
Who Wrote Tehillim? 
Evidence from the Talmud and Midrash 

  
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב. 1

עזרא ודברי , דניאל ומגילת אסתר, שיר השירים וקינות, קהלת, ואיוב ומשלי, רות וספר תהלים: סידרן של כתובים
רות נמי פורענות . חולי בפורענותא לא מתחלינןאת! ליקדמיה לאיוב ברישא, איוב בימי משה היה: ד"ולמ. הימים
ה בשירות "שיצא ממנה דוד שריוהו להקב? למה נקרא שמה רות: דאמר רבי יוחנן; פורענות דאית ליה אחרית! היא

שמואל ; יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה; משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב? ומי כתבן. ותושבחות
ועל ידי , על ידי מלכי צדק, י אדם הראשון"ע: י עשרה זקנים"דוד כתב ספר תהלים ע; כתב ספרו ושופטים ורות

  ; ועל ידי שלשה בני קרח.) טו (,ועל ידי אסף, י ידותון"וע, ועל ידי הימן, י משה"וע, אברהם
The order of the Hagiographa is Ruth, the Book of Psalms, Job, Prophets, Ecclesiastes, Song 
of Songs, Lamentations, Daniel and the Scroll of Esther, Ezra and Chronicles. Now on the 
view that Job lived in the days of Moses, should not the book of Job come first? — We do not 
begin with a record of suffering. But Ruth also is a record of suffering? — It is a suffering 
with a sequel [of happiness], as R. Johanan said: Why was her name called Ruth? — Because 
there issued from her David who replenished the Holy One, blessed be He, with hymns and 
praises. Who wrote the Scriptures? — Moses wrote his own book and the portion of Balaam 
and Job. Joshua wrote the book which bears his name and [the last] eight verses of the 
Pentateuch. Samuel wrote the book which bears his name and the Book of Judges and 
Ruth.David wrote the Book of Psalms, including in it the work of the elders, namely, Adam, 
Melchizedek, Abraham, Moses, Heman, Yeduthun, Asaph, and the three sons of Korah. 

  
  ה: פרשה דשיר השירים רבה. 2

פ שעשרה בני אדם אמרו ספר תהלים מכלהון לא נאמר על שמותם אלא על ידי דוד מלך "אחא אע' רבי הונא בשם ר
אמר להם המלך כלכם נעימים כלכם , ד לחבורה של אנשים שמבקשים לומר הימנון למלך"משלו משל למה, ישראל

כך בשעה שבקשו , למה שקולו ערב, איש פלוני יאמר על ידי כלכםאלא , חסידים כלכם משבחין לומר הימנון לפני
ה כלכם נעימים וחסידים ומשובחים לומר הימנון לפני אלא "עשרה צדיקים לומר ספר התהלים אמר להם הקדוש ב

  ונעים זמירות ישראל) ג"כ' שמואל ב(ד "למה שקולו ערב הה, דוד יאמר על ידי כלכם
R. Huna said in the name of R. Aha: Although ten persons composed the Book of Psalms, the 
only one of them to whom it is ascribed is David king of Israel. To illustrate this a comparison 
was made to a company of men who sought to sing an ode before the king. Said the king to 
them: ' You are all good singers, you are all loyal, you are all famous, and qualified to sing an 
ode before me. Still, let So-and-so say it on behalf of you all, because his voice is particularly 
sweet.’ So when the ten righteous men sought to utter the book of Psalms, the Holy One, 
blessed be He, said to them, ‘You are all of you poetical enough and pious enough and 
famous enough to sing an ode before Me; still, let David say it on behalf of you all. Why? 
Because his voice is sweet,’ as it says,  The sweet one of the Songs of Israel (II Sam. XXIII, 
1). R. Huna explained this in the name of R. Aha: Who makes sweet (man'im) the songs of 
Israel? David son of Jesse.  
 


