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לאחר חתימת המשנה ומותו של רבי יהודה הנשיא מתחילה תקופה חדשה   

  .מפרשי המשנהשה�  , תקופת האמוראי�� בתולדות התורה שבעל פה

  ".תלמוד" המונח את עלינו להסביר ,גמרא ללמוד נתחילשלפני 

  . טע�, פירוש, סברה, לימוד: פירושו" תלמוד"

 של האמוראי� בתקופה שאחרי את לימוד�הכולל  הוא החיבור" תלמוד"

משמשי� היו� בשפת הע� " גמרא"ו" תלמוד"המונחי� . חתימת המשנה

  . לי� נרדפותיכמ

ה שבי� חתימת המשנה לחתימת תקופבבאר� ישראל ובבבל שחיו חכמי התלמוד 

   ".אמוראי�"נקראי� בפינו התלמוד 

 של � בלי ותלמוד ב,  של חכמי אר� ישראל�תלמוד ירושלמי : שני תלמודי� ה�

  .חכמי בבל

אמוראי� חכמי הגמרא נקראי� . מתורגמ�פירושה  � "אמורא"המילה 

 ש�כ.  סמכות� מוגבלת,חתימת המשנהל שזמנ� מאוחרכיוו� ו) מתורגמני�(=

 כ$, התורגמ� ששימש את החכמי� תפקידו הוגבל למסירת דברי רבותיו לע�ש

 לפרשרק אלא , ה�דברי התנאי� או לגרוע מעל  לאמוראי� לחלוקאי� רשות 

   .ה�את דברי

דברי ל עומדת בסתירהא� נמצא משנה או ברייתא ה, לפי דברי הרב": דוד

  "?חייב האמורא לחזור בו מדבריוהא� , האמורא

אבל הוא יכול ליישב את , שאמורא אינו יכול לחלוק על תנאהוא נכו� ": הרב

הוא יכול , שללמ. כ$ שלא יסתור את דבריו) משנה או ברייתא(י המקור התנִא

או יכול להיות שיש תנא אחר שסובר , רי עוסק במקרה אֵחשהמקור התנִאלומר 

 יכול ליישב את הקושיה אינוא� האמורא א$ . כאותו תנא והוא סובר, אחרת

  ."דבריונדחי� , ימהמקור התנִא

הסמיכה (שנסמכו להוראה באר� ישראל , האמוראי�, התנאי� וחכמי הגמרא

  ".רבי" נקראו בתואר )להיתה רק באר� ישרא

שבחו�  לחכמי� רשמית" סמיכה"של  הואיל ולפי ההלכה לא היתה אפשרות

�, לפיכ$". סמו$"שיוחד לחכ� , "רבי"לא יכלו חכמי בבל להיקרא בתואר , לאר

הפ לעבש הרותל אובמ
’’’’ב הדיחי

ארמגל  אובמ
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  .שהעיד על מעלת� בלימוד התורה, "רב"חכמי בבל את התואר קיבלו 

וא� חכ� , א אמורא בבליהו" רב" שא� אמורא נקרא ,מדברי הרב מוב�": ארז

  ."הוא אמורא ישראלי" רבי"נקרא 

א� חכ� . אלא שיש להוסי+ תיקו� קט�, ארז, נכוני� הדברי� שאמרת": הרב

א� דבריו מובאי� : הוא יכול להיות או תנא או אמורא ישראלי" רבי"נקרא 

  ."וא� דבריו מובאי� בגמרא הוא אמורא ישראלי, בברייתא או במשנה הוא תנא

  י בבלאמורא
  . שאל דוד"?אי$ הגיעו יהודי� לבבל"

 הבבלי� שהחריבו את בית על ידי בגלות יהויכי� גלו היהודי� לבבל": הרב

, ג� כאשר כבשו הפרסי� את בבל והתירו ליהודי� לשוב לארצ�. המקדש

  ".לבבלרבי� גולי�  ולאחר מרד בר כוכבא הגיע. נשארו רבי� בבבל

בראש היהודי� בבבל עמד ראש . לטו� עצמיהיהודי� נהנו בבבל מחופש דת ומש

יהודי בבל חלקו לו כבוד מלכי� וג� יהודי אר� . שהיה נצר לבית דוד, הגולה

  .ישראל הכירו במעמדו הר�

, רב. האמוראי� הראשוני�, בבל הפכה למרכז תורה חשוב בימי רב ושמואל

 בני על ש� שהיה רב� של כל" רב"נקרא בכינוי , ייב-אבא בר ,היה ששמו 

, דודו, א$ עלה לאר� ישראל ללמוד תורה מפי רבי חייא, הוא נולד בבבל. הגולה

והוא נחשב בי� , לשקידתו בתורה לא היה גבול. ומפי רבי יהודה הנשיא

, רב קיבל רשות מרבי לחזור לבבל. יִ/התלמידי� החשובי� בישיבתו של ַר

ה בסורא משכה הישיב". כדי שתהיה תורה במקו� הזה" והקי� ישיבה בסורא

כא� הפי� רב את התורה שלמד באר� . אליה תלמידי� רבי� מכל הסביבה

כי , הסכימו החכמי�, על א+ שרב היה שיי$ לדור ראשו� של האמוראי�. ישראל

ולכ� רשאי הוא לחלוק ג� על ,  כאילו הוא תנאנחשב :כלומר. יגִלָפא הוא -ָנרב ַת

  .דברי תנאי�

עיי� במפה המובאת  (לראש ישיבת נהרדעאשמואל היה צעיר מרב והתמנה 

היו לו ידיעות רבות ג� . שמואל התפרס� כדיי� מומחה ) בחוברת75בעמוד 

לא אחת חלקו . א$ הצטיי� באסטרונומיה, הוא התפרס� כרופא. בתחומי המדע

הדורות .  נדב$ חשוב בבניי� התלמוד�מהווי והוויכוחי� ביניה� זה על זה

 � ואילו בתחומי� האחרי� ,הלכה כשמואל � ממונות כי בענייני הבאי� הכריעו

  . רב ושמואל שמרו על קשר הדוק ע� חכמי אר� ישראל. הלכה כרב

 תלמידו ,רב הונא,  מילא את מקומו של רב בסוראבדור השני לאמוראי�
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רב , בעוד שממלא מקומו של שמואל היה תלמידו, רב הונא, המובהק של רב

באות� דורות . שיבה מנהרדעא לפומבדיתארב יהודה העביר את הי. יהודה

ורבי� ,  שהיה בקי וחרי+ בדבריואת רב ששת העיוור, את רב חסדאאנו מוצאי� 

  .אחרי�

בפומבדיתא .  סורא ופומבדיתא התפתחו דרכי לימוד שונות,בשתי הישיבות

הדגש על היה בסורא . הנהיגו ראשי הישיבה את דר$ הפלפול והחריפות

  .בקיאי� במשנה ודייקני� במקראכידועי� יו בני סורא ה. הבקיאות

התרכז לימוד התורה , הרביעית  בתחילת המאה,בדור השלישי לאמוראי�

וכינויו שהיה חרי+ מאוד , ראש הישיבה היה רבה בר נחמני. בישיבת פומבדיתא

 ,שהתעוור בסו+ ימיו, רב יוס+, חברו ועמו, "עוקר הרי�"בפי חכמי דורו היה 

 רבה היה ראש ".סיני" וכינויו בפי חכמי דורו היה ,אותווהיה מפורס� בבקי

ולאחר מותו נתמנה רב יוס+ לראש , ושתי� שנה ישיבת פומבדיתא עשרי�

, גדלה מאוד באות� ימי� הישיבה. י� וחצייושימש בתפקיד שנת, הישיבה

  .אל+ תי� לשני� עשריומספר התלמידי� הגיע לע

ראי� התקיי� קשר מתמיד בי�  בתקופת האמו�  הקשר בי� בבל לאר� ישראל

ישיבת סורא הושפעה במידה רבה מחכמי . חכמי אר� ישראל ובי� חכמי בבל

לקשר שבי� המרכז באר� ישראל . ורבי� מחכמיה עלו לאר� ישראל, אר� ישראל

היו תלמידי " נחותי"ה). היורדי�" (=נחותי"ובי� המרכז בבבל תרמו רבות ה

ה� היו . ללמוד תורה וחוזרי� לבבלחכמי� שהיו באי� מבבל לאר� ישראל 

הידועי�  .מביאי� מתורת אר� ישראל ובמיוחד מתורתו של רבי יוחנ� לבבל

  .רבי� ורב דימי, שבה� היו עולא

  .התלמוד הבבלי כולל כמות עצומה של חומר שמקורו באר� ישראל

 הוא חי. דודורבה נפגשי� באביי שהיה יתו� והתחנ$ בבית  אנובדור הרביעי 

הוא שקד על לימוד התורה בשעות הלילה .  והתפרנס מעבודתו כחקלאיבדוחק

הוא התמנה לראש . רבותיו היו רבה ורב יוס+. ובעונות השנה הפנויות מעבודה

 היה ,תלמידו של רב נחמ�, חברו רבא. ישיבת פומבדיתא במקומו של רב יוס+

 חלוקותהמ. ראש ישיבת מחוזאל התמנהו ,סוחר עשיר והיה צעיר לימי� מאביי

היתה כה גדולה . מגיעי� למאותשביניה� רורי ההלכה י ובשבי� אביי ורבא

הפ$ להיות ש� " הוויות דאביי ורבא"המונח  עד כי, השפעת� על התלמוד הבבלי

, תלמידיו ללמוד אצל רבא אחרי מות אביי הלכו. נרד+ ללימוד התלמוד

  .כרבאההלכה בדר$ כלל נקבעה במחלוקות שבי� אביי ורבא  .במחוזא
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מתפצלת ישיבת ,  למניינ� במחצית השנייה של המאה הרביעית,בדור החמישי

. עיר ליד סורא, לאחר מות רבא הלכו חלק מתלמידיו ע� רב פפא לנרש .מחוזא

 חלק אחר של התלמידי� .חברו רב הונא בריה דרב יהושע ועמו, ש� יסד ישיבה

  .ולהשחזרה ועלתה לגד, בר יצחק לפומבדיתא עבר ע� רב נחמ�

כשקשתה על יהודי . רב אשי,  לאמוראי בבל הופיעה דמות גדולהבדור השישי

חכמיה עזבוה ועשרות שני� ,  ישיבת סוראנסגרה, בבל יד השליטי� הפרסיי�

והיה בידו , רב אשי ירש מאבותיו עושר גדול. עמדה בשיממונה וחיכתה לגואל

הקי� רב אשי ,  רבקו� הבניי� היש� והרעוע שהיה בימיבְמ. לחדש את הישיבה

, כדי לזרז את עצמו ואת הפועלי� במלאכה. בכספו ישיבה גדולה ומפוארת

וכ$ התגורר בישיבה עד שגמרו לבנותה , הכניס את מיטתו לבני� הבלתי גמור

  .  כולל המרזבי�,והתקינו בה את כל הדרוש
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החל בכינוסו של  הוא. שי� שנה בראש ישיבת סוראירב אשי עמד כמעט ש

  ): מסכת בבא מציעא ד+ פו עמוד א( י כותב"רש. ובעריכתו התלמוד הבבלי

 עד ימיה� לא היתה גמרא .סו כל האמוראי� ����    ''''סו הוראהסו הוראהסו הוראהסו הוראה רב אשי ורבינא  רב אשי ורבינא  רב אשי ורבינא  רב אשי ורבינא ''''" " " " 

או שאלה , על הסדר אלא כשהיתה שאלה נשאלת בטע� המשנה בבית המדרש

  .אחד ואחד אומר טעמו כל � בדי� ממו� או איסור והיתר  המאורעעל מעשה

וקבעו על סדר המסכתות , ורב אשי ורבינא סידרו שמועות אמוראי� שלפניה�

והקשו קושיות שיש להשיב , כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה לה

וקבעו הכל , י� לתר  ה� והאמוראי� שעמה�ישראו )ותירוצי�(=ופירוקי� 

  ". …בגמרא 

י עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקו� ִ/מימות ַר: "ל"א אמרו חזולא לשו

  ). סנהדרי� לו" (אחד

  רבי יוחנ�
לא היה אלא , רבי יוחנ�, גדול אמוראי אר� ישראל בדור השני וראש הדור כולו

 שראה למרות שמיו�. או בארמית בר נפחא, ומכא� כינויו ב� הנפח, בנו של נפח

בכל , ולמרות עוניו ומצוקתו בימי נעוריו, את אור העול� היה רבי יוחנ� יתו�

ואלפי דברי האגדה וההלכה שלו תופסי� מקו� , הגיע למעלה גדולה מאודזאת 

רב אותו רבי יהודה בהיותו צעיר ֵק. בתלמוד הבבליוחשוב בתלמוד הירושלמי 

+ כי זכה רבי יוחנ� א. שניבא לו עתיד מזהיר עוד בהיותו בבט� אמו, הנשיא

חוד מרבי יובי, את עיקר תורתו מתלמידי רביקיבל בכל זאת , ללמוד אצל רבי

כבר בילדותו התגלתה תכונה יסודית . מרבי אושעיא ומרבי ינאי, חנינא בר חמא

הוריו . אהבת תורה והתמדה בלימודי� ללא גבול: באופיו של יוחנ� הצעיר

. והוא מכר אותה כדי שיוכל ללמוד תורה, השאירו לו נחלה בי� טבריה לציפורי

 מאז נתמנה לראש . שנהשמוני� יסד ישיבה גדולה בטבריה והיה ראש ישיבה

לרבי יוחנ� הייתה . הישיבה בטבריה החלה תקופת הזוהר לתורת אר� ישראל

כל חכמי אר� ישראל וא+ גדולי התורה בבבל . דר$ מיוחדת משלו בלימוד

רבי� מחשובי האמוראי� בבבל עלו לאר� . כולוהתייחסו אליו כאל מורה הדור 

  . ישראל כדי לקבל תורה מפיו

. שהיו ראשי הדור וראשי ישיבות אחריו, יוחנ� היו תלמידי� רבי� מאד' לרבי

עד , כל כ$ בתורה בחייו היה גדול.  וביופי נדירהוא היה מבור$ בכוח גופני גדול

 הלכה �  שמואל ורבי יוחנ�: "וכ�, "הלכה כרבי יוחנ� �  רב ורבי יוחנ�: "שאמרו

 . מייחסי� לו את עריכת התלמוד הירושלמי". כרבי יוחנ�

  ."ריש לקיש, ב� זוגו בויכוחי� ובבירורי� התורניי� היה גיסו
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  ?מה עשו האמוראי�
  "?במה דנו בישיבות האמוראי�": ארז

  .  "יִ/בישיבות האמוראי� דנו בעיקר במשנת ַר": הרב

  .רוש העניי�ופי, פירוש מילי�   . א

בדר$ כלל משנה הכיוו� ש,  התנאי�טעמיאת להבי� כמו כ� רצו החכמי�   .ב

  .מה הטע� � "?מאי טעמא"  ולכ� ה� שואלי�.פירשה את הטע� לא

להלכה כחלק מהחיפוש אחר מקור את הלעיתי� רוצי� החכמי� לדעת   .ג

מניי� (=" ?מנא הני מילי "ברוב המקרי� מובאי� הדברי� בפתיחה. טעמה

  ).אלה הדברי�

  .האמוראי� מדייקי� בלשו� המשנה  .ד

האמוראי� שואלי� על פרטי� אחדי� הנמצאי� במשנה ונראי� לכאורה   .ה

  ? מדוע היתה המשנה צריכה להזכיר את כל הפרטי�:מיותרי�

האמוראי� מוצאי� סתירות בי� משניות ולפעמי� יש סתירה בי� שני   .ו

זו עצמה  (�" הא גופא קשיא ":חלקיה של אותה משנה ואז שואלת הגמרא

  ).קשה

וחכמי� ראו צור$ לקבוע , במחלוקות שבמשנהפסקי הלכות  אי�במשנה   . ז

  .כדי לדעת כיצד לנהוג הלכה למעשה, פסקי הלכה

 .האמוראי� גזרו גזירות ותיקנו תקנות  .ח

נו יקת, רה למשנה ה� עסקו בשאלות חדשותמלבד ההתייחסות הישי 

  .פסקו הלכות והוראות בכל תחומי החיי�קבעו מנהגי� ו, תקנות

  .לסיו� נלמד על מראי מקומות והגהות בד+ הגמרא

  .בד+ הגמרא שפע של מידע העשוי להיות לעזר ללומד

  .מראי מקומות לפסוקי המקרא �" תורה אור"

  .מראי מקומות למקבילות בספרות התלמודית �" ס"מסורת הש"

בספרו , �"רמב. 1:  ספרי הפסיקה ההפנייה לארבעת�" נר מצוה", "עי� משפט"

שולח� . 4; הטור. 3; )ספר מצוות גדול(ג "סמ. 2; 'מצוי� בקיצור מיי. משנה תורה

  .ערו$

" בית חדש"ח על ש� פירושו "שנקרא הב, רבי יואל סירקיס �ח "הגהות הב

י "הגיה בענייני לשו� וסגנו� את הטקסט התלמודי וג� את דברי רש, לטור

  . "ותוספות

  ."הלא ברור לי כיצד משתמשי� בדברי� אל": דוד

  .רגל בהמש$ אי$ למצוא כל דבר בעזרת מראי המקומותַתְנ' בעזרת ה": הרב
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  משימות    ����

  התמצאות בד� הגמרא

  : וכתוב החמישיעיי� בעמוד הראשו� של הפרק  .1

  _________________________________? מה ש� הפרק הקוד�  .א  

  ____________________?" ברכות"במסכת  חמישיהמה ש� הפרק   .ב   

  _______________________________? א בש� זה מדוע הוא נקר  . ג  

  ___________.חמישיהשבו מתחיל הפרק , ציי� את הד+ ואת העמוד. ד  

  __________________ :ש� המסכת _____________ :ש� הסדר  .ה 

תורה ", "ס"מסורת הש", "עי� משפט: "בד+ הגמרא אמצעי עזר שוני�  .2

  :בד+ הראשו� וכתוב" יגעת ומצאת" עיי� בגמרא *.ח "הגהות הב", "אור

  :ו שלהיכ� תמצא את מקומ  

  ________________________________________:$"פסוק בתנ  . א  

  ____________________________________: מקבילות בתלמוד  . ב  

  ________________________________________:פסק ההלכה  . ג  

  .ח"הגהות הב: תיקוני גרסאות  . ד  

  הכרת מונחי� בסיסיי�

  ? של האמוראי�העיקרימה הוא התפקיד   .3

  ____________________________________________________      

   ____________________________?הא� אמורא יכול לחלוק על תנא   .4

  _________________________________________________.נמק  

  .אחרי האמוראי�/  לפניהתנאי� חיו . מחק את המיותר  .5

  .אחרי המשנה/ לפני  � הגמרא נכתבה . ק את המיותרמח  .6

   ."סמיכת זקני�", "רבי", "רב: "עיי� במילו� מונחי� בנספח במונחי�  .7

  ________________? " רבי" אילו תנאי� ואמוראי� מכוני� בתואר   .א  

  ______________________? " רב" אילו אמוראי� מכוני� בתואר   . ב   

  _______________________________? " רב�" מי מכונה בתואר   . ג   

  תנאי� ואמוראי�  .8

   :מתח קו מהחכמי� לחיבוריה�  .א   

  

  

  

הנשמ

ארמג

�יארומא

�יאנת
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 מה פירוש .231עמוד  "אמורא" במונח עיי� במילו� מונחי� שבנספח. ב

   ______________________________________".אמורא "הֵש�

  __________________?"אמוראי�"מדוע נקראו חכמי הגמרא בש�   . ג

    _________________________________________________  

  .וענה על השאלות המצורפות, עיי� בתרשי� שלפני$  .9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, רבא, רב יהודה, רבה: ילו� שלפני$השל� את החסר בתרשי� לפי התרמ  .א  

  .שמואל, רב הונא

  _________________________________?מי היו תלמידיו של רב  .ב  

  ? ומי היו רבותיו של רבאמי היו רבותיו של אביי  .ג  

    _________________________________________________  

  _______________________________?מי היו רבותיו של רב פפא  .ד  

  _________________________________?מי היה רבו של רב אשי  .ה  

,אעדרהנ
אתידבמופ

איסחמאתמ,ארוס

בר

�סויבראדסחבר

�ושאררוד

ינשרוד

ישילשרוד

יעיבררוד

אפפבר ישימחרוד

ישאבר ישישרוד

ל בר
דימלת

�מחנבר

ארקמ

ייבא

�מחנבר
קחצירב

רבימר
אמח
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  ___________________________.נמק? "סיני"מי מהחכמי� כונה   .א  .10

   ______________________.נמק? "עוקר הרי�"מי מהחכמי� כונה   .ב  

  ______________________________?"נחותי"איזה תפקיד היה ל  .ג  

היזהרו בבני עניי� שמה� "על מי מהחכמי� לעיל נית� לומר את המשפט   .11

  ___________________________________________?"תצא תורה

  ____________________________________________________      

  .תאר בקצרה את פעולת עריכת התלמוד שביצעו רבינא ורב אשי  .12

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

ומה היה המעשה , 42בעמוד כתוב לאיזה חכ� קשור הציור המובא   .13

  _________________________________________. בציורשמתואר

   ____________________________________________________    

   ____________________________________________________    

. עיי� באנציקלופדיה לחכמי התלמוד וכתוב חיבור על רבי יוחנ� או על רב  .14

  : כלול בחיבור את הנושאי� הבאי�

המעשה ברבי יוחנ� , מכירת נכסיו לש� לימוד תורה,  ילדותו�רבי יוחנ�   

השקפתו , מאמריו בענייני אגדה, חייו מלאי הסבל, מי היו רבותיו, ואלפא

  . יחסיו ע� רב ושמואל,יחסו לאר� ישראל ויישובה, יי משפחהעל ח

ירידתו לבבל , לימודיו בישיבה של רבי יהודה הנשיא, חינוכו,  שמותיו�רב  

מי היו רבותיו ומי , הצלחת הישיבה בסורא, והליכתו להקי� ישיבה בסורא

  .התפילות שחיבר, מאמריו בענייני אגדה, היו תלמידיו

  

  

  

  

  

חנ דע �דאמ
דעו חנמ
�הרבא

�תובאה
�הרבאמ
השמדע

,עשוהי

�יטפוש

�יאיבנ
תסנכישנאו

הלודגה

תוגוז

�יאנתו
�יארומא

�ניינמל

1000200024502760350039804230 0
�לועהתאירבל

220470
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    האמוראי� באר� ישראל ובבבללפני- דורות 
  בבלאמוראי   אמוראי אר� ישראל  דור

  ראשו�

220 � 260  

  למניינ�

 רבי, בר קפרא, רבי חייא

רב� גמליאל , חנינא בר חמא

, רבי שמעו� בר רבי, בר רבי

רבי , רבי הושעיה, רבי ינאי

  . יהושע ב� לוי 

רבה , רב שילא, רב אסי, שמואל, רב

מר , לוי, אבוה דשמואל, בר חנא

  . גניבא, עוקבא

  שני 

260 � 290  

  למניינ�

, רבי יוחנ�, רבי יהודה נשיאה

ריש  (רבי שמעו� ב� לקיש

, רבי יוסי בר חנינא, )לקיש

, רבי חנינא קרא, רבי שמלאי

  .רבי יעקב בר אידי

רבה , רב כהנא, רב יהודה, רב הונא

רב ירמיה , חייא בר רב, בר אבוה

  . בר אבא

  שלישי 

290 � 330  

  ניינ�למ

רבי אלעזר ב� , רבי אבהו

רבי , רבי אסי, רבי אמי, פדת

רבי , יהודה נשיאה השני

, רבי שמואל בר נחמני, זירא

רבי , רבי יאשיה, רבי אבי�

  . נת� בר טובי

רב , רב המנונא ,רב יוס+, רבה

, עולא, רב ששת, רב נחמ�, חסדא

, רב הונא בר חייא, רבה בר בר חנה

ר רב רב מרי ב, רבה בר רב הונא

רב יצחק , רב הונא בר חיננא, הונא

  . רב ספרא, בר אבדימי

  רביעי

330 � 360  

  למניינ�

  

רבי , רבי יונה, רבי ירמיה

  .רבי חגי, רבי אחא, יוסי

רב נחמ� , רמי בר חמא, רבא, אביי

רב , רב אדא בר אהבה, בר יצחק

רב הונא , רבה בר מתנה, רבי�, דימי

 אביי, רב חייא בר אבי�, בר יהודה

  .רב חנינא בר אבי�, בר אבי�

  חמישי

360 � 400  

  למניינ�

, רבי יוסי בר אבי�, רבי מנא

, רבי ברכיה, רבי תנחומא

  .רבי חזקיה

, רב הונא בריה דרב יהושע, רב פפא

  .רב זביד, רבינא 

  שישי

400 � 430  

  למניינ�

   ,רב הונא ב� רב נת�, רב אשי  

, רב יימר, מר זוטרא ,אמימר

  .מירימר

  
  ישביע

430 � 470  

רב אחא בריה , מר בר רב אשי  

  .רפר�, )האחרו�(רבינא , דרבא

  


