
“  ““חותם שלא תם” -“ פתח תקוה עירי“”
  -מתפתחים אתך ”

 “להיות מחר יותר משהננו היום

 פסח ראשון במושבה -ט “פסח תרל

 חגגו מייסדי פתח תקווה את חג הפסח הראשון במושבה יחד עם בני 1879 - ט"תרל ש נה באב יב ש ל שנ ת  130לפני 

 .עד אז הגברים גרו במושבה במשך ימי השבוע ולקראת שבת הצטרפו אל הנשים והילדים שגרו ביפו. משפחותיהם

 יצא לקראתם ובחגיגיות רבה דוד גוטמןט המש פ חות ה ובא ו ל ראשונ ה מי פו  ל פתח  תקוה  ו"לקראת חג הפסח תרל

דודה "או " גברת"היחידה מבין נשות המייסדים שקיבלה כינוי (“ הגברת לאה"רעייתו : בין הבאים. קיבל את פניהם

 וכן אשתו של  אלעזר ראב ועמם אורחים יהודה ראבלאה אשת ו של   , יהושע שטמפפרדי יכ ה אשת ו של   , " )לאה

 . נוספים כדיי שיהיה מנין בחג

חגג ו את  לי ל הס דר  ) 7.4.1879 (-ט ” יד ניסן תרל-הנשים הנרגשות עמלו מספר ימים והכינו את כל הנחוץ לחג  וב

 .ככר המייסדיםה יום  , "גבעה" שהיה על הבבית ו ש ל ד וד ג וטמ ן

 : ט נכתב"תרפ" ספר היובל"ב

' ר. היה מואר וערוך שולחנות וכיסאות וכל הכלים הדרושים לכבוד החג, הבית הגדול שבו ערכו את הסדר"...  

ויתר חבריו , שהוא גדלם וחנכם, ישב בראש המסובין עם כל בני משפחת אשתו, הזקן שבחבורה, דוד גוטמן

 ...".ובני משפחותיהם

הלילה הזה הוא ליל זיכרון לישראל על הנסים ועל הנפלאות שעשה אלוקינו "... : במהלך הערב נאם דוד גוטמן
הלילה הזה עלינו . גאולת הרוח וגאולת הגוף, משעבוד לגאולה, מעבדות לחרות, לאבותינו בצאתם ממצרים

שהחיינו לכונן מושבה חקלאית ראשונה בארצנו הקדושה ולסול : בכוונה כפולה' שהחיינו'לברך את ברכת 
הוא המאיר ' וה, אנחנו הננו היום הצפורים הראשונות המבשרות את אור השחר. המסילה להבאים אחרינו

', יראי ה, במקום הזה בקע לנו אור השחר ועוד מעט וזרחה עלינו. לנו אור תקווה והסולל לפנינו דרך הקודש
ושוב , תתלבש בקדושה ובטהרה כימי קדם קדמתה, תעל, נשמת ישראל סבא תשוב. שמש צדקה ומרפא

 .".פעם נזכה להקים לנו נביאים וקדושי עליון לגאולתנו ולגאולת העולם
 

כי עלינו לברך , דוד גוטמן' הוא ר, כנים הדברים ונאים המה למי שאמרם" ...: לדבריו השיב יהושע שטמפפר
שמר לך את חודש : כמו שכתוב, לחג הזה יקראו גם חג האביב. בלילה הזה ברכת שהחיינו בכוונה כפולה

? בהיותנו יושבים צפופים בין החומות בירושלים, אך מה טעם אביב הרגשנו שמה בשנה שעברה. האביב
איה איפה : והלב שואל ושואל' אביב, 'הפה ממלל ואומר? איזה פרח ואיזה סימן של אביב ראינו שמה

את החרות ואת האביב , תודה לאלוקינו, אכן רק פה במקום הזה מרגישים אנחנו? איה איפה החרות? האביב
והנה יצאנו בעזר , בימי החורף הזה כמה סכסוכים היו לנו עם שכנינו. בהיותנו נמצאים על הקרקע, במלואם

אכן . וכולם יבקשו קרבתנו, עתה שלום לנו מכל אויבינו מסביב. כמנצחים ולא כמו שהיינו נוהגים בירושלים' ה
, הנה לפנינו שדות וכרים עדויים פרחים חיים מכל הצבעים. רק במקום הזה הננו מרגישים את האביב במלואו

 ..." חג האביב, אלוקינו' חג לה: ובת קול מן השמים מכרזת בו ואומרת, ומראה הארץ לפנינו כגן אלוקים
בתום החג חזרו הנשים . יתר ימי החג עברו על כולם בנעימים כשערביי האזור מכבדים בביקוריהם את המייסדים

 .ליפו ובפתח תקוה חזרו לעבודתם החקלאית
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