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Paris
Orh Haïm Ve Moché

32, rue du Plateau
75019 Paris - FRANCE
Tel : +331-42-08-25-40
Fax : +331-42-06-00-33

Paris
Beith Midrach
Rabbi Haïm Pinto

13, rue Laugier
75017 Paris
Tel : +336-506-173-38

Lyon Villeurbanne
Hevrat Pinto

20 bis rue, des Mûriers
69100 Villeurbanne - FRANCE
Tel : +334-78-03-89-14
Fax : +334-78-68-68-45

New York
Beith Midrash
Oroth Chaim Ve Moshe

207 West 78th St
New York NY 10024
United States
Tel : +1-212-721-0230

Argentina
Chevrat Pinto

Viamonte 2715
1213 Buenos Aires
Argentina
Tel : +5411-4962-4691

Mexico
Or Jaim Vemoshe

Fuente de Trevi
Mexico City
Mexico
Tel : +55-59-900579

Toronto
Kollel Yssmach Moshe

0 Bainbridge Ave
Toronto Ontario, M3H3P4
Canada
Tel : +1-416-636-5557

s"xc

Rabbi David Hanania Pinto
E-mail : kolhaim@hpinto.org.il

uybhp vhbbj sus v"g

ohkaurh - sus hbhbp

16253 s/, 8 idu ,hc cujr
ktrah - 91162 ohkaurh

02-6433605 :ky
02-6433570 :xep

susat - vanu ohhj ,urut

43 tzkgcn r"unstv cujr
ktrah - 77378 susat

08-8566233 :ky

08-8521527 :xep

susat - sus hbhbp

(hyhx) 3 vyhkev cujr

08-854-3342 :ky

08-865-9498 :xep

susat - sus ,ru, ,chah

43 tzkgcn r"unstv cujr

ktrah - 77378 susat

08-852-2166 :ky

ohhj kue - vbbgr

98 vzujtv cujr
ktrah - vbbgr
09-8828078 :ky
09-8828077 :xep

vrsnx kvut

35 zkgcn r"unstv
ktrah - susat
088-520-672 :ky
02-8828077 :xep

בע"ה כ"ג שבט התש"ף

לכבוד ידידינו היקרים שיחיו. אמן

שלום וברכה

הובאו לפני הספר "שבט דוד" שמחברו ר' דוד שטיינברג שליט"א. ספר 
מלא מוסר ויראת שמים ומבאר היטב השקפות יסודיות בטוב טעם ובסדר 

נאה והכל מבוסס ע"פ דברי חז"ל ומפרשי התורה.

תועלת  זו  דעתי  לעניות  הנ"ל  הספר  על  לב  בכל  להמליץ  בזאת  באתי 
גדולה ללמוד בו, שיש בו הרבה במה להביא את האדם לידי יראת שמים 

ואמונה ואהבת השי"ת.

מעינותיו  שיפוצו  המחבר  את  זיע"א  הקדושים  אבותי  בזכות  מברך  אני 
חוצה להגדיל תורה ולהדירה ושיזכה להוציא עוד ספרים. אכי"ר

 

ע"ה דוד חנניה פינטו ס"ט

נכד הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א



בס"ד

ט"אמכתב הרב הגאון מוה"ר דוד קאהן שלי
מרא דאתרא ביהמ"ד גבול יעבץ ברוקלין, נוא יארק 

****
לכל מאן דבעי למידע,

ראה ראיתי החיבור שבט דוד ג"ח מהרב דוד שטיינבערג דאנטוס שליט"א שתוכו מלא עניני השקפה ויראת שמים.
אע"פ שאיני מכיר המחבר שאוכל לומר איתמחא גברא הלא אין צורך לזה שהרי כמה גאונים מעידים עליו; אמנם על

הספר נוכל לומר איתמחא קמיע וזה סגי לעורר לבני תורה שילמדו מספריו ויתענגו.

החותם ברגשת כבוד ויקר

דוד קאהן

יט’ מרחשון תשע"ט



בס"ד

ט"אהסכמת הרב הגאון מו"ה משה היינעמאן שלי

אב"ד ק"ק אגודת ישראל באלטימאר

הסכמה לספר "שבט דוד".

**** 
הנני בזה להשמיע בשער בת רבים שבחו של הרב ר’ דוד שטיינבערג ני"ו לאי"ט שחיבר ספר "שבט דוד" ג"ח  על
עניני שכר ועונש, על עניני גלות וגאולה ועוה"ב, ועל נצחיות עם ישראל. הוא ליקוט של דברי רבותינו התנאים
והאמוראים ומפרשים ראשונים ואחרונים והוסיף נופך משלו. עירבם יחד באופן בהיר, מסודר ומבורר שמצאו חן
בעיני. ניכר מתוך הדברים שהמחבר הראה את עוצם בקיאתו שעלה בידו מתןך עמל ויגיעה רב ומתוך יראת שמים
והשקפה נכונה. כן יתן ד’ יתברך שמו, שיזכה שיתקבל ספרו בין חובשי בתי מדרשות ובתי כנסיות ויתרבה יראת

שמים וקידוש שמו יתברך בעולם.

וע"ז באתי עה"ח בשני בשבת לסדר, דבר אלי עוד בדבר הזה, אחד עשר יום לחודש  מנחם אב שנת חמשת אלפים
ושבע מאות ושבעים לבריאת עולם. 

משה בהח"ר ברוך גדליה למשפחת היינעמאן החונ"פ מעיר באלטימאר.



בס"ד

ט"אהסכמת הרב הגאון מו"ה מיכאל פרץ שלי

ר"מ ק"ק "טוב" במקסיקו ומח"ס "אהלי שם" בענינים שונים ועוד

הסכמה לספר "שבט דוד" חלק א

**** 
בעזה"י חודש הרחמים 

שנת "וישכון באהלי שם" לפ"ק

הספר המופלא של הר"ר דוד שטיינברג נר"ו כולל מאמרים מוסר והשקפה, הסוללים את המסילה העולה בית אל.

הנושאים המדוברים מבוארים באר היטב בשפה ברה ורהוטה, והרי לפנינו גישה נכונה ומבוארת בענינים העומדים
ברומו של עולם. 

אלוקי אביו של המחבר יהא בעזרו להגדיל תורה ולהאדירה בקרב כרם בית ישראל.

החותם לכבוד התורה ולומדיה ושומריה  

 הרב מיכאל פרץ שליט"א 
ק"ק "טוב" מקסיקו 



בס"ד

ט"אהסכמת הרב הגאון מו"ה מיכאל פרץ שלי

ר"מ ק"ק "טוב" במקסיקו ומח"ס "אהלי שם" בענינים שונים ועוד

הסכמה לספר "שבט דוד" חלק ב 

**** 
בעזה"י ר"ח חשון התשע"ו 

שנת "ופרצת" לפ"ק

ספרו של הרב דוד שטיינברג שליט"א ראוי לציון לשבח, צורת סידורו, עריכתו, וההגיון הרב שבדברים מעוררים
התפעלות.

אלוקי אביו יהא בעזרו, להמשיך בלימודיו ובחבור ספרים נפלאים כאלו. להרבות את גבולות הקדושה בעם ישראל,
בהשקפה טהורה והבנה נכונה את העיקר בחיי האדם.

בברכה של הצלחה, והפצת התורה בקרב כרם בית ישראל.

בברכת התורה  

 הרב מיכאל פרץ שליט"א 
ק"ק "טוב" מקסיקו 



בס"ד

ט"אהסכמת הרב הגאון מו"ה מיכאל פרץ שלי

ר"מ ק"ק "טוב" במקסיקו ומח"ס "אהלי שם" בענינים שונים ועוד

הסכמה לספר "שבט דוד" חלק ג 

**** 
בעזה"י סיון התשע"ז לפ"ק

ספרו הנפלא של רבי דוד שטיינבערג נר"ו מדריך את הקורא בהשקפה נכונה עם מקורות נאמנים לאמונה במשיח.
והשקפת חז"ל במוסר ויראה.

יתברך המחבר הנכבד בברכה למפיצי תורה ויראה. ויזכה לזכות של מזכה הרבים.

ביקרא  דאורייתא

 הרב מיכאל פרץ שליט"א 
ק"ק "טוב" מקסיקו 



בס"ד 

ט"א הסכמת הרב הגאון מוה"ר יצחק מאיר הלוי שוורר שלי
מגיד שיעור בישיבת "תורה ודעת" בברוקלין

בן הרב הגאון מו"ה אדמו"ר גדליה הלוי שוורר זצוק"ל

****

בס"ד יום ג' לסדר תולדות תשע"ה לפ"ק

לכבוד ש"ב היקר הר' דוד שטיינבערג נ"י ויזרח לאוי"ט אחדשה"ט, ראיתי את ספרך "שבט דוד" והוא מסודר היטב
לבאר השקפות יסודיות, ובאורין מיוסדים ע"פ דברי חז"ל ומפרשי התורה. 

ביאורין הם מובנים באופן שיש ללמוד הרבה מספרו היקר, ונראה שהספר נכתב ברוב עמל, יגעת ומצאת למצוא
דברי חפץ.

יה"ר שיפוצו מעינותיך חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

המצפה לראות הספר בהגמרו,

בידידות והוקרה,



בס"ד

ט"אהסכמת הרב הגאון מוה"ר יצחק מאיר הלוי שוורר שלי
מגיד שיעור בישיבת "תורה ודעת" בברוקלין

בן הרב הגאון מו"ה אדמו"ר גדליה הלוי שוורר זצוק"ל
לספר "שבט דוד" חלק ג

****

בס"ד גרב ר"ח אדר תשע"ח לפ"ק

מכיר אני את הספר "שבט דוד" ואת מחברו שהוא ירא שמים והשקפתו הוא תורה"דיג ויכול ללמוד מהספר בהשקפה
של תורה. ולכן טוב לכל להשיג את הספר הזה וכל שילמוד ממנו בודאי יהנה ממנו ויכול ללמוד ממנו רק טוב.

בכבוד





בס"ד

ט"אהסכמת הרב הגאון מו"ה אברהם שבות שלי

ראש ישיבה ומרא דאתרא של מוסדות "כתר תורה" במקסיקו

**** 

הביאו אלי הספר "שבט דוד" המדבר בענינים יסודיים בתורה ובהשקפה המיוסד על פי חז"ל וספרי קודש של רבותינו
ז"ל בכל הדורות. וקראתי אותו ונהניתי מאד מן הספר הנ"ל שדן בשפה ברורה ונעימה בענינים שהם נחוצים מאד
לדעת אותם על בוריים. ואני מחכה שיהיה הספר הזה לתועלת גדול לכל הרוצה להעמיק בענינים האלו על פי השקפת

תורתינו הקדושה.

ואני מכיר המחבר נר"ו מזמן שהתחיל לימודו בתורה בצעירותו כשקבלנו אותו לתלמיד פה בישיבתינו במקסיקו והיא
שמחה גדולה אצלי שממשיך בלימודו עד היום הזה וה' החונן לאדם דעת נתן בידו כדי לכתוב ספר שהוא לתועלת

לעם ישראל ולזיכוי הרבים.

ואסיים בברכה למחבר ברוחניות ובגשמיות ואברך אותו שילך מחיל אל חיל ויזכה לחבר עוד ספרים בענינים חשובים
הנצרכים לצבור לעשות נחת רוח ליוצרו לגדל ולקדש שמו יתברך ברבים לפרסם ידיעת התורה הקדושה ויהיה לו

הצלחה במלאכת הקודש לשם כבוד הבורא עולם יחד עם ישראל אחיו, אמן.

החותם לכבוד התורה ולומדיה, להגדיל תורה ולהאדירה,

הרב אברהם שבות

ראש ישיבה ומרא דאתרא של מוסדות "כתר תורה" במקסיקו


