טבלת עזר לתולדות תנאים ואמוראים
הערות:
א .החכמים מופיעים ע״פ שנת פטירתם ולכן יתכן שחכם שהאריך ימים
לא יופיע עם חבריו)רב חסדא הוא דוגמא טובה לכך( .במקרים אחרים,
החכם לא יופיע במקומו המדויק.
ב .מופיעים כאן רק החכמים המרכזיים ויתכן בלבול בין חכמים עם שם
זהה)יש חמישה רב כהנא בגמרא(.
ג .המספרים מבטאים את שנת תחילת התקופה המדוברת.
ד .רוב התאריכים לקוחים ממקורות מדעיים ותואמים בקירוב לכתוב
ב״סדר עולם״)למעט נס חנוכה ,שעל פיו היה בשנת .( - 138
ה .הודגשו גדולי הדור בתקופת האמוראים.
ו .הנתונים לקוחים בעיקר מהספרים הבאים:
אטלס ״עץ חיים״ ,הרב רפאל הלפרין.
מבוא לתלמודים ,חנוך אלבק.
התלמוד ויוצריו ,א .מ .נפת.
לסדר הדורות ,ר׳ יחיאל בן שלמה היילפרין.
דורות הראשונים ,יצחק אייזיק הלוי.
איגרת רב שרירא גאון.

שנת
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ל רז-

ירושלים

3460

שמעון הצדיק

3510

אנטיגנוס איש סוכו

3560

יוסי בן יועזר
)צרידה(
יוסי בן יוחנן

3610

יהושע בן פרחיה
ניתאי הארבלי
שמעון בן שטח
יהודה בן טבאי
שמעיה
אבטליון
שמאי הלל
רבן יוחנן בן זכאי

3660
3710
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ציפורי

ר׳ חנינא סגן
הכהנים
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ר׳ אליעזר
)בן הורקנוס(

רבן גמליאל
)בן ר׳ שמעון(

3880

ר׳ טרפון

ר׳ אלעזר בן עזריה

ר׳ חלפתא

ר׳ יוסי הגלילי
ר׳ שמעון בן גמליאל

3915

3950

ר׳ פנחס בן יאיר
ר׳ אלעזר הקפר

3970

ר׳ יוסי
)בן חלפתא,
סדר-עולם(
רבי
ר׳ ישמעאל
בר׳ יוסי
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המלך ינאי
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הרומאים
בא״י )(-63
הורדוס
)(-37
סוף הזוגות

יוחנן כהן גדול
)בן מתתיהו(
חוני המעגל
)תנא דבי( אליהו

שמעון בן
עזאי
שמעון בן
זומא
ר׳ מאיר
ברוריה
)בת ר׳
חנניה בן
תרדיון(

ר׳ חייא
)תוספתא(
רבן גמליאל
)כרבי(
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תחילת
הזוגות

שמעון)בן הלל( בן בג בג
רבן גמליאל)הזקן ,בן שמעון(
עקביא בן מהללאל
ר׳ אליעזר בן יעקב
יונתן בן עוזיאל
רבן שמעון בן גמליאל
ר׳ חנינא בן דוסא
ר׳ יהושע)פקיעין( שמואל הקטן
דוסא בן הרכינס
נחוניא בן הקנה
ר׳ אלעזר בן ערך)אמאוס(
ר׳ ישמעאל)בני ברק(
ר׳ חנניה בן תרדיון)סיכני(
ר׳ עקיבא)בני ברק(
ר׳ יהודה בן בבא
ר׳ יוחנן בן נורי)נגנינר(
ר׳ יהודה)אושא( ר׳ נתן)הבבלי(
ר׳ אלעזר)בן שמוע(
ר׳ מתיא בן חרש)רומי(
ר׳ יהושע בן קרחה)נגנינר(
ר׳ שמעון בר יוחאי)תקוע(
ר׳ שמעון בן אלעזר
ר׳ אלעזר בר׳ שמעון
ר׳ שמעון בן מנסיא
ר׳ יהושע בן כפוסאי)חתן ר״ע(
ר׳ אפס
בר קפרא)ברייתות(
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רב הונא
)ריש גלותא(
ר׳ יאשיה)הוצל(
ר׳ יונתן
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עריכת
המשנה
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ר׳ אחא בר׳ יאשיה
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סוף התנאים
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דשמואל
ר׳ שילא)הוצל(

דור
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לגריאה
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4125
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4195

ארץ י שראל

בבל
 \7ר ר א

ס ר פנ פ רי רנ א

רבן גמליאל)בן רבי ,טבריא( ר׳ אפס
ד׳ חיי א )תוספתא( בר ק פ ר א )בריתות(
ר׳ אושעיא )ברייתות ,קיסרין( י־׳ חנינ א
רב)ספרא,
ספרי ,אחיין
ר׳ יהושע בן לוי)לוד( ר׳ ינאי)עכברא(
של ר׳ חייא(
ר׳ יהודה נשיאה א׳)בן רבן גמליאל(
ר' יוחנן )טבריא ,תחילת עריכת הירושלמי( רב הונא
רב י הוד ה )בר יחזקאל(
ריש לקי ש )טבריא( ר' יו סי בר חנינ א
ר׳ שמלאי)לוד(
ר' אלעזר )בן פדת ,ציפורי( ר׳ אלעאי)צור(
רבה )דוד אביי(
רבחסדא
ר' אמי)טבריא( ר׳ אבא י־׳ א סי)טבריא(
רב אחא )אריכא( ר׳ לוי ר׳ חייא בר אבא )צור(
רב יוס ף
ר׳ חלבו ל׳ זי ר א )ר׳ זעירא( רב חנניה )חנינא(
ר׳ יעקב)בר אחא(
ל׳ אבהו )קיסרי(
ר׳ אבא בר זבדא
ר׳ שמואל בר נחמני)לוד(
ר׳ יעקב בר אידי
ר׳ יהודה נשיאה ב׳
יצחק )נפחא( ר׳ שמעון בן פזי)הוא ר׳ סימון(
ר׳ זירא ב׳ ר' י ר מי ה ר' יונה )טבריא(
אביי
ר׳ ברכיה ר׳ יצחק בן אלעזר ר׳ נסא ר׳ פדת
רבא)חתן של רב חסדא(
רבן הלל)הלוח העברי( ר׳ יוסי)טבריא(
רב נחמן בר י צ ח ק
רבה בר מתנה)ר׳ אבא ב׳( ר' א ח א
רב חמא
י׳ חז קי ה
ר׳ עולא
ר' יו סי בר אבין
רב זביד מנהרדעא
רי מנ א )בן ר׳ יונה ,ציפורי( ר׳ אבין)בן רבין(
רפרם א׳) בר פפא(
ר׳ תנחומא )אנטיוכיא(
ר׳ יהודה בר שלום
ר׳ אשיין ר׳ שמואל בר אבדימי
רב כהנא ג׳
רב אשי
ר׳ חנינא דציפורין
ר׳ הלל)חתן ריב״א( רב אידי בר אבין רב אחא בריה דרבא
ר׳ ישמעאל בר יוסי)בן ריב״א( ר׳ אבא ג׳
ר׳ גביהה מבי כתיל
ב׳ מרימר
רב נחמן בר
רפרם ב'
רב הונא
רב רחומי

מר בר רב
אשי

4230

4265
4300
4340
4370
4405

נחמן קטופא)כפר ברעם(

רבה
תוספאה
רבינא בר
רב הננא

ר׳ סמא בריה דרבא

רב יוס ף ב'
)חותם התלמוד(

ר ב עינ א

רב סי מונ א

רב מר בר רב
הונא
רב חנינא
רב הונא )הונאי(

רב חנן מאישקייא
רב חנינא בי גיהרא
רבא רב בוסתנאי

בבל
עו־יס שרנורב
אבוה דש ) נ ה ר ד ע א (
ל*1
רב שילא )הוצל(
רב אס* )הוצל(
שמואל )נהרדעא(
זעירי
מר עוקבא)כפרי(
רבה בר חנה)בן דוד רב(
אבימי
רב חנן בר רבא
חייא בר רב
רב ירמיה בר אבא
חייא בר אשי
רבגידל)נר ש( ר ב כ הנ א
רב א ד א בר א הב ה
רבה בר רב הןנא
רב המנןנא
רב יצחק בר אבדימי)האמורא(
רב זביד
רבה בר בר חנה
רבנחמן)ב\■ יעקב ,נהרדעא(
רב ש ש ת ) של חי(
רב ספרא
עולא
רב חייא בר אבין
רבה בר רב הןנא)סורא(
רבין)ר׳ אבין(
רב אידי בר אבין א׳
רמי בר חמא
רב דימי
רב אדא בר אבא
רב אדא בר מתנה רב כהנא)פוס נהרא( רב פפי
ר ב פ פ א )נר ש( רב ה ת א בריה ד ר ב יהו שע )נר ש(
רב אחא בריה דרב איקא
אמימר )נהרדעא(
רבינא)מתא מחסיא(
רב יימר
מר זנטרא)מתא מחסיא(
רב הננא בר נתן רב הונא )בן מר זוטרא(
רב אחא מדיפתי
מר בר אמימר
רב אבהו

רבה רב משרשיא
רב שמואל רב אחא מבי חתים
ר׳ רבאי מרוב

מאודע
דור המעבר
תחילת
האמוראים

לספירת
הנוצרים
210
230
265

פירוק הסנהדרין
)(305
איפרא הורמיז
ושבור מלכא
)( 379-309
הנצרות כדת מדינה
)( 325

300

פומפדיתא במחוזא
בימי רבא

330

חתימת
הירושלמי
)(368
ביטול
הנשיאות
)(429
פירוז
)(484-454

365
400
435

חתימת הבבלי )( 500

470

תחילת הסבוראים

505
540
580

הכיבוש הערבי ) (637
תחילת הגאונים

610
645

