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“For we Jews are merciful”: Emotions and Communal Identity
Elisheva Carlebach, Columbia University
Abstract: Assigning character traits to national groups was a key pastime in the early modern
period, part of a process of consolidation of European national identities. This presentation
examines the way emotional characteristics were assigned to emerging national groups. In
particular, it focuses on the way in which Jewish communal sources employed language and
terms of emotion to characterize Jewish communities. Internally the language often functioned to
call notice to an ideal that the community was failing to live up to.
This presentation is based on excerpts from Jewish communal records, as noted for each excerpt.
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1. Regulations of Deutschkreutz, 1816
Source: Stefan Litt, Jüdische Gemeindestatuten, 431. From Pinkas Deutschkreutz,
Burgenländisches Landesarchiv Eisenstandt, AII/1, fol. 106 v.

It has been several years since the regulations (takkanot), which we heard had been
issued and promulgated by the five sages of the land, have gone missing. This was
the cause of many disturbances in our community, as each man did as he pleased.
Whenever a question arose whose resolution depended upon the regulations, each
person had a different opinion [as to what the regulations contained], even the
elders of the community remembered it as in a dream, for they did not know
clearly what was said in the regulations. And we, valued members of the
community, sought valiantly to find the regulations for we heard they had been
copied [or had moved—meaning is imprecise here] with the endorsement of our
own communal secretary …so the people of our community did not rest until we
received our communal regulations back and the substance of the regulations
testifies that these were legislated for our community according to the status and
conditions that were at that time characteristic of our community.
תקנות צעלם, 1816
.שזה כמה שני]ם[ אשר נאבדו מקהלתינו התקנות אשר שמענו שנעשו ונתקנו עפ"י חמשה גאוני ארץ
 והי' כי קשה דבר מה אשר כל. שאיש כל הישר בעיניו יעשה,ולסיבה זאת הי' פרעות רבות בקהלתנו
, ואף זקני הקהלה בחלום נזכרו במו, זה אומר בכה וזה אומר בכה.ענינו תלוי ועומד על יסוד התקנות
 והנה השתדלנו הרבה אנשי יקירי ערך לתור... כי לא ידעו דבר בירור זאת אשר נאמרו בתקנות
וע"כ לא נחו ולא... ולחתור אחרי התקנות הנ"ל כי שמעו שנעתקו בקהלה אחרת בקיום נאמן קהלתינו
 עד אשר קבלנו התקנות קהלתינו בחזרה ועצמות התקנות הנ"ל יעידו ויגידו, בני קהלתינו,שקטו
.שנתקנו על קהלתינו כפי המעמד והמצב שהי' בעת ההיא תכונת הקהלה
2. Mercy
a) Source: JTS ms 10772 p 5a

As we Jews are merciful we have no choice but to pay the expenses of the
illegitimate child, for each quarter year twelve schock (Marks) and the above
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mentioned Leyb ben Ephraim Hecksher paid the sum abovementioned through my
agency to the gentile woman, expenses for the illegitimate child, Thursday 13
Shevat 5526-[1766].

בכן באשר שאנחנו בני ישראל רחמנים הם אין לנו ברירה ליתן קושט מעות בשביל ילד זנונים על
רביעי' השנה שנים עשר שוק יב שו' קוראנט וגם שילם ה"ה הנ"ל ליב בן אפרים העקשר הנל' מעות
הנל' ע"י לנצרית בשביל ילד זנונים הנל' קושט מעות נעשה ביום ה' יג שבט תקכ"ו לפ'ק
b) Source: CAHJP AHW 20 p. 14 (Pinkas shamash Altona)
On the same Sunday [the day following Passover 1768] R. Chaim the shamash told
me to tell the chief rabbi that it was thus agreed in the kahal [lay council]: Ephraim
Barbira had a child in his house who was his grandchild, and the father of the child
had died. The father who died had a right of residency in Hamburg; he was the son
in law of Ephraim. And after the father died, Ephraim took the grandchild into his
home, and out of charity (derekh mitzvah) gave him sustenance and all he needed
for no recompense, for the mother of the child, the daughter of Ephraim was
unable to give anything to her son, for she was very poor; also she left to go to
Amsterdam and she was not with the child. Regarding this a number of people [of
the Altona community] went to the community council in Hamburg and argued
that they were obliged to support the child, as the child’s father had communal
membership in Hamburg. To this the kahal of Hamburg responded that the father
of said child did not in fact have rights of membership as he never paid his dues,
therefore the matter falls to the [treasury of] the triple community. Therefore today
it was decided at the council meeting in Altona that the chief rabbi will send to
Hamburg that they are obliged to support the child because the father of the child
was of their community, for he is very pitiable, and we are very merciful and
the Altona council cannot stand to see such a pitiful thing.
היו' ביו' א הנ"ל ]אסרו חג פסח תקכ"ח[ הגיד לי ר חיים שמש שאני יגיד להגאב"ד נר"ו שכך הוסכים
אצל קהל באשר שהי' אצל כ אפרים בארבירא ז"ל בביתו ילד אחד שהוא נכדו מן כ אפרים הנ"ל ואביו
מן הילד הוא מת וגם הי' לאביו מן הילד הנ"ל חזקת הקהילה בהמבורג ואביו מן הילד הנ"ל הוא חתנו
מן כ אפרים הנ"ל ולאחר שהלך לעולמו החתנו הנ"ל לקח כ אפרים הנ"ל הנכדו הנ"ל בביתו ונתן לו
דרך מצוה מזונות וכל צרכי גופו להנכדו הנ"ל בחנם כי אמה מן הילד הנ"ל שהיא בתו מן אפרים הנ"ל
לא הי' אפשר לה ליתן שום דבר להילד שלה הנ"ל כי היא עניה גדולה וגם אמה מן הילד הנ"ל נסעה
מכאן לאמשדרדם ולא הי' אצל הילד עכשיו על זה הלכו איזה אנשים אצל הקהלה המבורג בשביל
הילד הנ"ל ואמרו לקהל המבורג שהם מחויבים להחזיק הילד הנ"ל באשר שאביו מן הילד הנ"ל הי' לו
חזקת הקהילה המבורג על זה השיב קהל המבורג שאביו מן הילד הנ"ל לא הי' לו חזקת הקהילה
המבורג כי הוא לא שלם הקדמה מעות בכן מגיע הדבר זה לג' קהלות לכן הוסכים היו' בוועד הקהל
באלטונא שהגאב"ד נר"ו ישלח לקהל המבורג שהם מחויבים להחזיק הילד הנ"ל מה שצריך הילד
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הנ"ל באשר שאביו מן הילד הנ"ל הי' מן הקהלה שלהם כי הוא גדול רחמנות ובני רחמנים אנחנו
ולא יוכל קהל אלטונא לראות רחמנות כזאת

74

EMW 2016

3. Obedience and honor vs insolence and shame
a) Sources: CAHJP AHW c. 1730 Graupe 2; 46: (par. #66)
Any person who appears before the community council is obligated to obey them,
to observe and to do and to uphold. Anyone who maligns the parnas (lay leader)
even not during the meeting, not to mention during a meeting, they have
permission to fine that person with fines and humiliations, in concert with the chief
rabbi as they see fit. And if he slanders a parnas via the shamash, not to mention to
his face, the kahal leaders must immediately redress the insult.

 ומי שידבר נגד הפרנס שלא.כל אדם שיבוא לפני וועד הקהל מחויב לצייתן לשמור ולעשות ולקיים
 ואם ידבר דבר רע.בוועד וכ"ש בוועד רשות לקונסן בקנסות ובחרפות בצרוף אב"ד כפי ראות עינם
לפרנס ע"י שמש וכ"ש בפניו מחוייבים מנהיגי הקהל תכף לתבוע עלבונו

b) Source: CAHJP AHW 20 p. 31a
Today on the first day of Rosh Hashana a great faintness overcame the scholar and
leader Rabbi Isaiah z”l in the synagogue and the weakness worsened until they had
to carry him from the synagogue and they brought him to the home of treasurer
Leyb Hecksher, where his soul departed. Due to the fact that it was a Sabbath he
remained there until the second day of Rosh Hashana. Soldiers were at the funeral
in order to prevent a tumult. Despite this, there was a great dispute between the
Society for carrying the bier and the parnassim, because…[both parties] wanted to
carry the scholar. In the course of the dispute Samuel bar Moses Bloch was
extremely insolent and opened his mouth against the parnassim. Therefore on the
fast of Gedalia there was a meeting of the kahal and the council fined Samuel
…and relieved him of his position as treasurer (gabbai) for a quarter year. On the
night after the holiday I went to seal the entire inventory of the late rabbis
belongings may the Lord guard us against division and scandal from now until
eternity.

היו' ביו' ראשון ר"ה תקל"ד ל בא חולשת גדול להרבני המנהיג מוהר"ר ישעי' ז"ל בבית הכנסת
וחולשת הי' הולך ומתגבר עד שהי' צריכין לישא מבה"כ והביא אותו בבית הגוב' ליב ב"א העקשר שם
הי' יציאת נשמתו ובאשר שהי' ביו' ראשון שחל בשבת הי' מונח שם בבית הנ"ל עד י"ט שני של ר"ה
ובעל מלחמות הי' אצל לויה שלו שלא יהי' רעש ומהומה ועפ"כ ]![ הי' מחלוקת גדול בין נושאי מטה
'חברה עם ה"ה פו"מ יצ"ו כי החברה מן נושאי מטה הי' רוצים לישא להרבני ז"ל וה"ה פו"מ הי
רוצים לישא אותו ומתוך מחלוקת עשה שמואל בר משה בלוך חוצפא גדולה ופוער פיו בלי חוק
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נגד פו"מ יצ"ו על זה הי' בצום גדלי' ישיבת הקהל וקנסו קהל יצ"ו לכ שמואל הנ"ל על דבר זה דהיינו
שמחויב כ' שמואל ליתן קנס ח"י שוק וגם מעבירין אותו מן גבאות שלו רביעית שנה ובמוצאי יו"ט של
'ר"ה חתמתי כל העזבון מן המנוח הרבני מוה"רר ישעי' ז"ל והקב"ה ישמרנו מכאן ולהבא שלא יהי
פרץ וצווחה בקרבינו מעתה ועד עולם

4. Lovingkindness
Source: CAHJP AHW 20 p. 14

Today on the first day after the holiday the parnas of the month told me that it had
been decided several months ago at the council meeting that the daughter of Leyb
Walzerode who had been affianced to the young man Ezriel ben Merkel, the kahal
acted out of kindness for her, that the bride will pay for the debt of her father
which amounts to 50 schock/ mark) 25 schock in cash and 25 the kahal will
contribute to assist her as is customary for all the orphans in our community.
היו' ביו' א אסרו חג הנ"ל הגיד לי ה"ה פה"ח בוועד הקהל שהוסכים לפני איזה חדשים בוועד הקהל
שבת כ ליב וואלציראדי המשודכת עם הבח' כמר עזריאל בן מערקיל עשו קהל יצ"ו עמה גמילת
חסד שישלמה הכלה הנ"ל על החוב מן אביה חמשים שוק דהיינו כ"ה שוק מזומנים וכה' שוק יתנו
קהל שי' הצעטיל לסיוע שלה כנהוג אצל שאר יתומים בקהילתינו
5. Justice
a) Source: JTS ms 10772 fol. 27a image 55.
Note that the text is available in full in EMW Vol. 10 (2013)

After this, on the next day Wed. 4 Tamuz 1766, I went to the wife of Feivish ben
Aaron Levi and also to the elders [?] to warn them that a rumor has reached said
lay leader R Hirsch that they want to approach the gentile courts because of the
incident with R Daniel. And they should not do this, for justice is to be found in
Jewish courts, and there are judges in the land and the truth will emerge, and
the kahal wants to find the guilty party in this matter. And if they do not heed this
warning they will get a big injunction from the kahal. They responded as one, that
heaven forbid, they would not do that, and they also told me of the evil deeds of R
Daniel the slaughterer, who committed a real murder, for he came in the heat of a
quarrel in great anger with sword drawn in his hand and he grabbed him by the hair
and the head and he wanted to slaughter him like a beast, … and if a few butchers
had not arrived to save him, R Daniel would have committed murder and he
[Feivish] would be gone from this world, and indeed R Feivish has fallen gravely
ill and lies in bed in great danger. But the truth will out, that he did not go to
gentile court of his own volition but an agent called Nisperlich came to him and
asked him what happened, perhaps the matter came to attention through the ???
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who is called von Balen, a burgher of the chamber, for he witnessed the entire deed
of R Daniel and he said explicitly that that if R Feivish would not go to the
authorities he would go to the authorities to tell them the entire episode, and that is
what happened. After this, the parnas of the month sent R Hayyim shamash and
me to tell them again in the name of the entire Kahal, and to threaten them, that
they should not go to the gentile courts, as above mentioned.
לאחר זאת ביום שלאחריו ביום ד' ד' תמוז תקכ"ו הייתי אצל אשת פייבש בן אהרון לוי וגם אצל
עלטיר לייט לעשות להם התראה באשר שבא לקול השמועה אצל ה"ה פ"ומ ר' הירש הנ"ל שרוצים
ללכת בערכאות עבור המעשה מן ר' דניאל בכן לא יעשה הם כזאת כי המשפט לישראל הוא ויש
שופטים בארץ והאמת יורה דרכו מי שהוא חייב בדבר זה ואם לאו שלא ישגיחו בהתראה זאת אזי
יהי' להם הפסק גדול מן קהל שן וכולם כאחד השיבו לו שח"ו לעשות כזאת וגם הוא סיפר לו המעשה
הרע מן ר' דניאל שוחט שהוא עשה ממש רציחה כי הוא בא מתוך קטטה בחרי אף בחרב שלופה בידו
ואחוז אותו בשערו ובראשו ממש שרוצה ר' דניאל הנ"ל לשחוט אותן כבהמה ובאשר ושכל האדם יתן
עור בעד עור להציל את נפשו והלך ר' דניאל וחתך לכמר פייבש הנ"ל בזרוע וגם חתך אותו את אצבע
שלו והוא תלוי ממש בחוט השערה ואחר כך הלך ר' דניאל והפיל לכמ"ר פייבש על הארץ שבר את
רגלו ולאחר זאת לקח ר' דניאל אבן המשחיז ודרך אותו לתוך פיו ומשום זה נפל השינים שלו וח"ו אם
לא באו איזה קצבים להציל אותו עשה ר' דניאל רציחה וכבר חלף ועבר מן העולם וכאשר באמת
שמוטל כ' פייבש על ערש דווי ונפל למשכב וממש בסכנה גדולה אבל אמת יעשה דרכו שהוא לא הלך
ולא שלח כלל בערכאות רק שבא מעצמו אליו המליץ שנקרא ]ניספירליך?[ וראה אותו וגם שאל אותו
מעשה שהי' ואפשר שדבר זה בא ע"י לויאגערביר ]?[שנקרא פין באלין קעמרייא בערגיר כי הוא ראה
כל המעשה מן ר' דניאל והוא הגיד בפירוש שאם לא הלך כ' פייבש אצל השררה יר"ה רוצה הוא לילך
אצל השררה יר"ה להגיד כל המעשה הנ"ל והן הן הדברים לאחר זאת שלח ה"ה פה"ח ר' חיים שמש
וגם אותי להגיד להם עוד פעם בשם כל הקהל ולעשות להם איום שלא ילכו בערכאות כמו הנ"ל
b) Source: CAHJP AHW 20 p. 24a
Today Sunday 17 Sivan [1770] I was sent by the parnas R Haim Birgel and by the
chief rabbi to Simon Franzman to tell him that as he went to gentile court with
Zalman bar Sender, he should refrain from going to gentile courts because there is
justice within Jewish law (courts) and if not he will be put into coercive herem.
היו' יו' א י"ז סיון ]תקלמד[ נשלחתי מן ה"ה פו"מ ר חיים בירגל ומן הגאב"ד נר"ו אצל שמעון
פראנצמאן להגיד לו באשר שהלך בערכאות עם זלמן בר סענדיר בכן אל ילך כלל בערכאות
כי יש משפט אצל דיני ישראל ואם לאו יעשה לו הכפי' חרם

•

c) Source: CAHJP AHW 20 p. 28a
I was sent by the kahal to the son of Eliah the guardsman to tell him that as he went
to the non Jewish court with the daughter of Eliah Elte who had been his bride and
now is engaged to another, he should not go to gentile courts because “justice is
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to be found among Jews” and if he does not reverse this, not only will he be put
into coercive herem but the kahal will take away his employment.
•

'נשלחתי מקהל יצ"ו אצל בנו מן אלי' וואכיר להגיד לו באשר שהלך בערכאות עם בת אלי
עלטי שהיתה כלה שלו ועכשיו משודכת לאחר בכן לא ילך כלל בערכאות כי המשפט
לישראל הוא ואם לא יחזיר מזה לא די שיעשה לו הכפי' חרם אלא אף זו יקח קהל יצ"ו מן כ
אלי' הנ"ל השירות שלו

d) Source: CAHJP AHW 20 p.14
Today Tuesday hol hamoed Pesach [1768] I was sent by the parnas of the month to
R Meir Lelewer to tell him that as he has in his possession a copper kettle of Mr
Lipman son in law of Moses Veit, and according to Lipman R Meir does not want
to return the kettle, therefore the parnas of the month sent to him that he is obliged
to return the kettle and if he has a dispute with Lipman, there is justice here, and
each person cannot adjudicate for himself.
'היו' יו' ג בח"ה פסח ]תקכח[ נשלחתי מן ה"הפה"ח אצל ר מאיר לעלביר להגיד לו באשר שיש בידו א
קאפרן קעסיל מן כ ליפמן חתן משה בייט ולפי דברי ליפמן הנ"ל לא רוצה ר מאיר הנ"ל להחזיר לו
הקעסיל הנ"ל בכן שלח פרנס החודש אליו שהוא מחויב להחזיר הקעסיל הנ"ל ואם יש לו דין
ודברים עם כ ליפמן הנ"ל יש כאן משפט אבל שלא יוכל שום אדם לעשות משפט לעצמו
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