
 ברכות לא ע"ב 
אַמר ה' ְצָבאוֹּת, אמר רבי אלעזר דֹּר ֶנֶדר ַותֹּ : מיום ַותִּ

שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם 
שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאתה חנה 

אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא:  וקראתו צבאות;
רבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך 

 ן לי בן אחד? קשה בעיניך שתת
 

 א:יאשמו"א 
אַמר  דֹּר ֶנֶדר ַותֹּ י  ה' ְצָבאוֹתַותִּ ְרֶאה ָבֳענִּ ה תִּ ם־ָראֹּ אִּ

ְשַכח ֶאת־ֲאָמֶתָך ְוָנַתָתה  י ְוֹלא־תִּ ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתנִּ
ָרה  יו ַלה' ָכל־ְיֵמי ַחָייו ּומוֹּ ים ּוְנַתתִּ ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנשִּ

 :  ֹלא־ַיֲעֶלה ַעל־רֹּאשוֹּ
 

 ד:דו"א שמ
ָשם ֵאת  ְשאּו מִּ ֹלה ַויִּ ְשַלח ָהָעם שִּ ֲארוֹן ְבִרית־ה' ַויִּ

ית  ְצָבאוֹת ן ְברִּ ם־ֲארוֹּ י עִּ ים ְוָשם ְשֵני ְבֵני־ֵעלִּ יֵֹּשב ַהְכֻרבִּ
יְנָחס:  י ּופִּ ים ָחְפנִּ  ָהֱאֹלהִּ

 
 טו:בשמו"א 

י ֵאת ֲאֶשר־ָעָשה ֲעָמֵלק  ה' ְצָבאוֹתכֹּה ָאַמר  ָפַקְדתִּ
ם: ְליִּ  ְצָריִּ מִּ  ְשָרֵאל ֲאֶשר־ָשם לוֹּ ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתוֹּ מִּ
 

 יז:מהשמו"א 
ית  י ַאָתה ָבא ֵאַלי ְבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ ְשתִּ ד ֶאל־ַהְפלִּ ַויֹּאֶמר ָדוִּ

י ָבא־ֵאֶליָך ְבֵשם  כִּ ן ְוָאנֹּ ידוֹּ ֱאֹלֵהי  ה' ְצָבאוֹתּוְבכִּ
ְשָרֵאל ֲאֶשר ֵחַרְפָת:   ַמַעְרכוֹּת יִּ

 
 ה:יו"ב שמ

ל ַוה'  ְך ְוָגדוֹּ ד ָהלוֹּ : פ  ֱאֹלֵהי ְצָבאוֹתַוֵיֶלְך ָדוִּ מוֹּ  עִּ
 

 ו:בשמו"ב 
ַבֲעֵלי ְיהּוָדה  תוֹּ מִּ ד ְוָכל־ָהָעם ֲאֶשר אִּ ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ָדוִּ

ָשם ֵאת  ר־ִנְקָרא ֵשם ְלַהֲעלוֹּת מִּ ֲארוֹן ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׁ
  ָליו:ֵשם ה' ְצָבאוֹת ֹיֵשב ַהְכֻרִבים עָ 

 
 ו:יחשמו"ב 

ים ַוְיָבֶרְך ֶאת־ָהָעם  ָלה ְוַהְשָלמִּ ד ֵמַהֲעלוֹּת ָהעוֹּ ַוְיַכל ָדוִּ
 : ה' ְצָבאוֹתְבֵשם 

 
 ז:חשמו"ב 

ד כֹּה ָאַמר  י ְלָדוִּ אַמר ְלַעְבדִּ י  ה' ְצָבאוֹתְוַעָתה כֹּה־תֹּ ֲאנִּ
יד ַעל־עַ  ְהיוֹּת ָנגִּ אן לִּ ן־ַהָנֶוה ֵמַאַחר ַהצֹּ יָך מִּ י ְלַקְחתִּ מִּ

ְשָרֵאל:   ַעל־יִּ
 

 כז-ז:כושמו"ב 
ָלם ֵלאמֹּר ה'  ְמָך ַעד־עוֹּ ְגַדל שִּ ים  ְצָבאוֹתְויִּ ֱאֹלהִּ

ן ְלָפֶניָך:  ְהֶיה ָנכוֹּ ד יִּ ְשָרֵאל ּוֵבית ַעְבְדָך ָדוִּ   ַעל־יִּ
י־ַאָתה ה'  ֶזן  ְצָבאוֹתכִּ יָתה ֶאת־אֹּ ְשָרֵאל ָגלִּ ֱאֹלֵהי יִּ

ת ֶאְבֶנה ר ַביִּ בוֹּ ַעְבְדָך ֵלאמֹּ ־ָלְך ַעל־ֵכן ָמָצא ַעְבְדָך ֶאת־לִּ
ְתַפֵלל אֵ  ָלה ַהזֹּאת:ְלהִּ  ֶליָך ֶאת־ַהְתפִּ

 

 
 

 ( צבא = יקום1)
 

 בראשית ב:א
ם ְוָהָאֶרץ   : ְוָכל־ְצָבָאםַוְיֻכלּו ַהָשַמיִּ

 
 במדבר ח:כה 

ים ָשָנה ָישּוב  שִּ ֶבן ֲחמִּ ְוֹלא ַיֲעבֹּד  ִמְצָבא ָהֲעֹבָדהּומִּ
  עוֹּד:

 
 במדבר לא:יד 

ים ְוָשֵרי  ל ָשֵרי ָהֲאָלפִּ ֶשה ַעל ְפקּוֵדי ֶהָחיִּ ף מֹּ ְקצֹּ ַויִּ
ים   : ִמְצָבא ַהִמְלָחָמהַהֵמאוֹּת ַהָבאִּ

 

 
 

 ( צבא = צבא השמים2)
 

 כוכבי השמים
 

 דברים ד:יט 
יָת ֶאת־ַהֶשֶמש  ָשא ֵעיֶניָך ַהָשַמְיָמה ְוָראִּ ּוֶפן־תִּ

ים כֹּל ְוֶאת־ַהָיֵרַח  ָכבִּ ַדְחָת  ְצָבא ַהָשַמִיםְוֶאת־ַהכוֹּ ְונִּ
ָתם  יָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָתם ֲאֶשר ָחַלק ה' ֱאֹלֶהיָך אֹּ ְשַתֲחוִּ ְוהִּ

ם:  ים ַתַחת ָכל־ַהָשָמיִּ  ְלכֹּל ָהַעמִּ
 

 ישעי' מ:כו
יא  צִּ י־ָבָרא ֵאֶלה ַהמוֹּ ְשאּו־ָמרוֹּם ֵעיֵניֶכם ּוְראּו מִּ

ְסָפר  ים ְוַאמִּ  ְצָבָאםְבמִּ נִּ ְקָרא ֵמרֹּב אוֹּ יץ ְלֻכָלם ְבֵשם יִּ
יש ֹלא ֶנְעָדר:  כַֹּח אִּ

 
 לג:ותהלים 

יו  ם ַנֲעשּו ּוְברּוַח פִּ ְדַבר ה' ָשַמיִּ  : ָכל־ְצָבָאםבִּ
 

 נחמיה ט:ו
יָת  ת־ַהָשַמִים ְשֵמי ַאָתה־הּוא ה' ְלַבֶדָך ַאָתה ָעשִּ אֶׁ

ים ָהָאֶר  ַהָשַמִים ְוָכל־ְצָבָאם ץ ְוָכל־ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַימִּ



ם  ְוָכל־ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאָתה ְמַחֶיה ֶאת־ֻכָלם ּוְצָבא ַהָשַמיִּ
ים:  ְשַתֲחוִּ  ְלָך מִּ

 

 מלאכי שמים
 

 מל"א כב:יט 
ְסאוֹּ  י ֶאת־ה' יֵֹּשב ַעל־כִּ יתִּ ַויֹּאֶמר ָלֵכן ְשַמע ְדַבר־ה' ָראִּ

 : ִמיִמינוֹ ּוִמְשֹמאלוֹ  ְוָכל־ְצָבא ַהָשַמִים ֹעֵמד ָעָליו
 

 תהלים קמח 
ם ַהְללּוהּו  ן־ַהָשַמיִּ )א( ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת־ה' מִּ

ים:  ַבְמרוֹּמִּ
 :ָכל־ְצָבָאיוַהְללּוהּו  ָכל־ַמְלָאָכיו)ב( ַהְללּוהּו 

ְכֵבי אוֹּר:  )ג( ַהְללּוהּו ֶשֶמש ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו ָכל־כוֹּ
 

 יהושע ה 
י )יד( ַויֹּאמֶ  י ֲאנִּ ל ַשר־ְצָבא־ה' ר ֹלא כִּ פֹּ י ַויִּ ַעָתה ָבאתִּ

י  נִּ ְשָתחּו ַויֹּאֶמר לוֹּ ָמה ֲאדֹּ ֻשַע ֶאל־ָפָניו ַאְרָצה ַויִּ ְיהוֹּ
 ְמַדֵבר ֶאל־ַעְבדוֹּ:

 
 רד"ק יהושע ה 

בא ה' שר צבאות אני מלאך ה' וזהו שאמר שר צ… 
 מעלה

 

 
 

 ( צבא ישראל = צבא ה'3)
 

 שמות ז:ד
ם ְוֹלא ְצָריִּ י ְבמִּ י ֶאת־ָידִּ ְשַמע ֲאֵלֶכם ַפְרעֹּה ְוָנַתתִּ ־יִּ

י  ֵצאתִּ ת־ַעִמי ְבֵני־ִיְשָרֵאלְוהוֹּ ת־ִצְבֹאַתי אֶׁ ֵמֶאֶרץ  אֶׁ
ים:  ים ְגדֹּלִּ ְשָפטִּ ם בִּ ְצַריִּ  מִּ

 
 שמות יב:יז

י  ֵצאתִּ י ְבֶעֶצם ַהיוֹּם ַהֶזה הוֹּ ּוְשַמְרֶתם ֶאת־ַהַמצוֹּת כִּ
ם  ת־ִצְבאוֵֹתיכֶׁ ץ ִמְצָרִיםאֶׁ רֶׁ ּוְשַמְרֶתם ֶאת־ַהיוֹּם  ֵמאֶׁ

ָלם:   ַהֶזה ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ֻחַקת עוֹּ
 

 שמות יב:מא
י ְבֶעֶצם  ים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאוֹּת ָשָנה ַוְיהִּ ֵקץ ְשֹלשִּ י מִּ ַוְיהִּ

ץ ִמְצָרִיםַהיוֹּם ַהֶזה  רֶׁ  : ָיְצאּו ָכל־ִצְבאוֹת ה' ֵמאֶׁ
 

 רש"י יהושע ה 
 ישראל שהוא צבא לה'  - )טו( שר צבא ה'

 

 כז-שמו"ב ז:כו
ָלם ֵלאמֹּר ה'  ְמָך ַעד־עוֹּ ְגַדל שִּ ים  ְצָבאוֹתְויִּ ֱאֹלהִּ

ן ְלָפֶניָך: ְהֶיה ָנכוֹּ ד יִּ ְשָרֵאל ּוֵבית ַעְבְדָך ָדוִּ  ַעל־יִּ
 

 
 

 ( ה' צבאות4)
 

 שבועות לה ע"ב גמ' 
ה"ז נמחק; רבי יוסי אומר:  -צדי בית מצבאות 
שלא נקרא צבאות אלא על שם צבאות כולו נמחק, 

י  ַתי ֶאת־ַעמִּ ְבאֹּ י ֶאת־צִּ ֵצאתִּ ישראל, שנאמר: ְוהוֹּ
ם. ְצַריִּ ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִּ  ְבֵני־יִּ

 אמר שמואל: אין הלכה כרבי יוסי.
 

 ישעיהו ה 
ְגַבּה  ְשָפט  ה' ְצָבאוֹת)טז( ַויִּ ְקָדש  ְוָהֵאל ַהָקדוֹשַבמִּ נִּ

ְצָדָקה:  בִּ
 

 יז:מהשמו"א 
ית ַויֹּ  י ַאָתה ָבא ֵאַלי ְבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ ְשתִּ ד ֶאל־ַהְפלִּ אֶמר ָדוִּ

י ָבא־ֵאֶליָך ְבֵשם  כִּ ן ְוָאנֹּ ידוֹּ ֱאֹלֵהי  ה' ְצָבאוֹתּוְבכִּ
 ֲאֶשר ֵחַרְפָת: ַמַעְרכוֹת ִיְשָרֵאל

 

 
 

 ( ה' צבאות אלקי ישראל4)
 

 ירמיהו ז 
יבּו ַדְרֵכיֶכם  ה' ְצָבאוֹת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל)ג( כֹּה־ָאַמר  ֵהיטִּ

 ּוַמַעְלֵליֶכם ַוֲאַשְכָנה ֶאְתֶכם ַבָמקוֹּם ַהֶזה:
 

 ישעיהו יג 
ן  ל ְשאוֹּ ים ְדמּות ַעם־ָרב קוֹּ ן ֶבָהרִּ ל ָהמוֹּ )ד( קוֹּ

ים  ם ֶנֱאָספִּ יִּ ה' ְצָבאוֹת ְמַפֵקד ְצָבא ַמְמְלכוֹּת גוֹּ
ִמְלָחָמה:


