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 נרש מחוזא פומבדיתא סורא נהרדעא 
    )247(רב  )254(שמואל  1דור 
   )299(רב יהודה  )297(רב הונא   2דור 
  )309(רב חסדא  )320(רב נחמ�  3דור 

 

  )320(רבה 
 )323(רב יוס! 

�  רב נחמ
)320( 

 

  )338(אביי    4דור 
 )356( רב נחמ� בר יצחק

  )352(רבא 

 )375(רב פפא      5דור 

    מתא מחסיא סורא  6דור 

  מרימר
)415(  

  )427(רב אשי 
  )432(רב יימר 

    )468(מר בר רב אשי    7דור 
  רבינא בר רב הונא   8דור 

=)� )500) (רבינא האחרו
�  רב יוס! האחרו

 )לפי ספר הקבלה 514(
  

  
  ).ג"פ אגרת רש"עבעיקר ( ה( תאריכי פטירה) לעיל ולהל�(סת( התאריכי( המוזכרי( 

  .תחת השיפוט של סוראהיתה ונרש   . מחוזא היתה תחת השיפוט של נהרדעא ופומבדיתא
הל. לייסד ישיבה ולכ� , )לאחר מות רב שילא( רב לא רצה להיות ראש ישיבה על שמואל. 222אבוה דשמואל נפטר בשנת . �219רב בא לבבל ב

  .אושמואל התמנה לראש ישיבת נהרדע, בסורא
  .אלבק מניח שאחרי חורבנה נבנתה נהרדעא וחזר רב נחמ� לש( .מחוזאשכנציב ולורב נחמ� הל. ל, )נצר י פפא ב�"ע(נחרבה נהרדעא  259בשנת 

  ].והיה בכפרי לפני שהתמנה להיות ראש ישיבה בסורא[רב חסדא היה תלמיד חבר של רב הונא 
  .רב פפא היה תלמיד מובהק של רבא    .רב יוס!, רבה, רב נחמ�, )חותנו(רבא למד אצל רב חסדא 

  .415כה� הוא נפטר בסביבות שנת ' א. לדעתו של א, 432הדעה הרווחת שנפטר בשנת  :רימרמ
  :ראשי ישיבות נוספי(

  ).474(תוספאה  רבה, )455(רב נחמ� בר רב הונא , )452(רב אידי בר אבי�   :סורא ומתא מחסיא
רב גביהא מבי , )419(רב אחא בריה דרבא , )414(הנא רב כ, )395(רפר( הראשו� , )388(רב דימי , )385(רב זביד , )377(רב חמא   :פומבדיתא

  ).476(רב סמא בריה דרבא , )456(רב רחומאי , )443(רפר( השני , )433(כתיל 
  :אמוראי( נוספי(

הדעה , מתא מחסיא, חברו של רב אשי(רבינא , )413�417, פומבדיתא(מר זוטרא , )322, סורא(ה בר רב הונא רב, )278, אר3 ישראל(ריש לקיש 
  ].370נפטר בסביבות , תלמידו של רבא, רבינא: כה�' לדעת א[  ).440בסביבות : כה�' לדעתו של א, 422: המקובלת במחקר) הישנה(

  .ואחריה( היה רבי אמי ראש ישיבה. )280(רבי אלעזר , )279(רבי יוחנ�  ):בטבריה(אר3 ישראל ראשי ישיבות ב
  


