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' –ל"טירמיהו ל״א:ל
ָ֖ים ָּבִא֥ה יִָמ֛(ל) ִהּנֵ ית֥ה ְּבִר֖ית יְהּוָד֥ל וְֶאת־ֵּב֛ית יְִׂשָרֵאֶ֧את־ֵּב֗יה וְָכַרִּת֑ים נְֻאם־יְהֹו

ה׃ (לא) � ֖םם ְלהֹוִציָא֔י ְביָָדֶ֣הֱחִזיִק֙ם ְּביֹוםֶ֔את־ֲאבֹוָתִּ֙תי֙ר ָּכַר֤ית ֲאֶׁש֗א ַכְּבִרֲ֣חָדָׁשֽ
֣יִּכם נְֻאם־יְהָֹוֽה׃ (לב)ְ֖לִּתי ָב֥י ָּבַע֛וְָאנִֹכ֗ירּו ֶאת־ְּבִריִתָּ֣מה ֵהֵפ֜יִם ֲאֶׁשר־ֵהֶ֑רץ ִמְצָרֵ֣מֶא

ֹ ָ֙ים ָהֵהם֤י ַהּיִָמַ֨אֲחֵר֜לית יְִׂשָרֵאֶ֨את־ֵּב֩ר ֶאְכרֹת֣ית ֲאֶׁש֡את ַהְּבִר֣ז ִּתי֤ה נַָת֔נְֻאם־יְהֹו
ְלָעֽם׃֥יָּמה ִיְֽהיּו־ִל֖ים וְֵהֵ֔לֽא�ִה֙יִתי ָלֶהם֤וְָהיִּנָה֑ם ֶאְכְּתֶב֖ם וְַעל־ִלָּבְּ֔בִקְרָּבֶ֙את־ּֽתֹוָרִתי

ֹ֙יׁש ֶאת־ָאִחיו֤וְִאהּו֜יׁש ֶאת־ֵרֵעֹ֣וד ִאּ֗ו ע֣א יְַלְּמד֧(לג) וְ� ָ֖ר ְּדעֵ֔לאמ ִּ֩כֽי־כּוָּלם֑הּו ֶאת־יְהֹו
ָ֙ם וְַעד־ְּגדֹוָלם֤י ְלִמְּקַטּנָּ֜ו אֹוִת֨יְֵדע ֲעוֺנָ֙י ֶאְסַלחִּ֤כ֔הנְֻאם־יְהֹו ֥אם �֖ם ּוְלַחָּטאָתַ֔לֽ

ֹ        {ס} ֶאְזָּכר־ֽעֹוד׃ ָָ֣אַמ׀ ֣ה(לד) ּכ ֹֹ֔ור יֹוָמְ֣לאֶ֙מׁש֙ן ֶׁש֥נֵֹת֗הר יְהֹו ַח֥ת יֵָר֛ם ֻחּק
ַָ֔גָּלּ֣ווַּיֱֶהמ֙ע ַהּיָם֤יְָלה רַֹגֹ֑ור ָל֣ים ְלא֖וְכֹוָכִב ׁשּוֹ֜ות ְׁשֽמֹו׃ (לה) ִאם־יָֻמ֖ה ְצָבא֥יו יְהֹו
ֶָּ֖לה ִמְּלָפנַ֛ים ָהֵאַ֥הֻחִּק ֖יְלָפנַֹויֹ֛ות ּגּ֥ו ִמְהי֗ל יְִׁשְּבתַ֜רע יְִׂשָרֵאֶ֨ז֩ה ַּגם֑י נְֻאם־יְהֹו

ֹ        {ס} ׇּכל־ַהּיִָמֽים׃ ָָ֣אַמ׀ ֣ה(לו) ּכ ּ֥וְעָלה וְיֵָחְקרִ֔מְלַמ֙יִםּ֙דּו ָׁשַמִ֤אם־יִַּמ֗הר יְהֹו
ּ֖ור ָעׂש֥ל ַעֽל־ׇּכל־ֲאֶׁש֛יְִׂשָרֵאַרע֧ס ְּבׇכל־ֶז֨י ֶאְמַאָּ֞טה ַּגם־ֲאנִֶ֑רץ ְלָמ֖מֹוְסֵדי־ֶא

ָ֙ה ָהִעיר֤ה וְנְִבנְָת֑נְֻאם־יְהֹוָים]֖ים [ָּבִא֥ה יִָמ֛(לז) ִהּנֵ        {ס} נְֻאם־יְהָֹוֽה׃ ֔הַליהֹו
֑בָּגֵר֣תל ִּגְבַעֹ֖ו ַע֔נְֶגּד֙ו] ַהִּמָּדהֹ֤וד (קוה) [ָק֜ע֨אַער ַהִּפָּנֽה׃ (לח) וְיָָצ֥ל ַׁש֖ל ֲחנַנְֵאִ֥מִּמְגַּד

] (השרמות)֩וְׇכֽל־[ַהְּׁשֵדמֹותֶׁשן֡וְַהֶּד ׀ יםֶ֣מק ַהְּפָגִר֣ב ּגָֹעָֽתה׃ (לט) וְׇכל־ָהֵע֖וְנַָס
ִֹ֔מְזָרַ֙ער ַהּסּוִסים֤ת ַׁשֹ֨ון ַעד־ִּפּנַַ֜חל ִקְדרַ֨עד־נַ ָָ֖חה ק ֛סׁש ְוֽ�א־יֵָהֵר֧ה �א־יִּנֵָתֶ֑דׁש ַליהֹו

{פ} ֹוד ְלעֹוָלֽם׃֖ע

'רד"ק על ירמי׳ ל״א:ל
תופר כמוחדושה הוא שתהיה קיימת לאהנה ימים באים, ברית חדשה.

כי הנביא נבאשהופרה הברית שכרת ה' עם בני ישראל בהר סיני בזה ואומר
סיני כמועל תורה חדשה שעתידה להיות לא כתורה חדשה שנתנה בהר

להםשאמר לא כברית אשר כרתי את אבותם והיא התורה חדשה שחדש
והם הפרותשובתם הרי אמרו פי' מה היא לא כברית אשר כרתי את אבותם

לבם אכתבנה שלאאת בריתי וזאת הברית לא יפרוה כי אתן תורתי בלבם ועל
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תשכח מהם לעולם וכל הענין כמו שמפרש והולך כי לא תהיה חדוש הברית
זכרו תורת משהאלא קיומה והרי אומר מלאכי חותם הנביאים בחתימת דבריו
וכל אותה הפרשהעבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חקים ומשפטים

אתה רואה כיעתידה כמו שחתם הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא הרי
שכתוב אשרלא תהיה לעולם תורה חדשה אלא אותה שנתנה בהר סיני כמו

צויתי אותו בחורב:

אמלבי"ם על ירמיהו ל״א:ל״
אל השלמותלא כברית אשר כרתי את אבותם שאז לא היו עדיין מוכנים

שהחזקתיםביום החזיקי בידים להוציאם מארץ מצריםוהתקון, כי זה היה
אז רק שהוצרכתיבידם בחוזק רב ובכח להוציאם קודם הזמן, כי לא היו ראוים

שאחר שהיהאשר המה הפרו את בריתילהוציאם כדי שלא יתקלקלו לגמרי,
על תנאי המהטבעם עוד מוכן אל הרע והיתה הבחירה בידם והיה הברית

בעל כרחם:ואנכי בעלתי בםהפרו אותו בשבטלו את התנאי,

במלבי"ם על ירמיהו ל״א:ל״
מצד הערת השכלכי זאת הברית וכו' נתתי את תורתי בקרבם, שיקיימו תורתי

שלא תצטרךועל לבם אכתבנהעד שתהיה כדבר טבעי להם הנמצא בקרבם,
כח הבחירהלהכתב על הספר ובדיו כי תהיה כתובה על לבם, שהלב מצייר

כי לבם יהיהוהממשלה אשר בנפש שלא תתעורר אצלם בחירה הפך התורה,
והמהואח"כתחלהוהייתי להם לאלהיםמלא מחקי התורה הטבועה בלבם,

ע"ישדבקות האלהות עמהם לא תהיה נתלה עוד ממעשיהםיהיו לי לעם
מלמעלהאתערותא דלמטה, אחר שלא יצוייר כלל שיבחרו ברע, רק תתעורר

מני דרך מחסרוןמצד חסדי ה' אשר לא יופסק בשום אופן, ג. לא יצוייר שיתעו
את רעהו לאמרלא ילמדו עוד אישהמורים והמלמדים, או מורים מתעים, כי

להם עונותיהםולא יצטרכו למלמד דעת, ד. בל יפחדו שאשמורדעו את ה',
לא אזכר עוד,השוגגיםולחטאתםשעשו במזיד,כי אסלח לעונםהקודמים,

עד שעל השוגגים לא יצטרכו סליחה כלל:

Source Sheet created on Sefaria by פיטרססימי

https://www.sefaria.org/Malbim_on_Jeremiah.31.32.1
https://www.sefaria.org/Malbim_on_Jeremiah.31.33.1
https://www.sefaria.org/profile/-7993

