ברכות לא ע"ב
וַ ִּתדֹּר נ ֶֶדר וַ תֹּאמַ ר ה' ְצבָ אוֹּת ,אמר רבי אלעזר :מיום
שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו ,לא היה אדם
שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאתה חנה
וקראתו צבאות; אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא:
רבונו של עולם ,מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך
קשה בעיניך שתתן לי בן אחד?
שמו"א א:יא
ם־ראֹּה ִּת ְראֶ ה בָ עֳנִּי
וַ ִּתדֹּר נ ֶֶדר וַ תֹּאמַ ר ה' צְ בָ אוֹת ִּא ָ
ֹלא־ת ְשכַח אֶ ת־אֲ מָ תֶ ָך וְ נָתַ ָתה
ִּ
אֲ מָ תֶ ָך ּוזְ כ ְַר ַתנִּ י וְ
לַאֲ מָ ְתָך זֶ ַרע אֲ נ ִָּשים ּונְ תַ ִּתיו לַה' כָל־יְ מֵ י חַ יָיו ּומו ָֹּרה
ֹלא־ ַי ֲעלֶה עַ ל־רֹּאשוֹּ:
שמו"א ד:ד
וַ יִּ ְשלַח הָ עָ ם ִּשֹלה וַ יִּ ְשאּו ִּמ ָשם אֵ ת אֲ רוֹן בְ ִרית־ה'
צְ בָ אוֹת י ֵֹּשב הַ כְ ֻרבִּ ים וְ ָשם ְשנֵי בְ נֵי־עֵ לִּ י עִּ ם־אֲ רוֹּן בְ ִּרית
ֹלהים חָ פְ נִּ י ּופִּ ינְ חָ ס:
הָ אֱ ִּ
שמו"א טו:ב
כֹּה ָאמַ ר ה' צְ בָ אוֹת פָ ַק ְד ִּתי אֵ ת אֲ ֶשר־עָ ָשה עֲמָ לֵק
ר־שם ל ֹּו בַ ֶד ֶרְך בַ עֲֹלת ֹּו ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם:
לְ יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ֶש ָ
שמו"א יז:מה
וַ יֹּאמֶ ר ָדוִּ ד אֶ ל־הַ פְ לִּ ְש ִּתי אַ ָתה בָ א אֵ לַי בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִּ ית
ּובְ כִּ ידוֹּן וְ ָאנֹּכִּ י בָ א־אֵ לֶיָך בְ ֵשם ה' צְ בָ אוֹת אֱ ֹלהֵ י
מַ עַ ְרכוֹּת יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ַרפְ ָת:
שמו"ב ה:י
וַ ֵילְֶך ָדוִּ ד הָ לוְֹּך וְ גָדוֹּל וַ ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אוֹת עִּ מוֹּ :פ
שמו"ב ו:ב
הּודה
וַ י ָָקם וַ ֵילְֶך ָדוִּ ד וְ כָל־הָ עָ ם אֲ ֶשר ִּאת ֹּו ִּמבַ ֲעלֵי יְ ָ
ֹלהים אֲ ֶׁשר־נִ ְק ָרא ֵשם
לְ הַ עֲלוֹּת ִּמ ָשם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִ
ֵשם ה' צְ בָ אוֹת י ֵֹשב הַ כְ רֻ בִ ים עָ לָיו:
שמו"ב ו:יח
וַ יְ כַל ָדוִּ ד מֵ הַ עֲלוֹּת הָ ע ֹּולָה וְ הַ ְשל ִָּמים וַ יְ בָ ֶרְך אֶ ת־הָ עָ ם
בְ ֵשם ה' צְ בָ אוֹת:
שמו"ב ז:ח
וְ עַ ָתה כֹּה־תֹּאמַ ר לְ עַ בְ ִּדי לְ ָדוִּ ד כֹּה ָאמַ ר ה' צְ בָ אוֹת אֲ נִּ י
לְ ַק ְח ִּתיָך ִּמן־הַ נָוֶ ה מֵ ַאחַ ר הַ צֹּאן לִּ ְהיוֹּת נָגִּ יד עַ ל־עַ ִּמי
עַ ל־יִּ ְש ָראֵ ל:

שמו"ב ז:כו-כז
ֹלהים
וְ יִּ גְ ַדל ִּש ְמָך עַ ד־ע ֹּולָם לֵאמֹּר ה' צְ בָ אוֹת אֱ ִּ
עַ ל־יִּ ְש ָראֵ ל ּובֵ ית עַ בְ ְדָך ָדוִּ ד יִּ ְהיֶה נָכוֹּן לְ פָ נֶיָך:
כִּ י־אַ ָתה ה' צְ בָ אוֹת אֱ ֹלהֵ י יִּ ְש ָראֵ ל גָלִּ יתָ ה אֶ ת־אֹּזֶ ן
עַ בְ ְדָך לֵאמֹּר בַ יִּ ת אֶ בְ נֶה־לְָך עַ ל־כֵן מָ צָ א עַ בְ ְדָך אֶ ת־לִּ ב ֹּו
לְ ִּה ְתפַ לֵל אֵ לֶיָך אֶ ת־הַ ְתפִּ לָה הַ זֹּאת:

( )1צבא = יקום
בראשית ב:א
ָארץ וְ כָ ל־צְ בָ ָאם:
וַ יְ כֻלּו הַ ָשמַ יִּ ם וְ הָ ֶ
במדבר ח:כה
ּומבֶ ן חֲ ִּמ ִּשים ָשנָה יָשּוב ִמצְ בָ א הָ ֲעב ָֹדה וְ ֹלא ַי ֲעבֹּד
ִּ
עוֹּד:
במדבר לא:יד
קּודי הֶ חָ יִּ ל ָש ֵרי הָ אֲ לָפִּ ים וְ ָש ֵרי
וַ יִּ ְקצֹּף מ ֶֹּשה עַ ל פְ ֵ
הַ מֵ אוֹּת הַ בָ ִּאים ִמצְ בָ א הַ ִמלְ חָ מָ ה:

( )2צבא = צבא השמים
כוכבי השמים
דברים ד:יט
ן־ת ָשא עֵ ינֶיָך הַ ָשמַ יְ מָ ה וְ ָר ִּאיתָ אֶ ת־הַ ֶשמֶ ש
ּופֶ ִּ
וְ אֶ ת־הַ י ֵָרחַ וְ אֶ ת־הַ כ ֹּוכָבִּ ים כֹּל צְ בָ א הַ ָשמַ יִ ם וְ נִּ ַד ְח ָת
וְ ִּה ְש ַתחֲ וִּ יתָ לָהֶ ם וַ עֲבַ ְד ָתם אֲ ֶשר חָ לַק ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֹּתָ ם
לְ כֹּל הָ עַ ִּמים ַתחַ ת כָל־הַ ָשמָ יִּ ם:
ישעי' מ:כו
ְשאּו־מָ רוֹּם עֵ ינֵיכֶם ְּוראּו ִּמי־בָ ָרא אֵ לֶה הַ מו ִֹּּציא
בְ ִּמ ְספָ ר צְ בָ ָאם לְ ֻכלָם בְ ֵשם יִּ ְק ָרא מֵ רֹּב אוֹּנִּ ים וְ אַ ִּמיץ
כֹּחַ ִּאיש ֹלא נֶעְ ָדר:
תהלים לג:ו
בִּ ְדבַ ר ה' ָשמַ יִּ ם ַנעֲשּו ּובְ רּוחַ פִּ יו כָ ל־צְ בָ ָאם:
נחמיה ט:ו
אַ ָתה־הּוא ה' לְ בַ ֶדָך אַ ָתה עָ ִּשיתָ אֶׁ ת־הַ ָשמַ יִ ם ְשמֵ י
ָארץ וְ כָל־אֲ ֶשר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים
הַ ָשמַ יִ ם וְ כָ ל־צְ בָ ָאם הָ ֶ

ּוצבָ א הַ ָשמַ יִּ ם
וְ כָל־אֲ ֶשר בָ הֶ ם וְ אַ ָתה ְמחַ יֶה אֶ ת־ ֻכלָם ְ
לְ ָך ִּמ ְש ַתחֲ וִּ ים:

שמו"ב ז:כו-כז
ֹלהים
וְ יִּ גְ ַדל ִּש ְמָך עַ ד־ע ֹּולָם לֵאמֹּר ה' צְ בָ אוֹת אֱ ִּ
עַ ל־יִּ ְש ָראֵ ל ּובֵ ית עַ בְ ְדָך ָדוִּ ד יִּ ְהיֶה נָכוֹּן לְ פָ נֶיָך:

מלאכי שמים
מל"א כב:יט
יתי אֶ ת־ה' י ֵֹּשב עַ ל־כִּ ְסא ֹּו
וַ יֹּאמֶ ר ָלכֵן ְשמַ ע ְדבַ ר־ה' ָר ִּא ִּ
ּומ ְשמֹאלוֹ:
ימינוֹ ִ
וְ כָ ל־צְ בָ א הַ ָשמַ יִ ם עֹמֵ ד עָ לָיו ִמ ִ
תהלים קמח
(א) הַ לְ לּו יָּה הַ לְ לּו אֶ ת־ה' ִּמן־הַ ָשמַ יִּ ם הַ לְ לּוהּו
בַ ְמרו ִֹּּמים:
(ב) הַ לְ לּוהּו כָ ל־מַ לְ ָאכָ יו הַ לְ לּוהּו כָ ל־צְ בָ ָאיו:
(ג) הַ לְ לּוהּו ֶשמֶ ש וְ י ֵָרחַ הַ לְ לּוהּו כָל־כוֹּכְ בֵ י אוֹּר:
יהושע ה
אתי וַ יִּ פֹּל
(יד) וַ יֹּאמֶ ר ֹלא כִּ י אֲ נִּי ַשר־צְ בָ א־ה' עַ ָתה בָ ִּ
ַארצָ ה וַ יִּ ְש ָתחּו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו מָ ה אֲ דֹּנִּי
יְ הוֹּשֻ עַ אֶ ל־פָ נָיו ְ
ְמ ַדבֵ ר אֶ ל־עַ בְ דוֹּ:

( )4ה' צבאות
גמ' שבועות לה ע"ב
צדי בית מצבאות  -ה"ז נמחק; רבי יוסי אומר:
צבאות כולו נמחק ,שלא נקרא צבאות אלא על שם
ת־צבְ אֹּתַ י אֶ ת־עַ ִּמי
אתי אֶ ִּ
ישראל ,שנאמר :וְ הוֹּצֵ ִּ
בְ נֵי־יִּ ְש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם.
אמר שמואל :אין הלכה כרבי יוסי.
ישעיהו ה
(טז) וַ יִּ גְ בַ ּה ה' צְ בָ אוֹת בַ ִּמ ְשפָ ט וְ הָ אֵ ל הַ ָקדוֹש נִּ ְק ָדש
בִּ ְצ ָד ָקה:

רד"ק יהושע ה
… אני מלאך ה' וזהו שאמר שר צבא ה' שר צבאות
מעלה

שמו"א יז:מה
וַ ֹּי אמֶ ר ָדוִּ ד אֶ ל־הַ פְ לִּ ְש ִּתי אַ ָתה בָ א אֵ לַי בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִּ ית
ּובְ כִּ ידוֹּן וְ ָאנֹּכִּ י בָ א־אֵ לֶיָך בְ ֵשם ה' צְ בָ אוֹת אֱ ֹלהֵ י
מַ עַ ְרכוֹת יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ַרפְ ָת:

( )3צבא ישראל = צבא ה'

( )4ה' צבאות אלקי ישראל

שמות ז:ד
וְ ֹלא ־יִּ ְשמַ ע אֲ ֵלכֶם פַ ְרעֹּה וְ נָתַ ִּתי אֶ ת־י ִָּדי בְ ִּמ ְצ ָריִּ ם
אתי אֶׁ ת־צִ בְ אֹתַ י אֶׁ ת־עַ ִמי בְ נֵי־יִ ְש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ
וְ הוֹּצֵ ִּ
ִּמ ְצ ַריִּ ם בִּ ְשפָ ִּטים גְ דֹּלִּ ים:

ירמיהו ז
יטיבּו ַד ְרכֵיכֶם
(ג) כֹּה־ָאמַ ר ה' צְ בָ אוֹת אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל הֵ ִּ
ּומַ עַ לְ לֵיכֶם וַ אֲ ַשכְ נָה אֶ ְתכֶם בַ מָ קוֹּם הַ זֶ ה:

שמות יב:יז
אתי
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת־הַ מַ צוֹּת כִּ י בְ עֶ צֶ ם הַ יוֹּם הַ זֶ ה הוֹּצֵ ִּ
ְ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת־הַ יוֹּם
אֶׁ ת־צִ בְ אוֹתֵ יכֶׁ ם מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ָריִ ם ְ
הַ זֶ ה לְ ֹּדרֹּתֵ יכֶם חֻ ַקת ע ֹּולָם:
שמות יב:מא
ַארבַ ע מֵ אוֹּת ָשנָה וַ יְ ִּהי בְ עֶ צֶ ם
ֹלשים ָשנָה וְ ְ
וַ יְ ִּהי ִּמ ֵקץ ְש ִּ
הַ יוֹּם הַ זֶ ה יָצְ אּו כָ ל־צִ בְ אוֹת ה' מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ָריִ ם:
רש"י יהושע ה
(טו) שר צבא ה'  -ישראל שהוא צבא לה'

ישעיהו יג
ם־רב קוֹּל ְשאוֹּן
(ד) קוֹּל הָ מוֹּן בֶ הָ ִּרים ְדמּות עַ ָ
מַ ְמלְ כוֹּת גוֹּיִּ ם נֶאֱ סָ פִּ ים ה' צְ בָ אוֹת ְמפַ ֵקד צְ בָ א
ִמלְ חָ מָ ה :

