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My incredible summer purchase

•  Mashgiach Ruchani of the Mir Yeshivah of Poland סדור שערי יחזקאל 
prior to World War II, Shanghai during the war and of the Mir Yeshivah 

(Yerushalayim) and Ponovezh Yeshivah (B'nei Brak) after the war. 
A Goal of Davening: Which comes first?

Two types of Emuna? Noach Link

רש"י בראשית פרק ז
מפני מי המבול - אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס 

לתיבה עד שדחקוהו המים: 
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 ונראה דודאי נח היה מאמין באמונה שלמה שיבוא המבול ומה שלא נכנס עד שהמים
 דחקוהו הוא כהוום שבאמת לא נתחייב עפ"י הדבור לכנוס לתיבה אלא בזמן שעמידתו

 בחוץ תהיה בסכנה מהמת המבול אלא שכ"ז הבהכרה שכלית ולא בהכרה חושית
 שאילו גזר מלך בשר ודם שביום פלוני בנועה פלונית יהרגו את כל הנמצא בעיר פלונית
 לא היה ממתין מלברוח עד רגע האחרונה כי מרוב הפחד היה ממהר לברוח זמן גדול
 מקודם אבל כאן שלא ה אלא הכרה שכלית לא הטילה ידיעה זו עליו פד נורא כ"כ
 שימהר להחבא לפני בא המבול וגם לאחר שהתחיל המרול לירד לא ראה אלא גשם
 שהורגל בו שאינו בהזקת סכנה ואילו היתה האמונה חזקה ותקועה ביותר ה ראוי
 שמפחד המבול יקדים ליכנוס לפני הזמן שנתחייב בה ע"פ הדבור תהו מאמין ואינו
 מאמין פ מאמין בהכרה שכלית ואינו מאמין ממש כבהברה חושית היינו כמכיר

 ביאת המבול בחוש

How does Tefilla accomplish this goal?

Note: Rav Schwab on Parshat Yitro:
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אמונה על ידי חקירה or אמונה פשוטה

An additional Emuna Insights re two types and Tefilla

כסף משנה הלכות עבודה זרה פרק א [ג] ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו. 
כתב הראב"ד א"א יש אגדה וכו' מנין עק"ב עכ"ל. ואגדה זו היא ספ"ג דנדרים [ל"ב.] 
והגהות כתבו בשם הרמ"ך שאפשר לקיים זה וזה דבן שלש שנים היה כשהתחיל 
לחשוב ולשוטט במחשבתו להכיר בוראו אבל כשהיה בן ארבעים השלים להכירו. 
ורבינו כתב העיקר שהוא גמר ההיכרא דהיינו כשהיה בן ארבעים. וצ"ל שהיה גורס ר' 
יוחנן ורבי חנינא דאמרי תרוייהו בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו ולא בן מ"ח 

כמו שהוא בספרים 


