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קדמוניות יג 382-383
 )282והנה יסופר ( )λέγεταιדבר נפלא ( )παράδοξονעל הכוהן הגדול הורקנוס ,כיצד נדברה אליו
האלוהות ,שכן אומרים ( )φασὶν γάρשבאותו יום ( ,)ὅτι κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέρανשבו התנגשו בניו עם
קוזיקנוס ,הקטיר הכוהן הגדול לבדו בבית-המקדש ושמע קול ,שבניו נצחו באותה שעה את אנטיוכוס
( )283 ,)οἱ παῖδες αὐτοῦ νενικήκασιν ἀρτίως τὸν Ἀντίοχονובצאתו מבית-המקדש גילה את הדבר
לכל העם; וכך היה .כך היו פני העניינים של הורקנוס.
תוספתא סוטה יג ,ה
יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קדש הקדשים,
נצחון טליא דאזלון לאגחא קרבא באנטכיא,
וכתבו אותה שעה ואותו היום ,וכיונו ואותה שעה היתה שנצחו
תוספתא סוטה יג ג-ו
משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי,
פסקה רוח הקודש מישראל ,ואע"פ כן היו משמיעין להן על בת קול.
מעשה שנתכנסו חכמים לעליית בית גוריה ביריחו,
ויצתה בת קול ואמרה להן :יש כן אדם ביניכם שראוי לרוח הקדש אלא שאין דורו זכיי לכך .נתנו
עיניהם בהלל הזקן.. .
שוב פעם אחת היו יושבין ביבנה ,ושמעו בת קול אומרת :יש כאן אדם שראוי לרוח הקודש אלא
שאין הדור זכיי .ונתנו עיניהם בשמואל הקטן...
יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קדש הקדשים:
נצחון טליא דאזלון לאגחא קרבא באנטכיא.
וכתבו אותה שעה ואותו היום וכיונו ואותה שעה היתה שנצחו.
שמעון הצדיק שמע דבר מבית קדש הקדשים :בטילת עבידתא די אמר סנאה לאיתאה להיכלא,
ונהרג גסקלגס ובטלו גזרותיו ובלשון ארמי שמע.

בבלי סוטה לג ע"א
תפלה :רחמי היא כל היכי דבעי מצלי ותפלה בכל לשון והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם
צרכיו בלשון ארמית דאמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו לפי
שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי לא קשיא הא ביחיד הא בצבור ואין מלאכי השרת מכירין
בלשון ארמי והתניא יוחנן כהן גדול שמע ב"ק מבית קדש הקדשים שהוא אומר נצחו טליא דאזלו
לאגחא קרבא לאנטוכיא ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא
אומר בטילת עבידתא דאמר שנאה לאייתאה על היכלא ונהרג גסקלגס ובטלו גזירותיו וכתבו אותה
שעה וכיוונו ובלשון ארמי היה אומר אי בעית אימא בת קול שאני דלאשמועי עבידא ואי בעית אימא
גבריאל הוה דאמר מר בא גבריאל ולימדו שבעים לשון:
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מגילת תענית
 1אלין יומיא דלא לאתענאה בהון ומקצתהון דלא למספד בהון
 2מן רש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למספד
 3מן תמניה ביה ועד סוף מועדא איתקין חגא דלא למספד
[]...
 8בארבעה עשר לסיון אחידת מגדל [שר]
[]...
 11בתלתא בתשרי אתנטלת אדכרתא מן שטרא
 18בעשרים ותלתא למרחשון סתור סורגיא מן עזרתא
 11בעשרים וחמשה ביה אחידת שומרון שורא
 20בעשרים ושבעה ביה תבת סולתא למיסק למדבחא
 21בתלתא בכסלו אתנטלו סמואתא מן דרתא
[]...
 22בעשרים ותמניא לטבת יתיבת כנשתא על דינא
 22בתרין בשבט יום טוב ודלא למספד
 21בעשרין ותרין ביה בטילת עבידתא דאמיר סנאה לאיתאה להיכלא ולא למספד
 28בעשרים ותמניה ביה נטל אנטיוכוס מן ירוש'
[נצחון (מרא) טליא דאזלון לאגחא קרבא באנטכיא]

מגילת תענית
בעשרין ותרין ביה
בטילת עבידתא
לאיתאה להיכלא
ולא למספד

דאמיר

----------------
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תוספתא
שמעון הצדיק שמע דבר מבית קדש
סנאה הקדשים :בטילת עבידתא די אמר
סנאה לאיתאה להיכלא
ונהרג גסקלגס ובטלו גזרותיו ובלשון
ארמי שמע.

יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קדש
הקדשים,
נצחון טליא דאזלון לאגחא קרבא
באנטכיא,
וכתבו אותה שעה ואותו היום ,וכיונו
ואותה שעה היתה שנצחו
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