
״דלת נסגרת, ה׳ פותח עשר״

״כשהגעתי לארץ לא היה לי
 מה ללבוש ,הייתה לי שמלה

 לכבס ושמלה ללבוש ,
כל כך הייתי מאושרת ,

יש יותר טוב מארץ
ישראל?״

״צר לי לכתוב את הדברים כהוויתן ,
כי כבוד בית הדין יקר לי אך כבוד

 האמת והצדק שבעתים״.

״... ובשום אופן 
   אין המורה ממלא תפקידו 

ויוצא ידי חובתו 
אם

 ילמד דינים והלכות 
מעשיים,

 ויניח חניכיו
ללא השקפה נכונה
 ,או במילים אחרות׳ 

ללא אלוהים ...
 כלומר שלמידת ידיעת ה׳

 ׳מחשבת ישראל ,
חובה היא על כל יהודי

 בין איש בין אישה 
כי זהו יסוד היסודות ועמוד

 החכמות של היהדות
ואי אפשר להגיע לזאת

 ללא המדעים
ההכשרתיים ,
נמצאת אומר
 שידיעת אותם
המדעים חובה

 על כל אדם
 בין איש בין אשה״

(הרב יוסף קאפח בפסק דין ,מובא
בספר״ עדות ביהוסף״)

(הרבנית ברכה קאפח)

(נעמי צדוק ,
אּמה של הרבנית ברכה קאפח ,

במשפט מכונן לבתה)

(הרב יוס ף  קאפח, 
חינוך הבת ללמוד תורה ולמוסר)

 תן דעתך- 

״אמור מעתה אותם לימודים 
הנקראים משום מה ׳למודי חול׳

 לגמרי אינם חול ...
לא רק שלמודים הללו בכלל מצוה

אלא הם גם קדש ובכלל למוד הגמרא , 
שהם האמצעים לידיעת ה׳״.

(הרב יוסף קאפח״ ,חינוך הבת ללמוד תורה 
ולמוסר,כתבים א)

שמרתי לך מצווה!״
(הרבנית ברכה קאפח

בטרם תזכה אדם במצווה)

״גם אם אין לאדם כוח פיזי ,
הרצון שלו יכול להקים

אותו״
(הרבנית ברכה קאפח)

״האדם ,מה שהוא
נותן, הוא מקבל״

(הרבנית ברכה קאפח ,
בשיחה אודות גמילות

חסדים)

״הקפידי על זמנים ,זמנו של
זולתך חשוב כמו שלך״

״מה שטוב לך תביא לאחר״

(הרבנית ברכה קאפח בעת
עבודה במחסן הבגדים)

״יד ה׳ מלאה״
(הרבנית ברכה קאפח

במשפט השגור על פיה)

״למד היטב !חקור והשכלת״.

(מורי יחיא קאפח ,
               סבו של הרב יוסף קאפח)

״הולך תמים יוסף ברכה״

בס״ד

״אני מתפללת שאזכה
לעבוד עד 

היום האחרון ״
(הרבנית קאפח על רצונה

לעסוק בעבודת החסד)

״אני קמה לפני השמש לקבל
את פניה בברכה״

(הרבנית ברכה קאפח)

״אין הדעת סובלת לחייב
לכתוב שקר כדי לעשות נחת

למישהו״

(הרב יוסף קאפח בפסק דין ,
מובא בספר״ עדות ביהוסף״)

״אני פונה אל הקב״ה׳ ריבונו
של עולם , עזור לי כדי שאוכל

לעזור לילדים שלך, והוא
עוזר לי״.

(הרבנית ברכה קאפח)

״אהבת אמת ... אינה מוגבלת רק
לאי אמירת דברי שקר ,אלא

במשמעותה העמוקה פירושה
עמידה על עקרונות ועל השקפת

עולם לפיה מכוון איש הציבור את כל
פעילותו״

(הרב יוסף קאפח״ ,שבע מידות בעובדי
ציבור ,״כתבים-118)

״כבדי את הרגל שלך ״

(הרבנית קאפח מדריכה את בתה
לשמור על גופה גם בעת עיסוק

במלאכה)

״אך האמת אהוב מן הכל ״

(הרב יוסף קאפח)

(הרב יוסף קאפח לבתו)

הרהורים מחשבות ודעות בעקבות 




