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הקדמה
איטליה היא א ח ת הארצות העשירות ביותר באתרים היהודיים ששרדו
בה .זוהי הארץ שבה נוצר הגטו ובו חיו יהודים למעלה מ־ 300שנה.
בגטאות איטליה נמצאים בתי כנסת שונים שבהם התפללו יהודים
איטלקים ,אשכנזים ,ספרדים ,סיציליאנים ולוונטינים ,ובהם הם ביטאו
את ט ע מ ם וסגנונם באדריכלות ,בכלי קודש וביצירותיהם המגוונות .עד
היום ניתן לראות את בתיהם של יהודים מפורסמים ,ובסימטאות הצרות
ניתן לחוש את הנוכחות היהודית שהייתה במקום .בבתי הקברות הרבים
נשתמרו מצבותיהם של אישים יהודים ,ובקבהי המתים משתקפים חיים
תוססים ותרבות מרתקת.
מדריך זה נועד לשמש כמורה דרך נות וידידותי לכל מטייל שיש לו עניין
בעבהה היהודי המפואר של איטליה .מטרת המדריך ללוות א ת מדריך
התייהות הכללי כדי שהביקור באיטליה ,המשופעת באתרים היסטוריים
ובחפצים אומנותיים ,יועשר גם מהבחינה היהודית.
המדריך בנוי משלושה תלקים ובו מבוא היסטורי־תרבותי של היהודים
באיטליה .חלקו השני והעיקרי של המדריך עוסק באתרים לביקור ,והוא
מחולק לפי חבלים וערים לנוחיות המטייל .בחלק השלישי נספח ובו
מידע שימושי :כתובות וטלפונים של קהילות מרכזיות ,מסעדות כשרות
ועוד.
אנו מבקשים להודות לכל אלה שסייעו בכל שלבי הכנת המדריך ובהם
פרופ׳ שלום צבר ,פרופ׳ אלסנדרו גואטה ,אורי גולדשטיין ,חנה ואלבינו
סלה ,יוסי ויעל אמויאל ,מי־טל שבתאי ,ואיגוד הקהילות באיטליה .אנו
מביעים א ת תודתנו לאלה אשר איפשרו לנו להשתמש בצילומיהם.

טיול מהנה!
עדנה עסיס
עורכת הסדרה
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צילומים:

יוסי ויעל אמויאל :תמונות בעמודים ,30 ,29 ,25 ,24 ,20
 31תתתון.79,78,76,47 ,
ישראל גולדמן :תמונות בעמודים  31,27,19,10עליון.
אורית רייזמן :תמונות בעמודים .88,9
פרופ׳ צבר :תמונות בעמודים .60,57,55,13
מי־טל שבתאי :תמונות בעמודים .77,53,45,23,17
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ת ו ל ד ו ת היהודים ב א י ס ל י ה
מ ב ו א היסטורי
היישוב היהודי באיטליה הוא מן היישובים הקדומים ביותר באירופה.
האגדה התלמודית מספרת ,כי כשנשא שלמה המלך לאישה את בת
פרעה ,ירד המלאך גבהיאל אל הים ,נעץ קנה במים ויצר יבשה ,שעליה
נבנתה לימים רומי .כוונתה של האגדה היא ,שההיסטוריה היהודית
וההיטטוריה של רומא כרוכות זו בזו ,ושעלייתה של ה א ת ת מסמלת את
מפלתה של רעותה.
עדויות ראשונות לנוכתות יהודית ברומא קיימות כבר מן התקופה
החשמונאית ,מן המאה השנייה לפנה״ס .במשך מאות רבות התקיים
יישוב זה בסמוך למוקדי כוח חשובים באירופה ,בין אם הייתה זו הומא
האלילית ,בירתה של האימפריה הרומית ומקום מושבם של קיסריה,
ובין אם הייתה זו רומא הנוצרית ,בירתו של העולם הנוצרי ומקום מושבו
של האפיפיור .לפיכך נודעה ליישוב זה חשיבות רבה.
העת העתיקה
ראשיתה של הגולה האיטלקית בימים של יצירת הקשרים הראשונים
בין ירושלים ובין רומא .כבר בשנת  164לפנה״ס ביקרה בארץ ובאזורים
הסמוכים לה משלתת מ ט ע ם ה ס נ א ט הרומי ,ובשנת  161לפנה׳יס כבר
שהו בהומא נציגיו של יהודה המכבי ושקדו על גיבוש היחסים בין
המעצמה החדשה העולה במערב ובין המדינה הקטנה השבה לעצמאותה
במזרת .הפעילות הדיפלומטית נשאה פרי ,ובין שתי המדינות נחחמה
ברית אשר הסדירה את היחסים ביניהן .גם יורשיו של יהודה המכבי
הקפידו לתדש את הברית בתקופת שלטונם .יהודים ראשונים הגיעו
לאיטליה ,ככל הנראה ,כחלק מן המשלחות הדיפלומטיות האלה .העובדה
כי ה ש ל י ח י ם ל ר ו מ א לאורך
התקופה התשמונאית היו בני
אותן ה מ ש פ ת ו ת מלמדת כי
שליחותם ה ת ב ס ס ה גם על
אישיים

שיצרו

קשהים
ברומא.
היהודית
הנוכחות
ברומא גדלה דווקא ע ם
הידרדרות ה י ח ס י ם בין
שתי המדינות .במאה

פ ר ס מ ש ע ר סיסוס המנציח א ת ל ק י ח ת ם בשבי
של יהודים וכלי ה מ ק ד ש ובתוכם המנורה

מבוא

היםסור׳ — תולדות היהודים באיטליה

ההאשונה לפנה״ס לא תידשה יהודה את הבריתות עם רומא וטיפתה
קשרים דווקא עם יריבותיה במזרח.
בשנת  63לפנה״ס כבש המצביא הרומי פומפיוס את ארץ ישראל וביטל
את עצמאותה המדינית .לאתר מכן ,בשנת  ,61הוא הוליך אחרי מהכבתו
את מלך יהודה המנוצח ,אריסטובלוס ,במסע הניצתון המפואר שערך
ברומא.
אריסטובלוס ,בניו והשבתים הרבים שהביא עימו פומפיוס ,מצאו
ברומא סותרים יהודים ממצרים ומאסיה הקטנה אשר השתקעו בבירה
האימפריאלית .הם עצמם הפכו להיות הבסיס לקהילת העבריים ברומא,
השתלבו בה ,והתיישבו בגדה השמאלית של הטיבר .רומא המשיכה
להיות מקוה משיכה עבור יהודי ארץ ישראל .משלתות דיפלומטיות הגיעו
אליה ,סוחרים מהחבי העולם היהודי ביקרו בה לצורך עסקיהם ,ושועי
יהודה שלתו את ילדיהם להתתנך בבתי האולפנא שלה .בארץ ישראל
עקבו עשירי הארץ בדריכות אתרי השינויים התרבותיים והאופנתיים
בהומא ,והעתיקו אותם לבתיהם .הבתים עצמם עוצבו ועוטרו על פי
חידושי האופנה והסגנון שנקבעו ברומא .יהודים המשיכו להגיע
לאיטליה והתיישבו גם במקומות נוספים .קהילות יהודיות התקיימו
בדרום ,בעיקר בערי התוף ,ולאוהך נתיבי המסתר במערב )פוצואולי,
נפולי ,פומפיי( ובמזרת)ברינדיזי(.
מציאות התיים של היהודים באיטליה השתנתה עם פרוץ המרד הגדול
בארץ ישראל .היהודים שמרו על זיקה לירושלים ולמקדש אשר התבטאה
בעלייה לרגל ,באיסוף כספים ובשליחת תרומות למקדש ,וכן באימוץ
סמלי המקדש ,ובראשם המנורה ,כסמליהם הלאומיים והדתיים .התרבת
המקדש בידי לגיונות רומי בשנת  70לספירה ,והבבות השבויים אשר
מילאו את שוקי העבדים ,גרמו זעזוע עז בקרב היהודים באיטליה .אלה,
יחד עם המס החדש ל״אוצר היהודים״ ,אשר הוטל על יהודי האימפריה
במקום הכספים שנשלחו קודם לכן למקדש בירושלים ,העמידו את
היהודים בפני מציאות תדשה של זרות ושל ניכור .בעקבות זאת חוזק
הצורך בהגדרה מתורשת של זיקת הפריפהיה למרכז בארץ ישהאל.
בבסיסה של זיקה תדשה זו עמדה פעילותם הרותנית והדתית של
תכמי ארץ ישראל בדורות שלאחר התורבן .בשנת  95לספירה הגיעו
לרומא רבן גמליאל השני ,ראש הסנהדרין ,ואיתו ר׳ עקיבא ,ר׳ יהושע
ור׳ אלעזר .המשלתת הגיעה לצורכי שתדלנות פוליטית בתוגי המימשל,
ותבהיה נפגשו גם עם יהודים מרומא ומקהילות אתרות .המשלתת הזאת
והפליטים ההבים שהגיעו מארץ ישראל תיזקו את הקשרים שבין יהודי
איטליה למרכז הרוחני שקם באותן השנים בארץ .קשרים אלו בין רומא
לארץ ישראל נמשכו עוד שנים הבות ואף עיצבו את דמותה של יהדות
8

איטליה .במשך שנים רבות התגאו המיותסות שבמשפחות היהודים
באיטליה בכך שהן מצאצאי הגולים שהביא עימו טיטום מארץ ישראל.
כך התלה להתגבש הזיקה בין קהילות היהודים באיטליה למרכז הרוחני
בארץ ישראל שלאתר התורבן.
רק מ ע ט ידוע לנו על אורת תייהם של יהודי איטליה בתקופה זו.
מעמדם הפוליטי לא היה יציב ,והם היו נתונים בידי הקיםרים לשבט או
לתסד .כך ,למשל ,בימי אוגוסטוס נקבע זמן תלוקת המזון ליהודים ביום
תול ,כדי שלא ייאלצו ללכת לקבלו בשבת ,ואילו בימי טיבריוס נשלחו
ארבעת אלפים מבני הקהילה היהודית לשרת בצבא בסרדיניה .בתי כנסת
מן התקופה לא שרדו ,ומקור עיקרי למידע אודותיה הוא כתובות על
מצבות קבורה ובקטקומבות ,מערכת מסועפת של מערות קברים תת
קרקעיות .מהכתובות על המצבות ובקטקומבות ניתן ללמוד על מספר
רב של בתי כנסת )ברומא ידוע על תמישה( ,על עיסוקם של היהודים
במסתר וברוכלות בעיקר ,אך גם על רופאים ועל אומנים :ציירים
ומשוררים יהודים .מרבית היהודים נשאו שמות יווניים ,ורק מקצתם
שמות עבריים ,והעיסורים על המצבות מלמדים על השימוש בסמלים
יהודיים )מנורה ,לולב וכד׳( לצידם של מוטיבים הלניסטיים ובתלקם
אף אליליים.
התנצרותה ש ל האימפריה
נקודת מיפנה מכרעת לא פתות מן החורבן ,בתולדותיהם של יהודי
איטליה ,הייתה התנצרותה של האימפריה הרומית במאה הרביעית
לםפירה .מעמדם של היהודים עמד להשתנות ממעמד של מיעוט אתני־
תרבותי ,באימפריה שמטבעה הייתה רב תרבותית ,למיעוט דתי בעולם
שהלך והפך במהירות לעולם נוצרי תד־דתי.
התנצרותה של האימפריה פגעה ביהודים מכמה בחינות .היהודים
נחשפו לתקיקה אשר דתקה את רגליהם בתחום הדתי ,הכלכלי ,הפוליטי
והצבאי .בנוסף הם נעשו קורבן לסדרת מעשי
אלימות שהיו מנוגדים אומנם לאמוה בתוק ,אך
נתמכו ,בגלוי או בסתר ,גם על ידי מעצביו של
החוק .כבר בשנת  315נאסר על היהודים לשדל
את אתיהם שלא להתנצר ,בעוד שמנגד פעלה
הכנסייה ,בעידודם של השלטונות ,להפצת
האמונה הנוצהית בקהב כל שכבות האוכלוסייה.
שנים ספורות לאחר מכן הורחקו היהודים מן
השירות הציבורי)בשנת  (321ובהמשך נאסר
עליהם להחזיק עבדים נוצרים )בשנת .(339

אוססיה העתיקה
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היסטורי— תולדות היהודים באיטליה

משום כך נאלצו היהודים להפסיק לעסוק בתקלאות ובעיסוקים נוספים
המצריכים התזקת עבדים .באמצע המאה הרביעית נהרס בית הכנסת
בטורטונה ,והיהודים בה נדרשו להמיר א ת דתם או לעזוב א ת העיר.
בסוף המאה הזאת תקף אספסוף בהומא א ת בתי הכנסת בעיר והעלה
אותם באש.
במקביל להתנצרותה של האימפריה חלו בה גם שינויים בתחום
הפוליטי והלאומי .קונסטנטינוס העתיק א ת בירתו מזרתה ותיסל את
ההגמוניה הפוליטית והתרבותית של איטליה בכלל ושל רומא בפרט.
בשלהי המאה פוצלה האימפריה מתדש לביזנטיון ולרומא .פיצול זה
יצר נתק בין ארץ ישראל ,שנותרה בתחומיה של ביזנטיון ,לבין קהילות
איטליה המרכזית והצפונית .השלטונות הרומיים לא ראו בעין יפה את
הקשרים בין הקהילות ,ויותר מכך א ת משלותי התרומות והכספים אל
מתוץ לתחומי הממלכה ,והם אף אסרו עליהם למשך תמש שנים.
בראשית המאה החמישית החלו השבטים הברברים לפרוץ את גבולותיה
של האימפריה ,ולקראת אמצע המאה הציפו גלי הפולשים את כל מרתבי
איטליה .בספטמבר  476הוסר מעל כיסאו רומולוס אוגוסטולוס ,אחרון
קיסרי המערב ,והאימפריה הרומית המערבית חדלה להתקיים.
היהודים באיטליה בימי הביניים
עם ה ת מ ו ט ט ו ת הסדר והמשטר של האימפריה הרומית שטפו א ת
מרתבי איטליה גלים של פולשים .בראשית המאה התמישית היו אלו
הוויזיגותים שהגיעו מהצפון ,באמצע המאה הגיעו הוואנדלים מהדרום,
ובסופה באו האוסטרוגותים .הפלישות התכופות ואובדן הביטתון
האישי וביטחון הרכוש פגעו ביהודים ,כפי שפגעו גם בשאר תלקי
האוכלוסייה .היהודים נפגעו יותר ברגע שהמירו השבטים הברברים את
הנצרות האריאנית ,הסובלנית יתסית ,בנצרות הקתולית .תקופה זו היא
׳תקופת אופל׳ מבחינת המקורות העומדים בפנינו ,ולפיכך קשה
להעריך א ת ה ש פ ע ת ה פ ל י ש ו ת
והכיבושים השונים על היהודים .עם
זאת ,בקודקס תיאודוסיוס ,אשר
זכה ל ת פ ו צ ה ניכרת ב א י ט ל י ה
ב א ו ת ן השנים ,יש ה ת י י ת ס ו ת
נרחבת לשאלה היהודית ,וממנו
אנו למדים על נוכחות יהודית
לא מבוטלת גם בתקופה זו.
הכיבושים התכופים ותוסר
מצבה בבית הקברות בפדובר,
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של הומא בעיני היהודים .בעקבות כך היגרו יהודים רבים מרומא
ומסביבותיה אל האזורים הפוריים שבדרום איטליה .היהודים התיישבו
באזורים האלה מן המאה החמישית ואילך ,ובשנות השלושים של המאה
השישית פלשו אליהם צבאות הביזנטים .פלישה זו הייתה חלק מן המהלך
שהוביל קיסר המזרח קונסטנטינוס לאיחודה מתדש של האימפריה
הרומית .מ ע ת ה התתלקה איטליה לשתי חטיבות מדיניות נפרדות:
בשליטה ביזנטית היו ה׳עקב׳ וה׳בוהן׳ של חצי האי האיטלקי ,האי
סיציליה ושטחים נרחבים במהכז איטליה ,ובשליטת הלנגוברדים היה
שאר שטחה של איטליה .גם כיבושיו של קרל הגדול ,מאתיים שנה
מאוחר יותר ,לא שינו את התמונה בצוהה מהותית .קווי הגבול השתנו
אומנם ,אך הדרום המשיך להיות נתון לשליטה ביזנטית ,והצפון הפך
לקרולינגי .לתלוקה זו נודעה משמעות מבתינת יהודי איטליה .היהודים
אשר חיו בדרום הארץ מצאו א ת עצמם שייכים לישות פוליטית,
תרבותית וחוקית שונה לחלוטין מזו של יהודי הצפון .הדרום הביזנטי
היה קרוב יותר לארץ ישראל ,שהייתה נתונה אף היא לשלטון ביזנטי.
בהמשך הוא נתשף למגע עם עולם האיסלאם ,ואף היה שותף לעימותים
בין האיסלאם לבין האימפריה הביזנטית סביב כיבושה של סיציליה בידי
המוסלמים .לעומת זאת הפך הצפון לחלק מאימפריה שמוקדי השלטון
שלה שכנו במערב ,בצרפת ובגרמניה ,ואשר הייתה מנותקת כמעט לגמרי
מן המזרת הנוצרי)ביזנטיון( ומן המזרת המוסלמי.
המושלים הביזנטים לא התייתםו בתחילה אל היהודים בסובלנות
רבה ,אולם מקורות מאותרים יותה ,מן המאה התשיעית ואחריה,
מלמדים על שגשוג כלכלי ועל פריתה תרבותית בקהילות היהודיות
בדרום איטליה .במגילת אחימעץ ,ספר יוחסין משפחתי בתרוזים אשר
התתבר בדרום בראשית המאה ה־  ,11מגולל המתבר מאתיים שנות
היטטוריה משפתתית .במגילה מתוארים תלמידי תכמים ,מדינאים ,עושי
פלאות ,חזנים ופייטנים ,וכן עליות לרגל לירושלים ,היפוי חולים ,מעשי
קונדס ומפגשים דיפלומטיים בחצר הקיסר .מבין השיטין עולה תמונה
של קהילות משגשגות ,של פריחה רוחנית המלווה בעצמאות ושל
התנתקות מן התלות במהכזים הגדולים בארץ ישראל ובבל .מתגלים גם
חששות מפני גזירות קיסריות ופעילות מ ת מ ד ת בתחום הפוליטי ,הדתי
והמיסטי לשם הגנה על הקהילות ,על חיי היהודים ועל רכושם.
תששות אלו לא היו לשווא .במשך המאה העשירית סבלו יהודי הדרום
הביזנטי לא א ת ת מרדיפות דתיות קשות ,מהמרה כפויה וממעשי טבת,
אך המציאות הזאת לא שיתקה א ת הפריחה הרותנית והתרבותית.
בפרפרזה על הפסוק בישעיהו)ב ,ג( אמר במאה ה־ 12רבינו תם" :כי
מבארי תצא תורה ודבה ה' מאוטראנטו" .היצירה הרותנית בדרום
11

מבוא

היסטורי — תולדות היהודים באיטליה

איסליה התמקדה בשירה ,בפיוס ובמדרש .יוצא מכלל זה הוא ספר
יוסיפון ,עיבוד עברי לנוסחים הלטיניים של כתבי יוספוס ,שנכתב בדרום
איטליה במתצית הראשונה של המאה העשירית .אישיות בולטת אשר
פעלה באותן השנים היא שבתאי בן אברהם דונולו ,טופר ,רופא ומדען,
אשר עמד בקשרים הדוקים עם מלומדים ומדינאים ביזנטים .הוא הותיר
אחריו חיבור רפואי תשוב ,כמו גם פיהוש לספה הקבלי הנודע יספר
יצירה׳.
גם בקרב היהודים שחיו באזורי השליטה של הקרולינגים בצפון
איטליה הייתה פריחה רוחנית .במחצית השנייה של המאה העשירית
הפכו אזורים אלו למרכז רוחני חשוב .בראשית המאה העשירית היגרה
משפחת קלונימוס ,משפתה יהודית מן העיר לוקה ,שבצפון איטליה,
ל מ מ צ א שבעמק הריין .המשפחה מצאה במגנצא מרכז יהודי פעיל
ותוסס ,והיא עצמה השאירה את חותמה על קהילות מגנצא ושפירא
בפרט ועל קהילות אשכנז בכלל במשך דורות רבים אחר כך.
מקור חשוב לתולדות יהודי איטליה בימי הביניים הוא דיוותו של
בנימין מטודלה על המסע שערך מספרד לארץ ישראל ,וממנה מזרחה
לבבל ולפרס .בנימין הגיע לצפון איטליה בשנות השישים של המאה
ה־ ,12ועבר בה בכמה קהילות .לאחה מכן הוא פנה דרומה ,עבר ברומא,
והפליג מאוטראנטו הלאה .בנימין מספק מידע רב ואמין על הקהילות
שבהן עבר ,על מספר היהודים ועל תחומי עיסוקיהם .בצפון מצא בנימין
קהילות קטנות יתסית )שני יהודים בג׳נובה 20 ,בתי אב בפיזה ו־40
בלוקה( .הוא התפעל ממצבם הטוב של היהודים ברומא) 200משפתות(,
ותיאר גם את הקשר של עתיקות בעיה ליהדות ,כמו למשל שני העמודים
בכנסיית טט .פטר .על עמודים אלו סופר כי הובאו מבית מקדשו של
שלמה ,ולדברי יהודי רומא הייתה זיעתם ניגרת כמים מדי שנה בתשעה
באב .בדרום מצא בנימין קהילות מפותתות ) 500נפש בנאפולי ו־600
בסאלרנו( ,וכשעבר בדרכו תזהה בסיציליה ,אשר שבה בינתיים לידיים
נוצריות ,תיאר את הקהילה היהודית שם ,שהמשיכה לשמור על השפה
ועל המנהגים מימי השלטון המוסלמי.
עיסוקם העיקרי של יהודי איטליה היה המסחר .בדרום ,המפותח
והמרכזי יותר מבתינה יהודית ,עסקו היהודים במסחר ימי ובין־לאומי,
והתגוררו בערי הנמל לאוהך החופים .יהודים נטלו חלק גם בתעשיית
הטקסטיל .העיסוק בהלוואה בריבית ,אשר הלך והתפשט בשנים אלו
בין יהודי אשכנז ,לא היה שכיה באיטליה .בקהילות הדרום היה גם מרכז
רוחני חשוב ,ובמאות ה־ 11וה־ 12עדיין ניתן היה למצוא שם תלמידי
חכמים אשר למדו בישיבות בבל ויצקו מים על ידי גאוניה .האישיות
התורנית הבולטת ביותר בתקופה זו באה מרומא .היה זה ר׳ נתן בר׳
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יתיאל ,מתברו של המילון
הראשון
האנציקלופדי
והיחיד במינו לתלמוד:
׳הערוך׳ .ה ד ר ו ם ש י מ ש
ב ת ק ו פ ה זו מ ק ו ם מ פ ג ש
ת ר ב ו ת י  ,ו ד ר כ י ה ן של
הלטינית,
התרבות
הביזנטית,
האיטלקית,
והיהודית
המוסלמית
הצטלבו בו .במפגש תרבויות
זה מילאו היהודים תפקיד
של מ ת ו ו כ י ם ת ר ב ו ת י י ם ,
במקרים רבים בחסותם של
מ ל כ י ם או של ש ל י ט י ם
מקומיים אחרים .תיווך זה
ה ת ב ט א בעיקר בתרגומם
ביתו ש ל ר׳ עובדיה מברסנורא
ללטינית של ספרים יווניים,
שתהגומיהם הערביים הגיעו לדרום איטליה .מתרגמים ומלומדים יהודים
אתרים אשר פעלו באזור ,אף קיימו קשרים הדוקים עם השליטים
המקומיים ,והעשירו את ספריותיהם בתרגומים של תיבורים עבריים.
למרות חשיבותו כמרכז תרבותי ורותני עמד הדהום לפני שקיעה
בשלהי המאה ה־ .12בשנת  1215התכנסה ברומא הוועידה הלטראנית
הרביעית ,וכתלק ממאבקה בהתפרצויות של מינות נוצרית ,חידשה רבים
מן החוקים והצווים האנטי יהודיים אשה נקבעו מאות שנים לפני כן.
היהודים נדרשו לענוד תו היכר מיוחד ולשלם מעשרות לכנסייה.
האיסורים על החזקת עבדים נוצרים והחובה להרחיק את היהודים
ממשרות ציבוריות פורסמו והודגשו שוב .את המושלים הביזנטים בדרום
איטליה התליף במתצית השנייה של המאה ה־ 13בית אנז׳ו הצרפתי,
אשר הגיע למקום על פי הזמנתו של האפיפיור .המושלים החדשים גילו
רגישות יתרה כלפי דרישות הכנסייה ,ומילאו את התלטות הוועידה
הלטראנית בקפדנות רבה אף יותר מכפי שהקפידו עליהן ברומא עצמה.
בסיציליה נאבקו זה בזה בית הוהנשטאופן הגרמני ובית אראגון ,ושניהם
ניסו להדגיש את אדיקותם הדתית באמצעות אכיפה תקיפה של חוקי
הכנסייה .מציאות פוליטית ותוקית זו הביאה לסדרה של התקפות
עממיות כנגד היהודים .בין ה ת ק פ ו ת אלו היו עלילות דם בטראני
ובאפוליה ,טבת ביהודי נאפולי וסדרת המרות כפויות במקומות נוספים.
ב־  1291גורשו היהודים מאזורים נרתבים בדרום איטליה .מאורעות אלו

13

