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1. רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא, אמר: בואו ונצא לקראת שבת המלכה. רבי ינאי לביש 
מאניה מעלי שבת, ואמר: בואי כלה בואי כלה.                           

תלמוד בבלי שבת דף קיט ע"א

לקראת  ונצא  "בואו  ואומרים:  ומתעטפים  בערב שבת  היו מקבצים תלמידיהם  וחכמים הראשונים   .2
שבת המלך".                                            

רמב"ם, משנה תורה, הלכות שבת, ל', ב

3. כי אם הוא כסברת קצת קלי עולם, החושבים כי די בקבלת שבת תוך חצרו של אדם, לא היה אומר 
"בואו ונצא", כנראה כי היו תוך העיר והיו מתחברים לצאת השדה לקראת שבת אורח הנכבד".                                                           

ר' חיים ויטאל

4. "וכן רבים פה ירושלים תוב"ב מחזיקים במנהג הקדמונים ויוצאים מחוץ לעיר, השדה... ועושים סדר 
קבלת שבת שם”.

חמדת ימים

לָה ּבָת ְנַקּבְ נֵי ׁשַ 5. ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַּלָה / ּפְ

ם וְּלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָה מֹו ֶאָחד / ְלׁשֵ ֻיָחד / ה' ֶאָחד וּׁשְ ִמיָענוּ ֵאל ַהּמְ ִדּבוּר ֶאָחד / ִהׁשְ ָשמֹור ְוָזכֹור ּבְ

ִחּלָה ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ֶדם ְנסוָּכה / סֹוף ַמֲעשֶׂ ָרָכה / ֵמרֹאׁש ִמּקֶ י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ת ְלכוּ ְונְֵלָכה / ּכִ ּבָ ִלְקַראת ׁשַ

ָכא / ְוהוּא יְַחמֹל ָעלִַיְך ֶחְמלָה ֵעֶמק ַהּבָ ֶבת ּבְ ׁש ֶמלְֶך ִעיר ְמלוָּכה / קוִּמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה / ַרב לְָך ׁשֶ ִמְקּדָ

ָאלָּה י ּגְ ית ַהּלְַחִמי / ָקְרָבה ֶאל נְַפׁשִ י ּבֵ ן ִיׁשַ י /  ַעל יַד ּבֶ ְך ַעּמִ ְפַאְרּתֵ ְגֵדי ּתִ י ּבִ ִהְתנֲַעִרי ֵמָעָפר קוִּמי / ִלְבׁשִ

בֹוד ה' ָעלִַיְך ִנְגלָה ִרי / ּכְ ּבֵ יר ּדַ י ָבא אֹוֵרְך קוִּמי אֹוִרי / עוִּרי עוִּרי ׁשִ ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי / ּכִ

ּלָּה י / ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ ְך יֱֶחסוּ ֲעִניֵּי ַעּמִ ֱהִמי / ּבָ ּתֹוֲחִחי וַּמה ּתֶ ׁשְ ְלִמי / ַמה ּתִ ּכָ י ְולֹא ּתִ בֹׁשִ לֹא ּתֵ

ּלָה  ְמשֹׂושׂ ָחָתן ַעל ּכַ ישׂ ָעלִַיְך ֱאלָֹהִיְך / ּכִ ּסָה ׁשָֹסִיְך / ְוָרֲחקוּ ּכָל ְמַבְלָעִיְך / יָשִׂ ְוָהיוּ ִלְמׁשִ

ְרִצי / ְוִנשְְׂמָחה ְונִָגילָה ן ּפַ ֲעִריִצי / ַעל יַד ִאיׁש ּבֶ מֹאל ִתְפרִֹצי / ְוֶאת ה' ּתַ יִָמין וּשְׂ

ִרּנָה וְּבָצֳהלָה ּתֹוְך ֱאמוּנֵי ַעם ְסֻגּלָה / ּבֹוִאי ַכּלָה ּבֹוִאי ַכּלָה ְמָחה ּבְ שִׂ ֲעלָּה / ּגַם ּבְ לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ׁשָ ּבִֹאי ּבְ

המוסף לשבת
קבלת שבת 

חיים באר, חננאל מאק ויהלה לחמיש
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ת ב ש ת  ל ב ק ת      ב ש ל ף  ס ו מ ה

6. לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.

זכור ושמור בדיבור אחד, נתן לנו המלך המיוחד, ה' אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהלה. לכה דודי

קדושת שבת הנחלתנו, ועל הר סיני קרבתנו, בתורה ומצוה עטרתנו, וקראתנו עם סגולה. לכה דודי

נודה לך ה' אלקינו, כי ממצרים הוצאתנו, ומבית עבדים פדיתנו, ובכח ידך הגדולה. לכה דודי

בתוך ים סוף הדרכתנו, ובנפול אויב שמחתנו, חיים וחסד עשית עמנו,להעבירנו במצולה. לכה דודי

אתה אלקי האלקים, ומי כמוך באלים, משפיל גאים המגדילים, ומרים אביון לגדולה. לכה דודי

בואי בשלום עטרת בעלה, וגם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה בואי כלה. לכה דודי

 ויאמר מזמור שיר ליום השבת, אתה האל עושה פלא, הורשתנו בית מלא, ארץ צבי מהוללה. לכה דודי 
'סדר היום', משה בן מכיר

ַהְדַרת קֶֹדׁש:  ֲחווּ לַה’ ּבְ ּתַ מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ נֵי ֵאִלים ָהבוּ לַה’ ּכָבֹוד ָועֹז: )ב( ָהבוּ לַה’ ּכְ 7. )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבוּ לַה’ ּבְ
ָהָדר: ּכַֹח קֹול ה’ ּבֶ ים: )ד( קֹול ה’ ּבַ ִים ֵאל ַהּכָבֹוד ִהְרִעים ה’ ַעל ַמִים ַרּבִ )ג( קֹול ה’ ַעל ַהּמָ

מֹו ֶבן ְרֵאִמים: ְריֹן ּכְ מֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְושִׂ ר ה’ ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְָבנֹון: )ו( ַויְַּרִקיֵדם ּכְ ּבֵ )ה( קֹול ה’ ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיׁשַ

ר ָקֵדׁש: )ט( קֹול ה’ ְיחֹולֵל ַאיָּלֹות ַויֱֶּחשֹׂף  ר יִָחיל ה’ ִמְדּבַ )ז( קֹול ה’ חֵֹצב לֲַהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ה’ יִָחיל ִמְדּבָ
ן ה’ ְיָבֵרְך ֶאת  ב ה’ ֶמלְֶך ְלעֹולָם: )יא( ה’ עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ב ַויֵּׁשֶ ּבוּל יָׁשָ ּלֹו אֵֹמר ּכָבֹוד: )י( ה’ לַּמַ ְיָערֹות וְּבֵהיָכלֹו ּכֻ

לֹום: ָ ַעּמֹו ַבּשׁ

תהלים כט

ְלּכָה / חיים נחמן ביאליק ּבָת ַהּמַ ׁשַ

ָקה – ּלְ ה ֵמרֹאׁש ָהִאילָנֹות ִנְסּתַ ַהַחּמָ

ְלּכָה. ת ַהּמַ ּבָ ּבֹאוּ ְונֵֵצא ִלְקַראת ׁשַ

רוָּכה, ה, ַהּבְ דֹוׁשָ ִהּנֵה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהּקְ

לֹום וְּמנוָּחה. ּה ַמְלָאִכים ְצָבא ׁשָ ְוִעּמָ

ְלּכָה! ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהּמַ

ְלּכָה! – ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהּמַ

לֹום! ָ לֹום ֲעלֵיֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ

ְרְנָנָה וְּתִפּלָה, ת ּבִ ּבָ נֵי ׁשַ ְלנוּ ּפְ ִקּבַ

לֵב ָמלֵא ִגילָה. ְיָתה נָׁשוָּבה, ּבְ ַהּבַ

ְלָחן, ַהּנֵרֹות יִָאירוּ, ֻ ם ָערוְּך ַהּשׁ ׁשָ

ִית ִיְזָרחוּ, יְַזִהירוּ. ּנֹות ַהּבַ ּכָל-ּפִ

לֹום וְּמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום וְּמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום! ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֲֹאֶכם ְלׁשָ

נוּ וְּבִזיֵוְך נָא אֹוִרי ִבי, ַזּכָה, ִעּמָ ׁשְ

ֲעבִֹרי. לְַילָה ָויֹום, ַאַחר ּתַ

ִבְגֵדי ֲחמוּדֹות, ֵדְך ּבְ ַוֲאנְַחנוּ ְנַכּבְ

לֹש ְסֻעּדֹות. ְזִמירֹות וְּתִפּלֹות וְּבׁשָ ּבִ

לֵָמה, וִּבְמנוָּחה ׁשְ

וִּבְמנוָּחה נֵָעָמה –

לֹום! ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכוּנוּ ְלׁשָ ּבָ

ָקה – ּלְ ה ֵמרֹאׁש ָהִאילָנֹות ִנְסּתַ ַהַחּמָ

ְלּכָה. ת ַהּמַ ּבָ ּבֹאוּ וְּנלַוֶּה ֶאת-ׁשַ

ה, ַהּזַּכָה – דֹוׁשָ לֹום, ַהּקְ ֵצאֵתְך ְלׁשָ

ת יִָמים ֶאל ׁשוֵּבְך ְנַחּכֶה… ׁשֶ ִעי, ׁשֵ ּדְ

ָאה! ת ַהּבָ ּבָ ַ ּכֵן לַּשׁ

ָאה! ת ַהּבָ ּבָ ַ ּכֵן לַּשׁ

לֹום ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ


