
 
 

Psalms Headings for All Five Books of Tehillim 

 ְלָאָסףִמְזמֹור  )עג(
 ְלָאָסףַמְׂשִּכיל  )עד(
  ִׁשירְלָאָסףַלְמַנֵּצַח ַאל ַּתְׁשֵחת ִמְזמֹור  )עה(
  ִׁשירְלָאָסףַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור  )עו(
  ִמְזמֹורְלָאָסףַלְמַנֵּצַח ַעל ידיתון {ְידּותּון}  )עז(
 ְלָאָסףַמְׂשִּכיל  )עח(
 ְלָאָסףִמְזמֹור  )עט(
 ֹור ִמְזמְלָאָסףַלְמַנֵּצַח ֶאל ׁשַֹׁשִּנים ֵעדּות  )פ(
 ְלָאָסףַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית  א)פ(
 ְלָאָסףִמְזמֹור  )פב(
 ְלָאָסףִׁשיר ִמְזמֹור  )פג(
  ִמְזמֹורִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית  )פד(
  ִמְזמֹורִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח  )פה(
 ְלָדִודְּתִפָּלה  )פו(
  ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש ִמְזמֹור ִׁשיר ְיסּוָדתֹוִלְבֵני קַֹרח )פז(
 ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ִלְבֵני קַֹרחִׁשיר ִמְזמֹור  )פח(
 ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי )פט(

ָּברּוְך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:    

 ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים )צ(
א) צ(
 ֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבתִמְזמ )צב(
ְיהָֹוה ָמָלְך   )צג(
  )צד(
) צה(
ִׁשירּו ַליהָֹוה ִׁשיר ָחָדׁש    )צו(
ְיהָֹוה ָמָלְך   )צז(
ִׁשירּו ַליהָֹוה ִׁשיר ָחָדׁש  ִמְזמֹור  )צח(
ְיהָֹוה ָמָלְך   )צט(
ִמְזמֹור ְלתֹוָדה  )ק(
 ִמְזמֹור ְלָדִוד א)ק(
 ֵני ְיהָֹוה ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹוֲעטֹף ְוִלְפְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַי )קב(
 ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה  ְלָדִוד )קג(
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה   )קד(
הֹודּו ַליהָֹוה   )קה(
 הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַהְללּוָיּה  )קו(

 ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה:ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן    

 הֹדּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  )קז(
 ְלָדִודִׁשיר ִמְזמֹור  )קח(
  ִמְזמֹורְלָדִודַלְמַנֵּצַח  )קט(
 ִמְזמֹור ְלָדִוד )קי(
 ַהְללּוָיּה א)קי(
 ַהְללּוָיּה )קיב(
 ַהְללּוָיּה )קיג(
) קיד(
 קטו)(
) קטז(
) קיז(
הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   )קיח(
) קיט(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכ(
 ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות )קכא(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכב(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכג(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכד(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכה(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכו(
 ִלְׁשלֹמֹה ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )זקכ(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכח(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קכט(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קל(
 ְלָדִודִׁשיר ַהַּמֲעלֹות  א)קל(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קלב(
 ְלָדִוד ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קלג(
 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות )קלד(
 ַהְללּוָיּה )קלה(
 י טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכהֹודּו ַליהָֹוה   )קלו(
) קלז(
 ְלָדִוד )קלח(
 ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח  )קלט(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  )קמ(
 ְלָדִודִמְזמֹור  )קמא(
  ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלהְלָדִודַמְׂשִּכיל  )קמב(
 ְלָדִודִמְזמֹור  )קמג(
 ְלָדִוד )קמד(
 ָדִודְלְּתִהָּלה  )קמה(
 ַהְללּוָיּה )קמו(
 ַהְללּוָיּה )קמז(
 ַהְללּוָיּה )קמח(
 ַהְללּוָיּה )קמט(
 ַהְללּוָיּהקנ) (
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  ִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל   )מב(
)  מג(
   ַמְׂשִּכילִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח   )מד(
   ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדידֹתִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשַֹׁשִּנים  )מה(
  ַעל ֲעָלמֹות ִׁשירִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח  )מו(
  ִמְזמֹורקַֹרחִלְבֵני ַלְמַנֵּצַח  )מז(
 ִלְבֵני קַֹרחִׁשיר ִמְזמֹור  )מח(
  ִמְזמֹורִלְבֵני קַֹרחַלְמַנֵּצַח  )מט(
 ְלָאָסףִמְזמֹור  )נ(
 : ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  א)נ(
  ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשַבע   
  :ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל  )נב(
  א ָדִוד ֶאל ֵּבית ֲאִחיֶמֶלְךא ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוּיֵַּגד ְלָׁשאּול ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבְּבבֹו   
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ַמְׂשִּכיל   )נג(
  : ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ַמְׂשִּכיל   )נד(
  נּוְּבבֹא ַהִּזיִפים ַוּיֹאְמרּו ְלָׁשאּול ֲהלֹא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמ   
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ַמְׂשִּכיל  )נה(
  ִמְכָּתם ֶּבֱאחֹז אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגתְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹקים  )נו(
   ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָׁשאּול ַּבְּמָעָרה ִמְכָּתםְלָדִודַאל ַּתְׁשֵחת ַלְמַנֵּצַח  )נז(
  ִמְכָּתםְלָדִוד ַּתְׁשֵחת ַאלַלְמַנֵּצַח  )נח(
  ִּבְׁשלַֹח ָׁשאּול ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו ִמְכָּתםְלָדִודַאל ַּתְׁשֵחת ַלְמַנֵּצַח  )נט(
  ְלַלֵּמד: ְּבַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשּוַׁשן ֵעדּות ִמְכָּתם  )ס(

 יא ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלףָׁשב יֹוָאב ַוַּיְך ֶאת ֱאדֹום ְּבֵגְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה ַוָּי  
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ְנִגיַנת  )סא(
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור   )סב(
  ִּבְהיֹותֹו ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדהְלָדִודִמְזמֹור   )סג(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור   )סד(
  ִׁשירְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  )סה(
  ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור )סו(
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר:  )סז(
 ִמְזמֹור ִׁשיר:  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח  )סח(
: ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשֹוַׁשִּנים  )סט(
  ְלַהְזִּכיר:ְלָדִודע) ַלְמַנֵּצַח (

(עא) 
 ִלְׁשלֹמֹה  )עב(

רּוְך ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ָּב    
ּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן:     
ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי:      

Book 1Book 2
(א) 
(ב)  

   ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹוְלָדִודִמְזמֹור  )ג(
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור  )ד(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ֶאל ַהְּנִחילֹות ִמְזמֹור  )ה(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ַעל ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור  )ו(
  ֲאֶׁשר ָׁשר ַליהָֹוה ַעל ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן ְיִמיִנידְלָדִוִׁשָּגיֹון  )ז(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִמְזמֹור  )ח(
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור  )ט(

 (י)
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח  א)י(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור   ) יב(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  )יג(
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח  )יד(
 ְלָדִודִמְזמֹור  )טו(
 ְלָדִודִמְכָּתם  )טז(
 ְלָדִודְּתִפָּלה  )יז(
  ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַליהָֹוה ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ְיהָֹוה  )יח(
 ַּיד ָׁשאּולְּביֹום ִהִּציל ְיהָֹוה אֹותֹו ִמַּכף ָּכל אְֹיָביו ּוִמ   
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  )יט(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  )כ(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור   א)כ(
  ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור  )כב(
 ְלָדִודִמְזמֹור  )כג(
 ִמְזמֹור ְלָדִוד  )כד(
 ְלָדִוד )כה(
 ְלָדִוד  ) כו(
 ְלָדִוד  ) כז(
 ְלָדִוד  )חכ(
 ְלָדִודִמְזמֹור  )כט(
 ְלָדִודִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית  )ל(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור   )לא(
   ַמְׂשִּכילְלָדִוד )לב(

(לג)  
  ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגֲרֵׁשהּו ַוֵּיַלְךְלָדִוד  )לד(
 ְלָדִוד )לה(
  ְלָדִודֶעֶבד ְיהָֹוה ַלְמַנֵּצַח ְל  ) לו(
 ְלָדִוד  ) לז(
  ְלַהְזִּכירְלָדִודִמְזמֹור  )לח(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח לידיתון {ִלידּותּון}  ִמְזמֹור  )לט(
  ִמְזמֹורְלָדִודַלְמַנֵּצַח  )מ(
 ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור  א)מ(

ם ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּברּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָל       


