
קבר יוסף 
כך נפרצה הדרך
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סיפורו של אחד האתרים הנפיצים והמרתקים במזרח התיכון 

ובמרכזו מאמצם של חסידי ברסלב לסלילת הדרך מחדש
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בשיאו  הלילה,  בחצות 
מגן'  'חומת  מבצע  של 
עיתונאים  כמה  פורצים 
עם  השידור  לרצועות 
מבזק סוריאליסטי: מאות 
חסידים לבושי קאפוטות 
שכם,  בסמטאות  רצים 
ליווי  וללא  נשק  ללא 
את  ומחפשים   — צבאי 
הדרך לקבר יוסף. איש לא 
תיאר לעצמו שזו תחילתה 
של סאגה שתימשך עוד 
באותו  ארוכות.  שנים 

מוצאי שבת אביבי של 2002 החל מאבקם של חסידי ברסלב לפתיחת הדרך אל הקבר 
לאחר שנה וחצי שבה לא דרכה שם רגל יהודית, מאז נטש צה"ל את המתחם.

בתוככי שכם, בסביבה עויינת, תיעד נחמן )נחי( וייס על פני 15 שנים את קבר יוסף — 
האקטואלי וההיסטורי — ולא פעם ראה את הסכנה בעיניים. קשה לחקור לעומק הקרבה 
כזו תחת עדשות ביקורתיות או בוחנות, כי אם באמצעות מתודות התנסות שבה יחווה 
המתעניין באופן אישי את עולמו של החסיד. אחרת, לעולם תחסר התמונה התלת־ממדית.

בספר שלפניכם מנסה וייס, ככלי ראשון וכמי שגדל בצעירותו בחסידות ברסלב, להעניק 
הצצה מרתקת מנקודות תצפית, מחקר וחוויה אישית אל המשנה המגובשת בחייהם של 

חסידי ברסלב המוכנים לעשות הכל כדי להידבק בדמותו של “הצדיק”.

מדוע הם נלחמים על קברי האבות; מי הם אותם החסידים שהסתננו למקומות מסוכנים 
בלילות ומה הניע אותם; מה חשוב להם באחיזה בקבר יוסף והאם גם במחיר סכנה; מה 
הם אמונה, ניסים, קדושה ומסירות נפש – עקרונות יסוד בתורתו של רבי נחמן לעבודת 

השם ודבקות ב"צדיק", ועוד.

הספר שבידך הוא תוצאה של תחקיר תיעודי מקיף, המתבסס על מגוון מקורות 
ומשחזר את האירועים שליוו את קבר יוסף בשכם משחר ההיסטוריה ועד שננטש 
באוקטובר 2000, ומאז — במרוצת 18 השנים האחרונות, סדרת הפעולות הנחושות 

לפתיחת הדרך מחדש.

קבר יוסף; כך נפרצה הדרך חושף תמונה רחבה ונדירה של אירועים, נושאים ורגעים, 
המחולקים ל־17 פרקים ושזורים במאות מסמכים ותמונות. זהו סיפור מרתק ועוצר נשימה 
של שייכות ומורל, עוז ותעצומות, אמונה בלתי מתפשרת, מחדל ומאבק, של רגעים קטנים 
וגדולים, הישגים וקונפליקטים, נחישות ואובדן. זהו בעיקר סיפורם של אלו שלא ויתרו 
— ולא מוותרים — על אחת האחיזות הלאומיות וההיסטוריות מהחשובות ביותר של עם 
ישראל בארץ ישראל, כאשר המוטו המרכזי הינו תיקון היסטורי, גם רוחני וגם סימבולי: 

“לא מוכרים את יוסף שנית".
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נחמן )נחי( וייס )29( יליד ותושב ירושלים, 
אב לנעמי-חיה ונחמה.

וייס הוא יוצר, סופר ומוסיקאי. 
מילא גם תפקידים בעיתונות, בכנסת, במשרד 

ראש הממשלה וכעצמאי בתחומים שונים.


