
שלא יארע דבר תקלה   אבותיהי -הי ואלו-יהי רצון מלפנייך יי אלו
על ידי ולא אכשל בדבר הלכה שלא אומר על טמא טהור ולא על 
טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר וישמחו בי 

 ' חברי ואל יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם בשם ה
 אל עולם נעשה ונצליח כל ישראל יש להם חלק 

 לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים 
 ארץ נצר מטעי מעשה   לעולם ירשו

 ידי להתפאר

 ('לס 10-ס'לפה 260) תקופת הזוגות

 נשיא                   אב בית דין
יוסי בן יוחנן             יועזריוסי בן 

 הארבלי נתאייהושע בן פרחיה      
 טבאישמעון בן שטח      יהודה בן 

שמעיה                      אבטליון 
 הלל                           שמאי  

 ('לס 10-220) תנאים

 ,יונתן בן עוזיאל, חנינא סגן הכוהנים' ר, עקביא בן מהללאל, נשיא רבן גמליאל הזקן :1הדור ה 
 .נחוניה בן הקנה' ר¹ , נחום הלבלר, בבא בן בוטא            

 .ישמעאל בן אלישע כהן גדול' ר, נשיא רבן שמעון בן גמליאל הראשון² :2הדור ה 
 .נחום איש גמזו, שמואל הקטן, דוסא בן הרכינס' ר, צדוק' ר            

 ,  יהושע בן חנניא' ר, אליעזר בן הורקנוס' ר, רבן גמליאל/ נשיא רבן יוחנן בן זכאי  :3הדור ה 
 ,טרפון' ר, חנינא בן דוסא' ר, אלעזר בן ערך' ר, שמעון בן נתנאל' ר, יוסי הכהן' ר            
 .אונקלוס הגר, ישבב הסופר' ר, חוצפית המתורגמן' ר            

 אלעזר בן מתיא' ר, אלישע בן אבויה' ר, ישמעאל' ר, עקיבא' ר, נשיא רבן גמליאל דיבנה :4הדור ה 
 ,שמעון בן זומא, שמעון בן עזאי, יוחנן בן נורי' ר, אלעזר המודעי' ר, אלעזר בן עזריה' ר            
 .רבי יהודה בן דמא,חנינא בן חכינאי' ר, יהודה בן בבא' ר, חנינא בן תרדיון' ר            

 ,  יוסי בן חלפתא' ר, יהודה בן אלעי' ר, מאיר' ר, שמעון בן גמליאל השני' נשיא ר :5הדור ה 
 .נתן הבבלי' ר, נחמיה' ר, יוחנן הסנדלר' ר, אלעזר בן שמוע' ר, שמעון בן יוחאי' ר            

 ,שמעון בן חלפתא' ר, פנחס בן יאיר' ר, ישמעאל ברבי יוסי הגלילי ' ר, רבי יהודה הנשיא :6הדור ה 
 ,                                          סומכוס, י"אלעזר בן רשב' ר            

 אמורי בבל י"אמוראי א דור

הגדול   חייא' ר, נשיא רבן גמליאל בן רבי 1
חנינא בן ' ר, אלעזר בן קפרא' ר, עלה מבבל

' ר, אפס' ר, ראש בית המדרש בציפורי חמא
שמעון בן  ' ר, יהושע בן לוי' ר, אושעיה רבה

 .רבי לוי בן סיסי, ינאי' ר, רבי

,  ראש ישיבת סורא( אבא בן אייבו' ר)רב 
נחמן בן ' ר, שמואל ראש ישיבת נהרדעא

 מר עוקבא, שילא ' ר, אסי' ר, יעקב

 .כהנא הראשון' ר

ראש ( נפחאבר )יוחנן ' ר, רבי יהודה נשיאה 2
יוסי בן ' ר, שמעון בן לקיש' ר, ישיבת טבריה

 . אילפא, שמלאי' ר, חנינא

,  יהודה בן יחזקאל ראש ישיבת פומבדיתא' ר
 הונא' ר, רבה בן אבוה, כהנא השני' ר

 .חסדא' ר

'  ר, אמי' ר, אבהו' ר, רבי יהודה נשיאה השני 3
עלה  שמעון בן אבא ' ר, עלה מבבלזירא ' ר, אסי

 –אלעזר בן פדת ' ר, שמואל בן נחמן' ר, מבבל

 .חייא בן אבא' ר, ראש ישיבת טבריה

' ר, נחמן בן יעקב ראש ישיבת נהרדעא' ר
 '   ר, פומבדיתאראש ישיבת  רבה בן נחמני, ששת

 .חנא בררבה בר  ,המנונא' ר, עולא' ר, יוסף 

 

הונא  ' ר, יוסי ראשי ישיבת טבריה' יונה ור' ר 4
' ר, חגי' ר, ירמיה' ר, חזקיה' ר, עלה מבבל

 .אחא

רבא ראש ישיבת , אביי ראש ישיבת פומבדיתא
רמי בן , אדא בן אהבה' ר, דימי' ר, מחוזא
 .נחמן בן יצחק' ר, רבין, חמא

'  ר, תנחומא' ר, חנניה' ר, מנא בן יונה' ר 5
 .יוסי בן אבין' ר, ברכיה

 ,יהושע' הונא בן ר' ר, פפי' ר, פפא' ר 

 .רב כהנא מפום נהרא, יימר' ר, זביד' ר 

מר  , נתן' הונא בן ר' ר, אמימר, רבינא, אשי' ר 6
 .מרימר, זוטרא

 ,רפרם, מר בן רב אשי, (האחרון) רבינא 7

 .  אחא בן רבא' ר 

 הי ששמת חלקי מישובי בית המדרש ולא שמת חלקי-מודה אני לפניך יי אלו
 מיושבי קרנות שאני משכים והם משכימים אני משכים לדברי תורה והם    

 משכימים לדברים בטלים אני עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר    
 והם עמלים ואינם מקבלים שכר אני רץ והם רצים אני רץ לחיי        

 הים-ואתה אלו: "העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר         
 תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם             

 "ואני אבטח בך                                 

 ('לס 220-500) אמוראים

 לוח  כרונולוגי

 -1312יציאת מצריים וקבלת התורה    

 -I              930בנית בית מקדש ה 

 -720(               ישראל)גלות אשור 

   -598גלות יהויכין                      

 -I           586חורבן בית המקדש ה 

 -538הצהרת כורש                      

 -II           516בנית בית המקדש ה 

 -482פורים                             

 -332שלטון יוון                         

 -260תחילת תקופת הזוגות            

 מרד החשמונאים              

 -164נס חנוכה        , ניצחון המכבים

 (מלכות בית חשמונאי)

 -63שלטון רומי                       

 סוף תקופת הזוגות

 +10ותחילת תקופת התנאים          

 +73-66מרד החורבן                     

 +II          70חורבן ביתה מקדש ה 

 +135-132מרד בר כוכבא וחורבן ביתר   

 +200     י רבי     "חתימת המשנה ע

 +220  תחילת תקופת האמוראים      

 +395חתימת התלמוד הירושלמי       

 +425        ישראל ביטול הנשיאות בארץ

 חתימת התלמוד הבבלי  

 וסיום תקפות האמוראים  

 +500  הסבוראים       ותחילת תקופת 

 רבי מאיר –סתם משנה 
 נחמיה' ר –סתם תוספתא 

 שמעון' ר –סתם ספרי 
 יהודה' ר -סתם ספרא

 .ישמעאל' ר –( שמות)מכילתא 
 יהודה בן אלעי' ר –ספרא לויקרא 

 (במדבר דברים)ספרי  -י"דבי רשב
 (שמות)ומכילתא 

 .(סנהדרין פו*)

 הלכה כשמואל  –רב ושמואל 
 הלכה כרב בדיני , בדיני ממונות

 .איסורים
 הלכה כרב  –רב ששת ורב נחמן 

 . ששת בדיני איסור והתר
 

 הלוי-הז'לעילוי נשמת ניסן בן אברהם איזק וזכריה בן משה מג

 חכמים שפעלו בתקופות מקבילות¹ 

   עשרת הרוגי מלכות ²
 הליכות עולם: מקורות  

* 

 v.2אפשר להעתיק לזיכוי הרבים 


