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Contains letters of approbation within from: 

Rav Asher Weiss 

Rav Shmuel Kaminetzky 

Rav Dovid Cohen 

Rav Zev Leff 

The Biale Rebbe 

The Lelover Rebbe 

Rav Nesanel Lauer 

Rabbi Yiztchak Werbin 

 

Contains words of praise within from: 

Rabbi Abraham Twerski 

Rabbi Akiva Tatz 

Rabbi David Aaron 

Rabbi Dov Ber Cohen 
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Rav Nesanel Lauer 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Biale Rebbe Shlita 

 

 

 



 

דוד כהןהרב   

כנסת ישראל  –ראש ישיבת בישיבת חברון   

 גבעת מרדכי, ירושלום

 

בדברי חיזוק עבור הרה"ג ר' משה גרשט שליטא מחשובי האברכים בכולל תורת חיים בעיר"הק הנני לבוא 

 וע"כ היוםירושלים ת"ו אשר הוא מוכשר מאוד ומעמיק הרבה בנושאים שעוסק בהם בהלכה ובאגדה 

מסודרים בענייני חג הסוכות המיוסדים על דברי רבותינו מוציא לאור ספר מיוחד במינו הכולל מאמרים 

והיות והספר נכתב בשפה האנגלית שאיני מכיר אותה לא יכולתי לעבור על המאמרים אך חזקה על עדותו 

ידידי נפשישל  יד עליו שהוא שליט"א ראש הכולל תורת חיים שעבר על הספר והע טרביסדניאל  ג"רה 

והוא ראוי לעלות על שולחן ערוך בשפה ברורה ובהירה ומיוסד היטב על דברי רבותינו  גרידהברכה 

שליט"א שימשיך בדרך עליה לזכות את הרבים בתורתו הרחבה  הרבנ"חמלכים ואין לי אלא לברך את 

עבורו שהוא זוכה להאיר תורה של המועדים שהיא מהיסודות  וזכות מיוחדיםלהשכיל תורה ולהאדירה 

ל-אהעולה בית  ולכתחילההגדולים לברך עליה   

לכבודו של עמלי תורה הכי"ח  

 דוד כהן

 



Rav Zev Leff Shlita 
 

  

 



Rabbi Yiztchak Werbin: 

“To Whom It May Concern, 
 
My dear friend, Rabbi Moshe Gersht, is an accomplished educator, bringing authentic Torah 
thoughts through his writings and his speaking engagements. He has a unique ability to share 
deep Torah thoughts to audiences who have learned for years in Yeshiva to those just getting 
interested in Judaism. His Torah is not only deep, but also inspiring and practical.  
 
With Torah blessings, 
Yitzchok Werbin 
Rabbi, Kesher Torah Atlanta” 

 

-- 

Praise for Works 

We live in a tumultuous time, with unprecedented stress. We are all desperate to find words 
of reassurance and comfort. Moshe Gersht has made us a great contribution with this book." 

Rabbi Abraham J. Twerski Zatzal, Author of Angels Don't Leave Footprints 

 

"Moshe Gersht is sincere. It's a spiritual pleasure to engage with the wisdom of his mind and 
love of his heart." 

Rabbi David Aaron, Author of Love Is My Religion 

 
"Moshe Gersht presents a clear insight into the quality of mindful equanimity that can make 
all the difference between living in constant stress and living a serene life, no matter what the 
circumstances.” 

Rabbi Akiva Tatz, Author of Living Inspired 

 

"Although the concepts are intrinsically deep, it is presented in a manner that is easily 
understood. An effective means to gain a proper perspective that will enable one to live a 
happier, more productive, and more Torah-oriented life." 

Rav Zev Leff, Rabbinical Communal Leader 

 
"Awesome guide to real inner work and exactly what the world needs right now. 

Rabbi Dov Ber Cohen, Author of Mastering Life 

 


