הושמט ע"י הצנזורה שבת קד

בס"ד

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קד עמוד א
בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אמו סטדא אמו מרים
מגדלא נשיא היא כדאמרינן בפומבדיתא סטת דא מבעלה
רש"י מסכת שבת דף קד עמוד א
בעל סטדא בועל פנדירא – ונקרא על שם בעל אמו אע"פ שהוא ממזר
תוספות מסכת שבת דף קד עמוד ב
בן סטדא  -אור"ת דהא בן סטדא דאמרינן הכא דהוה בימי פפוס בן יהודה דהוה בימי רבי עקיבא כדמוכח בפרק בתרא
דברכות )דף סא.(:
אמו מרים מגדלא נשיא היא – והא דקאמר בפ"ק דחגיגה רב ביבי הוה שכיח קמיה דמלאך המות וכו' א"ל לשלוחיה זיל
אייתי לי מרים מגדלה נשיא משמע שהיתה בימי רב ביבי מרים מגדלא נשיא אחרת היתה אי נמי מלאך מות היה מספר
לרב ביבי מעשה שאירע כבר מזמן גדול:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סז עמוד א
וכן עשו לבן סטדא בלוד ותלאוהו בערב הפסח בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל
פפוס בן יהודה הוא אלא אימא אמו סטדא אמו מרים מגדלא נשיא הואי כדאמרי בפומבדיתא סטת דא מבעלה
רש"י מסכת סנהדרין דף סז עמוד א
בן סטדא  -בעל אמו סטדא שמו .סטת דא  -על שם שזינתה קרי לה הכי.
תלמוד בבלי מסכת גיטין דף צ עמוד א
תניא ,היה רבי מאיר אומר :כשם שהדעות במאכל ,כך דעות בנשים; יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו,
וזו היא מדת פפוס בן יהודה ,שהיה נועל בפני אשתו ויוצא; ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו ,וזו היא מדת
כל אדם ,שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה;
רש"י מסכת גיטין דף צ עמוד א
פפוס בן יהודה  -בעלה של מרים מגדלא נשייא היה וכשיוצא מביתו לשוק נועל דלת בפניה שלא תדבר לכל אדם
ומדה שאינה הוגנת היא זו שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם ומזנה תחתיו.
תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ד עמוד ב
רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי+ :משלי י"ג +ויש נספה בלא משפט אמר :מי איכא דאזיל בלא זמניה?  -אין ,כי הא דרב ביבי
בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות .אמר ליה לשלוחיה :זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא .אזל אייתי ליה מרים
מגדלא דרדקי .אמר ליה :אנא מרים מגדלא שיער נשייא אמרי לך!  -אמר ליה :אי הכי אהדרה!  -אמר ליה :הואיל
ואייתיתה  -ליהוי למניינא.
רש"י מסכת חגיגה דף ד עמוד ב
אייתי לי מרים מגדלא נשייא  -הרוג את מרים המקלעת שיער הנשים.
תוספות מסכת חגיגה דף ד עמוד ב
הוה שכיח גביה מלאך המות  -דמספר מה שאירע לו כבר דהאי עובדא דמרים מגדלא נשייא בבית שני היה דהיתה
אמו של פלוני כדאיתא בשבת )דף קד :ושם(.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא עמוד ב
ואהבת את ה' אלהיך .תניא ,רבי אליעזר אומר :אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך? ואם נאמר בכל מאדך למה
נאמר בכל נפשך? אלא :אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו  -לכך נאמר בכל נפשך ,ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו
מגופו  -לכך נאמר בכל מאדך .רבי עקיבא אומר :בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך .תנו רבנן :פעם אחת גזרה מלכות
הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה ,בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה.
אמר ליה :עקיבא ,אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו :אמשול לך משל ,למה הדבר דומה  -לשועל שהיה מהלך על גב
הנהר ,וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום ,אמר להם :מפני מה אתם בורחים? אמרו לו :מפני רשתות שמביאין עלינו
בני אדם .אמר להם :רצונכם שתעלו ליבשה ,ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו לו :אתה הוא שאומרים
עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה ,אלא טפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו מתיראין ,במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה!
אף אנחנו ,עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה ,שכתוב בה +דברים ל' +כי הוא חייך וארך ימיך  -כך ,אם אנו הולכים
ומבטלים ממנה  -על אחת כמה וכמה .אמרו :לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים,
ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו .אמר לו :פפוס! מי הביאך לכאן? אמר ליה :אשריך רבי עקיבא שנתפסת על
דברי תורה ,אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים.
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