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Acknowledging  the Struggle - AS Translation of Iyun 
See Shabbat  127a &118b and Berachot  32b &51a 

http://www.vbm-torah.org/archive/ralpray1.htmRabbi Blumenthal Drasha - “Kids have 
everything” 

No Mesorah 
  שו"ת מהרש"ל סימן סד

מה ששאלת עמיתי מעניין התפילה אם יש לי קבלה מזקנים תוכן עניינה דע לא זכיתי לקבל מאמ"ז החסיד 
מהר"ר יצחק ז"ל אפי' ככלב המלקק מן הים כי בימי חורפי יגעתי בתלמוד ובפלפול ולא בדקדוקי תפילה וחבל 

על דאבדין ולא משתכחין גם ספריו נשרפו בעו"ה בשריפה הגדולה אשר היית' בפוזנא ונשרפו ספרים 
הקדושים גם הסידור שלו נשרף ואיני זוכר כי אם מעט מזער ואף אם מצער ותחי נפשי בהן ואלו הן כשהיה 

חותם ענינו ביחיד חתם ברוך אתה ה' שומע תפילה 

 Focus Challenges
 בית הבחירה למאירי מסכת ברכות דף ל עמוד ב

 מה שכתבנו שאם אין אדם מוצא עצמו בדעת מכוונת שלא יתפלל גדולי עולם הורו שלא נאמר כן אלא
 בדורות הראשונים שהחסידות צפון בלבם והכונה מצויה להם אבל בדורות הללו שאין הכוונה מצויה
 כל כך ישתדל אדם להתפלל בכוונה כמה שאפשר לו ויחוש לעצמו מעונש הדין ומ"מ אל יפטור עצמו
 בטענה רעועה לומר שאינו יכול לכוין אלא יתפלל ויכוין במה שאפשר לו ולעולם ישים אדם יראת

 חזון איש (מעשה איש ח"ז עמ' פד') – בדורת האחרונים הקב"ה מקשיב לתפילתנו אפילו         ·
 כשאינם כראוי, ואינו דורש כמו בדורות הקודמיםוא חוטא

 Existential Challenge
How is prayer possible at all? 

To the extent that the individual approaches God, his finite 
mortal existence is negated. The finite is swallowed in the 
Infinite and expires in its depths. Man sometimes flees from God 
or hides from Him – "And Moshe hid his face for he was afraid 
to look at God" (Shemot 3:6) – lest he be swallowed. Man's 
independence and self-confidence are nullified before God's 
splendor and glory. If so, then the question arises: How can 
prayer exist at all? Prayer is standing before God, before the 
Divine Presence. How can a person be in God's presence without 
losing his individual existence? [Ra'ayanot al haTefilla, p. 244]. 
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• Halachic Need 
• Emotional Need 
Prayer is a vital need for the religious individual. He cannot stop 
the thoughts and emotions, deliberations and troubles which 
surge through the depths of his soul, his hopes and aspirations, 
his despair and bitterness – in short: the great wealth that is 
concealed in his religious consciousness. It is impossible to halt 
the liturgical outpouring [of these feelings]. Prayer is essential. 
Fresh, vibrant religious feeling cannot exist without it. In other 
words, prayer is justified by virtue of the fact that it is impossible 
to exist without it. 

This is not an answer to the question but rather the negation of the 
question's very legitimacy. But we must 

But we must!


