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Midrash Tehillim 108, Part 1
1. A song, a Psalm of David. My heart is prepared, O God;
I will sing, yes, I will sing praises (Tehillim / Psalms 108:12). Elsewhere, this is what Scripture says, And I set my face
unto the Lord God, to seek by prayer and supplications (Daniel 9:3). But is not prayer the same as supplications? The
distinction betweenthem is this. Righteous men first incline
themselves toward the Holy One blessed be He, so that He
will listen to their prayers. And so our Rabbis taught, A man
must begin to pray only in a mood of humility, not in a mood
of frivolity, nor in a mood of lightness, nor in a mood of banter, so that the Holy One blessed be He will listen to his prayer.
For in saying, Then David the king went in, and sat before the
Lord (2 Samuel 7:18), does Scripture mean that sitting is permitted in the presence of the Holy One blessed be He? Does
not a man pray only in standing position, as it is said, Then
stood up Pinchas, and prayed (Tehillim / Psalms 106:30)?
How, then, can it be said, Then David sat before the Lord?
What the verse implies, however, is not that he sat, but that he
had his heart set to pray. Indeed, since he asked at once, Who
am I O Lord God, and what is my house? (2 Samuel 7:18),
his humility means that he had prepared his heart for prayer,
as is said, You will prepare their heart, You will cause Your
ear to attend. (Tehillim / Psalms 10:17). Rabbi Samuel son
of Nahmani taught, When you prepare your heart for prayer,
you may be assured that your prayer will be heard by the Holy
One blessed be He, for it is said, You will prepare your heart,
Youwill cause their ear to attend, and again, If the people will
pray unto the Lord, You in heaven will hear their prayer (1
Kings 8:45). Scripture also says, For Ezra had prepared his
heart (Ezra 7:10) and The king granted him all his request, according to the hand of the Lord his God upon him (Ezra 7:6).
So, too, you find that Hezekiah who prayed for Israel it is said,
Hezekiah had prayed for them, saying, The good Lord pardon
(2 Chronicles 30:18), but before he prayed, he had prepared
his heart, as is said, He prepared his whole heart to seek God,
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מדרש
מדרש תהלים פרק קח סימן א
א [שיר] מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה
 זהו שאמר הכתוב ואתנה [את] פני אל ה׳.ואזמרה
 ולא,)האלהים לבקש תפלה ותחנונים (דניאל ט ג
 אלא כך הצדיקים,הוא תפלה ולא הוא תחנונים
 וכך שנו,מתחננים לפני הקב״ה שישמע תפלתם
,רבותינו אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש
 ולא מתוך, ולא מתוך קלות ראש,ולא מתוך שחוק
 וכן הוא, כדי שישמע הקב״ה תפלתם,דברים בטלים
אומר ויבא המלך דוד וישב לפני ה׳ (ש״ב שמואל ב׳ ז
 יש אדם יושב לפני, וכי יש ישיבה לפני הקב״ה, )יח
 שנאמר, והלא אין אדם מתפלל אלא מעומד,הקב״ה
 ומהו וישב לפני,)ויעמד פינחס ויפלל (תהלים קו ל
 ואחר כך אומר מי אנכי ה׳, שישב לבו בתפלה,ה׳
,)אלהי ומי ביתי וגו׳ (ש״ב שם שם שמואל ב׳ ז׳ י״ח
 שנאמר תכין לבם תקשיב,אלא שכוון לבו בתפלה
 אמר ר׳ שמואל [בר נחמני] אם,)אזניך (תהלים י יז
כוונת לבך בתפלה תהא מבושר שתפלתך נשמעת
 שנאמר תכין לבם תקשיב אזניך (שם,לפני הקב״ה
 ושמעת [השמים את] תפלתם (מ״א,)שם תהלים י׳
מלכים א׳ ח מה) וכן הוא אומר כי עזרא הכין (את
)לבו) [לבבו] (עזרא ז י) ויתן לו המלך כיד ה׳ (הטובה
 וכן אתה מוצא,)[אלהיו] עליו (שם שם עזרא ז׳ ו
 שנאמר כי התפלל, שהתפלל על ישראל,בחזקיהו
[יחזקיהו] עליהם (חזקיה) לאמר ה׳ הטוב יכפר בעד
, וכשנתפלל כוון לבו,)(דה״ב דברי הימים ב׳ ל יח
[שנאמר] (בכל) [כל] לבבו הכין (את ה׳) [לדרוש
האלהים ה׳] אלהי אבותיו (שם שם דברי הימים ב׳
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the Lord, the God of his fathers (2 Chronicles 30:19). And because he prepared his heart, the Holy One blessed be He, listened
to his prayer, and healed the people (2 Chronicles 30:20). Scripture also says, Then the priests, the Levites, arose and blessed the
people; and their voice was heard of the Lord, and their prayer
came up to His holy habitation, even unto heaven (2 Chronicles
30:27). David said, Accordingly, behold, I will prepare my heart
so that the Holy One blessed be He, will hear my prayer. Hence
it is said, My heart is prepared, O God; I will sing, yes, I will sing
praises (Tehillim / Psalms 108:2).

 ובשביל שכוון לבו שמע הקב״ה את תפלתו,)ל׳ יט
,)וירפא את העם (שם שם דברי הימים ב׳ ל׳ כ
]וכן הוא אומר ויקומו הכהנים הלוים [ויברכו
את העם וישמע ־ (קולם) [בקולם ותבוא תפלתם
למעון קדשו לשמים] (שם שם דברי הימים ב׳
 הריני מכוין את, אמר דוד הואיל וכן הוא,)ל׳ כז
 שנאמר נכון לבי,לבי כדי שישמע הקב״ה תפלתי
.אלהים אשירה ואזמרה
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2. Another interpretation of My heart is prepared, O God. David
said, I will prepare my heart as incense. Therefore, it is written, Let my prayer be prepared as incense before You (Tehillim
/ Psalms 141:2). The Holy One blessed be He, answered David,
You have prepared for your prayer. Therefore, I will prepare
your throne, as is said, And your house and your kingdom will
be made sure forever before you; your throne will be prepared
forever (2 Samuel 7:16). I will sing, yes, I will sing praises, even
with my glory (Tehillim / Psalms 108:2). David said I will sing
on account of the glory which You have given me, as is said,
Who am I, O Lord God, and what is my house, that You have
brought me hither (2 Samuel 7:18) that is, brought me to my
kingship. Hence, my glory. Therefore, I have not been sleeping, but have awaked the dawn with psaltery and harp, as it is
said, Awake, psaltery and harp; I will awake the dawn (Tehillim
/ Psalms 108:3). David wne ont, Never has dawn come upon me
and found me asleep. For I want to awake the dawn. Hence, he
said, I will awake the dawn, and also At midnight I will rise to
give thanks unto You (Tehillim / Psalms 119:62), At midnight I
will rise ot give thanks unto You (Tehillim / Psalms 119:147). I
will give thanks unto You, O Lord, among the peoples (Tehillim
/ Psalms 108:4). For what reason? Because Your mercy is great
above the heavens (Tehillim / Psalms 108:5) mercy on my behalf
which reaches unto heaven. For I was fearful because of my
sin, and You did conform me, and showed me mercy. Even thus
Scripture says, And David comforted BatSheva his wife, and she
bore a son, and he sent comfort by the hand of Nathan the propet,
and he called his name Jedidiah (Beloved of the Lord) (2 Samuel
12:24-25).

מדרש תהלים פרק קח סימן ב
 אמר דוד אני.ב דבר אחר נכון לבי אלהים
מכוין את לבי כקטורת לפיכך כתיב תכון תפלתי
 אמר הקב״ה כוונת,)קטרת לפניך (תהלים קמא ב
 שנאמר ונאמן, אף אני מכוין את כסאך,תפלתך
]ביתך וממלכתך עד עולם (וכסאך) [לפניך כסאך
 אשירה.)יהיה נכון עד עולם (ש״ב שמואל ב׳ ז טז
 שנאמר מי, על הכבוד שנתת לי.ואזמרה אף כבודי
אנכי [ה׳ אלהים] ומי ביתי כי הביאתני עד הלום
 הוי אף, זו המלכות,)(שם שם שמואל ב׳ ז׳ יח
 אלא מעורר בנבל, אף אני לא הייתי ישן,כבודי
 שנאמר (עורה כבודי) עורה הנבל וכנור,וכינור
 אמר דוד,)אעירה שחר (תהלים ק״ח פסוק ג
 אלא אני,לעולם לא בא השחר עלי ומצאני ישן
 וכן הוא, הוי אעירה שחר,הייתי מעורר את השחר
אומר חצות לילה אקום להודות לך (תהלים קיט
 ואומר קדמתי בנשף ואשועה (שם תהלים,)סב
 על.] אודך בעמים (אלהים) [ה׳.)שם קי״ט קמז
 הוא החסד, כי גדול מעל שמים חסדך,איזה דבר
שעשית עמי עד לשמים שהייתי ירא ממני ונחמתני
 שכן הוא אומר וינחם דוד את בת,ועשית עמי חסד
שבע אשתו [וגו׳] וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את
.)שמו ידידיה (ש״ב שמואל ב׳ יב כד כה
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