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Psalms Chapter 27 ִהִלים  תְּ
ָדִוד:   א ִעי ’ה   לְּ ִישְּ  ִמִמי ִאיָרא;, אוִֹרי וְּ
ָחד.    ַחַיי, -ָמעוֹז ’ה  of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? The LORD is [A Psalm] 1 ִמִמי ֶאפְּ

the stronghold of my life; of whom shall I be afraid? 

ֵרִעים  ב ֹרב ָעַלי, מְּ ָשִרי:-ֶלֱאֹכל ֶאת  ִבקְּ  בְּ
ַבי ִלי;  ֹאיְּ ָנָפלּו.    ָצַרי וְּ לּו וְּ  When evil-doers came upon me to eat up my flesh, even mine adversaries and my foes, they 2 ֵהָמה ָכשְּ

stumbled and fell. 

 ִייָרא ִלִבי:-ֹלא  ֶנהַתֲחֶנה ָעַלי, ַמחֲ -ִאם  ג
ָחָמה-ִאם ֹזאת, ֲאִני בוֵֹטַח.   ָתקּום ָעַלי, ִמלְּ  Though a host should encamp against me, my heart shall not fear; though war should rise up 3 בְּ

against me, even then will I be confident. 

ִתי ֵמֵאת  ד  ֲאַבֵקש:אוָֹתּה   ’ה-ַאַחת, ָשַאלְּ
ֵבית ִתי בְּ ֵמי ַחַיי;-, ָכל’ה-ִשבְּ  יְּ
ֹנַעם ֵהיָכלוֹ.    , ’ה-ַלֲחזוֹת בְּ ַבֵקר בְּ  ּולְּ

4 One thing have I asked of the LORD, that will I seek after:  

that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the graciousness of 

the LORD, and to visit early in His temple. 

ֻסֹכה  ה ֵנִני, בְּ פְּ יוֹם ָרָעה:  ִכי ִיצְּ  בְּ
ֵסֶתר ָאֳהלוֹ;  ִתֵרִני, בְּ ֵמִני.    ַיסְּ רוֹמְּ צּור, יְּ   ;For He concealeth me in His pavilion in the day of evil 5 בְּ

He hideth me in the covert of His tent; He lifteth me up upon a rock. 

ִביבוַֹתי,   ו ַבי סְּ ַעָתה ָירּום ֹראִשי, ַעל ֹאיְּ    וְּ
רּוָעה; ֵחי תְּ ָאֳהלוֹ, ִזבְּ ָחה בְּ בְּ ֶאזְּ  וְּ

ָרה,   . ’ַלה   ָאִשיָרה ַוֲאַזמְּ

6 And now shall my head be lifted up above mine enemies round about me; and I will offer in 

His tabernacle sacrifices with trumpet-sound; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD. 

ַמע  ז ָרא;  ’ה-שְּ ָחֵנִני ַוֲעֵנִני.    קוִֹלי ֶאקְּ  וְּ
7 Hear, O LORD, when I call with my voice, and be gracious unto me, and answer me. 

ָך, ָאַמר לִ   ח שּו ָפָני;  ִבילְּ  ’ָפֶניָך ה-ֶאת   ַבקְּ
 .In Thy behalf my heart hath said: 'Seek ye My face'; Thy face, LORD, will I seek 8 ֲאַבֵקש. 

ֵתר ָפֶניָך, ִמֶמִני ַאל ַתט-ַאל  ט ַאף, -ַתסְּ בְּ
ֶדָך: ָרִתי ָהִייָת;  ַעבְּ ַאל-ַאל   ֶעזְּ ֵשִני וְּ -ִתטְּ

ִעי. ַתַעזְּ   ֵבִני, אלקי ִישְּ

9 Hide not Thy face from me; put not Thy servant away in anger; Thou hast been my help; cast 

me not off, neither forsake me, O God of my salvation. 

ִאִמי ֲעָזבּוִני; -ִכי  י ֵפִני.  ’ַוה   ָאִבי וְּ  ַיַאסְּ
10 For though my father and my mother have forsaken me, the LORD will take me up. 

ֶכָך: ’הוֵֹרִני ה  יא ֹאַרח    , ַדרְּ ֵחִני, בְּ ּונְּ
ָרי. ִמישוֹר ַמַען, שוֹרְּ  Teach me Thy way, O LORD; and lead me in an even path, because of them that lie in wait for 11 לְּ

me. 

ֵננִ -ַאל  יב ֶנֶפש ָצָרי: ִתתְּ ִבי -ִכי ָקמּו   י, בְּ
 Deliver me not over unto the will of mine adversaries; for false witnesses are risen up against 12 ֶשֶקר, ִויֵפַח ָחָמס. -ֵעֵדי

me, and such as breathe out violence. 

טּוב--לּוֵלא  יג אוֹת בְּ ִתי, ִלרְּ    : ’ה-ֶהֱאַמנְּ
ֶאֶרץ ַחִיים.   --!If I had not believed to look upon the goodness of the LORD in the land of the living 13 בְּ

ַקֵּוה,  : ’ה-ַקֵּוה, ֶאל  יד ַיֲאֵמץ ִלֶבָך; וְּ ֲחַזק, וְּ
   .Wait on the LORD; be strong, and let thy heart take courage; yea, wait thou for the LORD 14 . ’ה-ֶאל

Overture for Rosh Hashana:  

L’David Hashem in Context 
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Connection to Yamim Noraim 
1. Sefer Shem Tov (1855) 

 

 
 

2. Mishna Berurah, OC 581: ס'ק 

  
3. Vayikra Rabba, 21:4 

 

 
 

Building a Relationship: Vignettes 

What Creates Trust? 
4. Radak, Tehillim 27:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  הכפורים ביום וישעי השנה בראש אורי הכפורים ויום השנה בראש קרא פתרין רבנן

Rabbonon explained the verse to refer to Rosh HaShana and Yom Kippur. Ori is on Rosh HaShana; 
Yishi is on Yom Kippur.  

 

 :בוטח אני חיי ומעוז וישעי אורי' ה כי שאמרתי האמירה בזאת, מלחמה עלי תקום אם
If a war will arise against me, in this statement that I said “Hashem is my light and salvation and the 

strength of my life” I trust. 

 

 יםואומר וערב בוקר' וכו אורי' ד לדוד מזמור התפלה גמר אחר יום בכל לומר כ"יוה עד אלול ח"מר במדינתינו ונוהגין
 .בכלל ועד צ"שמע עד לומר נוהגין ואנו קדיש אחריו

There are those who have the custom in our countries from Rosh Chodesh Elul until Yom Kippur  to 
say every day in the morning and evening at the end of tefilla the Mizmor LeDavid Hashem Ori etc. 
Kaddish is said afterwards. We have the minhag to say it until and including Shmini Atzeres. 
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5. Malbim, Tehillim 27:3-4 

 
 

6. Vayikra Rabba, 21:4 

 

 

 

Visiting OR Remaining: The Balance 
7. Rashi, Tehillim 27:4 

 

 
 

 .כי, והוא, שיאמר במה, בוטח אני בזאת ז"בכ
In this I trust… in what I am about to say and that is: 

 
, אחרת שאלה עת בכל אדם לכל שיתחדש, הצרכים התחדש לפי רבים דברים שואל איני', ה מאת שאלתי אחת( ד)

 כלולים זו בשאלה כי, בעתיד תמיד אבקש ואותה, בעבר שאלתי אחת שאלה רק, וכדומה מהאויב הצלה, מזונות, רפואה
 אגיע ידה שעל, אבקש אותה רק' ה בבית שבתי אודות ששאלתי השאלה, חיי ימי כל' ה בבית שבתי והוא, השאלות כל

 …   הפרטיים הצרכים לכל
 י"שע שמה ל"ר, הזה התכלית אל אמצעים ישיבו כ"ג הם הצרכים יתר גם זה י"ע שימצא מה כי, אחרת כונה בלבי ואין 

 העקרי התכלית שהוא תמיד' ה בבית לישב פנוי לבו יהיה כ"עי, צרכיו כל וימצא ומעיקים מאויבים ינצל' ה בבית שישב
 :אצלו

I once asked G-d I do not ask many things as the needs arise, which do arise at different times, health, 
food, salvation from persecutors etc. Rather one request I asked in the past and it I will constantly ask 
in the future. In this request are included all the requests. And that is to dwell in the house of G-d all 
my life. The request I asked for to stay in the house is all I ask and through it I reach the rest; all the 
details…. 
And I have in my heart no other intent. Since that which I will find through this the other needs of 
survival will also become means to reaching this goal. This means that by being in the house of G-d, 
will act as protection from enemies and achieve all needs. Through this one will have the 
consciousness to spend time in the house of G-d permanently which is the main goal.   

 טוב בין יבקר לא עם חברו ומנחם, דונש פירשו כך ובקר בקר בכל שם ליראות - בהיכלו ולבקר

 (ז"כ ויקרא) לרע
To Visit His Temple -  To appear there every morning. Such explained Dunash. Menachem 
attributed it to ‘Do not distinguish between good or bad.’ 

 

 באין העולם אומות ששרי לפי בשרי את לאכול העולם אומות שרי אלו מרעים עלי בקרוב ממי
 עובדי ואלו ז"ע עובדי אלו ע"רבש לפניו ואומרים הוא ברוך הקדוש לפני ישראל על ומקטרגין

 יורדין אלו מה מפני דמים שופכי ואלו דמים שופכי אלו עריות מגלי ואלו עריות מגלי אלו ז"ע
 ד"שס גימטריא השטן יום ה"שס החמה בימות לי ואויבי צרי לגיהנם יורדין אינן ואלו לגיהנם

 ברוך הקדוש לפני ישראל אמרו מקטרג אינו הכפורים וביום מקטרג השטן השנה ימות שכל
הקדש אל אהרן יבא בזאת שהבטחתני לבי יירא לא ל"סמא של מחנה עלי תחנה אם הוא  



 
Rabbi Ya’akov Trump 4 

 
 
 
 

8. Hoshea 2:21 

 
 

Dreaming but not Realizing 
9. Tehillim 30:1 

 

=  

 
10. Rashi (ad loc.)  
 
 

 
11. Ibn Ezra (ad loc.) 
 
 

 
 

12. Wayne Gretzky  
 

 
 
 
 
 

 :שלמה בימי הבית בחנכת הלוים שיאמרוהו - הבית חנוכת שיר

A song for the dedication of the house – That the Leviim will say it at the dedication of the house in 
the times of Shlomo. 

לעולם לי וארשתיך  
I will Betroth you forever 

 לדוד הבית חנכת שיר מזמור
A song for the sanctification of the house of David 

 

        You miss 100% of the shots you don't take. 
 

 אז הבית יבנה בנו שלמה כי לו אמר וכאשר לשם הבית יבנה לא הוא כי נתן לו אמר כאשר התאבל דוד כי משה רבי ויאמר
 . האויב יחרפהו ולא כמוהו בנו כי אבלו תחת שמחה התאזר

Rabbi Moshe said that David mourned when Noson told him that he would not build the house to 

Hashem. And when he was told  that Shlomo his son would build it then he was girded with happiness in 

the palce of his mourning.that his son like him would dedicate it and his enemies would not curse him. 
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Connection to 
Yomim Noraim 

Visiting or Remaining 
 

Dreaming but not 
Realizing 

 
Self Stabilizing 

 

What Creates Trust 
 

Structure 

Self-Stabilization 
13. Talmud Bavli, Brochos 32b 

 
 

 

 

 

 

Overall Structure 
 
 
 
 

 
 

 
ה יחזור ויתפלל שנאמר תהלים בי חנינא: אם ראה אדם שהתפלל ולא נענאמר רבי חמא בר

 קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'. כ"ז
Rabbi Chama son of Rabbi Chanina said: If a person sees that they prayed and were not answered, 

they should pray again as it says “Wait on the LORD; be strong, and let thy heart take courage; yea, 

wait thou for the LORD.” 

 


