ן ְוָטַר֥ יא ָׁשֵכ֔ יב ָּג֑ד ְּכָלִב֣ ר ָּב֖רּו� ַמְרִח֣  (כ) ּוְלָג֣ד ָאַמ֔
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enlarges Gad! Poised is he like a lion To tear 
off arm and scalp. (21) He chose for himself 

the best, For there is the portion of the 
revered chieftain, Where the heads of the 

people come. He executed the LORD’s 
judgments And His decisions for Israel. 

ק ת ְמֹחֵק֖ ם ֶחְלַק֥ ד׃ (כא) ַוַּי֤ ְרא ֵראִׁשי֙ת ֔לֹו ִּכי־ָׁש֛  ַאף־ָקְדֹקֽ
יו ה ּוִמְׁשָּפָט֖ ת ְיהָו֙ה ָעָׂש֔ ם ִצְדַק֤ אֵׁשי ָע֔  ָס֑פּון ַוֵּיֵת֙א ָר֣

ל׃ (ס)  ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ

 
 

Rashi on Deuteronomy 33:21 

 AND HE CAME — i.e. Gad came. (5) ויתא
 AT THE HEAD OF THE PEOPLE ראשי עם
— They (the men of Gad) marched before 

the armed men at the conquest of the Land, 
because they were mighty, and thus does it 

state that Joshua said to them, (Joshua 1:14) 
“Ye shall pass armed before your brethren, 

etc.”. (6) צדקת ה' עשה HE DID THE 
RIGHTEOUSNESS OF THE LORD — 

because they proved true to their word and 
kept their promise to cross the Jordan and to 

remain there until they (the Israelites) had 
conquered it and divided it amongst the 

tribes. 

 
 24.  רש"י על דברים ל״ג:כ״א

 ויתא.  ָּגד: (ה)  ראשי עם.  ֵהם ָהיּו הֹוְלִכין ִלְפֵני ֶהָחלּוץ
 ְּבִכּבּוׁש ָהָאֶרץ, ְלִפי ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוִרים, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ְוַאֶּתם
 ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְוגֹו'" (יהושע א'): (ו)  צדקת
 ה' עשה.  ֶׁשֶהֱאִמינּו ִדְבֵריֶהם ְוָׁשְמרּו ַהְבָטָחָתם ַלֲעֹבר ֶאת

 ַהַּיְרֵּדן ַעד ֶׁשָּכְבׁשּו ְוָחְלקּו.

 
 

Numbers 32:1 

(1) The Reubenites and the Gadites owned 
cattle in very great numbers. Noting that the 

lands of Jazer and Gilead were a region 
suitable for cattle, 

 
 25.  במדבר ל״ב:א׳

ד ן ְוִלְבֵני־ָג֖ד ָע֣צּום ְמֹא֑ ה ִלְבֵנ֧י ְראּוֵב֛ ב ָהָי֞  (א) ּוִמְקֶנ֣ה ׀ ַר֗
ד ְוִהֵּנ֥ה ַהָּמ֖קֹום ְמ֥קֹום ֶרץ ִּגְלָע֔ ֶרץ ַיְעֵז֙ר ְוֶאת־ֶא֣  ַוִּיְר֞אּו ֶאת־ֶא֤

ה׃  ִמְקֶנֽ

 
 26. העמק דבר שם

 ולבני גד עצום מאד. לבני ראובן היה מקנה רב. אבל לבני גד היה עצום מאד.
 

 
Numbers 32:34-36 

(34) The Gadites rebuilt Dibon, Ataroth, 
Aroer, (35) Atroth-shophan, Jazer, Jogbehah, 
(36) Beth-nimrah, and Beth-haran as fortified 

towns or as enclosures for flocks. 

 
 27.  במדבר ל״ב:ל״ד-ל״ו

ר׃ (לה) ת ֲעֹרֵעֽ ת ְוֵא֖ ן ְוֶאת־ֲעָטֹר֑ ד ֶאת־ִּדיֹב֖  (לד) ַוִּיְב֣נּו ְבֵני־ָג֔
ה ית ִנְמָר֖ ה׃ (לו) ְוֶאת־ֵּב֥ ן ְוֶאת־ַיְעֵז֖ר ְוָיְגֳּבָהֽ ת ׁשֹוָפ֛  ְוֶאת־ַעְטֹר֥

אן׃ ֹֽ ת צ ר ְוִגְדֹר֥ י ִמְבָצ֖ ן ָעֵר֥ ית ָהָר֑  ְוֶאת־ֵּב֣

 
 

Sifrei Devarim 355 

(2) "Blessed is He that broadens Gad": We 

 
 28.  ספרי דברים שנ״ה

 (ב) ברוך מרחיב גד - מלמד שתחומו של גד מרחיב
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are hereby taught that the territory of Gad 
broadened out eastwards.  

(3) "As a lion he dwells": We are hereby 
taught that he dwelt near the border, (border 
dwellers requiring strong defenders to repel 

invaders), wherefore he is compared to a 
lion.  

  והולך כלפי מזרח:
 (ג) כלביא שכן - מלמד שהיא סומך לספר, לפיכך נמשל

  כאריות:

 
 

Numbers 32:2-25 

(2) the Gadites and the Reubenites came to 
Moses, Eleazar the priest, and the chieftains 

of the community, and said...(6) Moses 
replied to the Gadites and the Reubenites, 
“Are your brothers to go to war while you 

stay here?...(25) The Gadites and the 
Reubenites answered Moses, “Your servants 

will do as my lord commands. 

 
 29.  במדבר ל״ב:ב׳-כ״ה

ן ַוּיֹאְמ֤רּו ֶאל־ֹמֶׁש֙ה י־ָג֖ד ּוְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ אּו ְבֵנֽ  (ב) ַוָּיֹב֥
אֶמר ֹ֣ ר׃...(ו) ַוּי ה ֵלאֹמֽ י ָהֵעָד֖ ן ְוֶאל־ְנִׂשיֵא֥  ְוֶאל־ֶאְלָעָז֣ר ַהֹּכֵה֔

ם ה ְוַאֶּת֖ אּ֙ו ַלִּמְלָחָמ֔ ם ָיֹב֨ ֵחיֶכ֗ ן ַהַאֽ ה ִלְבֵני־ָג֖ד ְוִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֑  ֹמֶׁש֔
ה ן ֶאל־ֹמֶׁש֖ אֶמר ְּבֵני־ָג֙ד ּוְבֵנ֣י ְראּוֵב֔ ֹ֤ ה׃...(כה) ַוּי ְׁשבּו ֹפֽ  ֵּת֥

ה׃ י ְמַצֶּוֽ ר ֲאֹדִנ֖ י� ַיֲעׂ֔שּו ַּכֲאֶׁש֥ ר ֲעָבֶד֣  ֵלאֹמ֑

 
 30. פסיקתא רבתי יא

 ודבר המלך חזק על יואב (שם שם ד') אמר לו דוד או אתה מלך ואני שר צבא או אתה שר הצבא ואני מלך כיון שראה
 כן יצא שלא בטובתו אף על פי כן הלך לשבט גד אמר יודע אני שהם קשים שמא יזרקו עלי אבנים ונמצא הדבר בטל

 ואעפ"כ לא סייעה אותה שעה
 

 31. ב״ר עא:ט
 ותאמר לאה בא גד, אתיא גדא דביתא אתא גדא דעלמא, בא מי שעתיד לגדד משתיתן של עובדי כוכבים. ומנו? אליהו.

 אליהו משל מי? ר' נהוראי אמר: משל גד היה, הה"ד (מלכים א טז): ויאמר אליהו התשבי, מתושבי גלעד.
 

 32. ב״ר צט:יא
 לישועתך קויתי ה', אין זה מביא את הגאולה אלא מגד, שנאמר: גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, לאותו שהוא בא בעקב,

 (מלאכי ג) הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, שהוא משבט גד, לכך נאמר: והוא יגוד עקב:
 
 

 33. ספורנו דברים לג:כא
 וירא ראשית לו וג''כ ראוי הוא לכך כי אמנם כשבחר גד את ארץ סיחון ועוד אע''פ שאינה כקדושת עבר הירדן היתה
 כוונתו להשיג דבר עקרי אצלו כי שם בארץ סיחון ועוג חלקת מחוקק ספון היתה אותה החלקה שהמחוקק קבור בה

 שהוא משה:
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