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Numbers 28:1‐8 
 
1 The Lord spoke to: Moses, saying: 
2 Command the children of Israel and say to them: My offering, My food for My fire 
offerings, a spirit of satisfaction for Me, you shall take care to offer to Me at its 
appointed time. 
3 And you shall say to them: This is the fire offering which you shall offer to the Lord: 
two unblemished lambs in their first year each day as a continual burnt offering. 
4 The one lamb you shall offer up in the morning, and the other lamb you shall offer 
up in the afternoon. 
5 And one tenth of an ephah of fine flour for a meal offering, mixed with a quarter of 
a hin of crushed [olive] oil. 
6 A continual burnt offering, as the one offered up at Mount Sinai, for a spirit of 
satisfaction, a fire offering to the Lord. 
7 Its libation shall be one quarter of a hin for each lamb, to be poured on the holy 
[altar] as a libation of strong wine to the Lord. 
8 And the second lamb you shall offer up in the afternoon. You shall offer it up with 
the same meal offering and libation as the morning [sacrifice], a fire offering with a 
spirit of satisfaction to the Lord. 

 

 במדבר פרשת פינחס פרק כח
 

 :(א) ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר
ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם (ב) ַצו ֶאת ְּבֵני 

ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניֹחִחי 
 :ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו

(ג) ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר 
ַּתְקִריבּו ַליֹקָוק ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה 
 :ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד

ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר (ד) ֶאת 
ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין 

 :ָהַעְרָּבִים
(ה) ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה 
 :ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין
(ו) ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני 

 :ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליֹקָוק
ז) ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד (

 :ַּבֹּקֶדׁש ַהֵּס ֶנֶס ֵׁשָכר ַליֹקָוק
(ח) ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין 
ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסּכֹו 
 :ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק

 
Mishnah Taanit 4:6 
 
There were five events that happened to our ancestors on the seventeenth of 
Tammuz […]: The tablets were shattered; The tamid (daily) offering was cancelled; 
The [walls] of the city were breached; And Apostomos burned the Torah, and placed 
an idol in the Temple. 

 

 משנה מסכת תענית פרק ד
 משנה ו

  
חמשה דברים אירעו את אבותינו 

נשתברו [...] בשבעה עשר בתמוז 
הלוחות ובטל התמיד והובקעה 

העיר ושרף אפוסטמוס את התורה 
 והעמיד צלם בהיכל 

R. Ovadia Bartenura on Mishnah Taanit 4:6 
 
“The tamid (daily) offering was cancelled” – no sheep were found for sacrifice due to 
the siege that was placed on the city. 
 

ר' עובדיה מברטנורא מסכת 
  תענית פרק ד

 
שלא היה שם  -ובטל התמיד 

כבשים להקריב, שבאה העיר 
 :במצור

 
Yonah Arazi, “The tamid (daily) offering was cancelled” – Taanit 26a 
 
It is always [tamid] important to inquire after the meaning of the tamid daily sacrifice 
being disrupted.  The Tamid was Tamid [it was always] and then that “always” 
became null and void. The illusion of routine life came to a halt and our sense of 
Tamid [of the always] was annulled.  The everyday was no more, forevermore 
[le’tamid].   
 

תענית  -ובטל התמיד , יונה ארזי
 כו א

 
תמיד יש סיבה לחשוב מה 

משמעות ובטל התמיד. תמיד היה 
תמיד. והוא בטל. אשליית השגרה 

 .לתמיד נגמרה. בטל התמיד.
Moriyah Brott, To Breach the Walls from Within 
 

לפרוץ את החומות  ,מוריה ברוט
 מבפנים



It seems like the nullification of the Tamid daily offering, which is also mentioned in 
this week’s Torah Portion, is the event that is the least discussed among the five 
events mentioned in the Mishnah. The Tamid daily sacrifice was offered twice every 
day in the Holy Temple, in the morning and in the afternoon.  Beyond its “constant” 
nature, the Tamid expressed an additional value: It was completely acquired through 
public funds.  The funds for the Tamid offerings were collected from the entire 
people, equally and uniformly, and as such, the Tamid represented everyone’s equal 
contribution, with no exception.  Accordingly, the uniqueness of the Tamid is that 
twice daily it was offered as an expression of the shared contribution and connection 
of the entire people as one in the presence of the Holy One.           

 
נדמה כי ביטול קרבן התמיד, קרבן 

המוזכר גם בפרשתינו, הוא האירוע 
שממעטים לעסוק בו מבין כולם. 

קרבן התמיד הוקרב בכל יום בבית 
המקדש פעמיים, בבוקר ובבין 

מעבר ל'תמידותו' התמיד הערביים. 
ביטא ערך נוסף: הוא נקנה מכספי 

הציבור במלוא מובן המילה. 
בשקלים שנגבו ונאספו מכל העם 

באופן שווה ואחיד, היו קונים את 
קרבנות התמיד שהיוו תרומה של 

ללא יוצאים מן הכלל. בכך  –כולם 
ייחודו של התמיד שמדי בוקר וערב, 

היה מוקרב כביטוי לתרומה 
ה המשותפת של כל העם ולקרב

 .כאחד מול הקב"ה
 

R. Moshe Tzvi Wexler, The Power of Persistence 
 
The Tamid daily offering represents consistency in the service of God and the ability 
to maintain continuous faith even in difficult times when the heavenly horizon of 
belief grow cold and darkness descends on the Jewish people.  In such times, as long 
as we continue to hold on to the Tamid daily offerings, according to their proper time 
and order, then these will come to symbolize the strengthening and endurance  of the 
Jewish people. When the Tamid offering is nullified, this symbol of continuity and 
sanity is ruptured.    

 

כוחה של  ,הרב משה צבי וקסלר
  התמדה

 
קרבן התמיד מסמל את הקביעות 

בעבודת ה', את האמונה התמידית, 
גם כאשר המצב קשה והשמים 

האמוניים מתקדרים וחושך יורד על 
האומה הישראלית, הרי כל זמן 

שנאחזים בקרבן התמיד תמידים 
כסדרם, הרי זה מה שמסמל את 

העצמה וההמשכיות של עם 
ישראל. ברגע שבטל קרבן התמיד, 

סמלה של ההמשכיות והשפיות 
  .נסדק

 

 
 

 
 
 


