
B’CHUKOTAI - Leviticus 26:3-13

ם: ד ג תם ם את יתם שתי עש רּו וע מר ׁשר י ּתי ֹותע צר ת־מי אם כּו ור לכ י ּתכ תע ּקת חּק ם־ּבר ם      אי יכם מכ ׁשר י גי ּתי נםתע םור ּתם עי ּבר
יֹו: ה רר ן ּפי ּתכ ה יי דם ּׂשם ץ הע עכ ּה ור בּולם ץ יר ארם נםה הם נםתר יג ור יר יעּׂשי צי יר ּובם צי ת־ּבם ׁש אם יי ם ּדע כם יג לם ּׂשי הי   ור

ם:  ו כם צר ארר ח ּבר טע בם ם לם ּתם בר יׁשע ע וי שת תבע ם לם כם מר חר ם לע ּתם לר כע אש ע וע רע ת־זם ץ אם ארם לֹום ּבם י ׁשם ּתי נםתע   ור
ם: ז כם צר ארר ר ּבר בת עש ב לא־תע רם חם ץ ור ארם ן־הם ה מי עם ה רם ּים י חע ּתי ּבע ׁשר הי יד ור רי חש ין מע אכ ם ור ּתם בר כע  ּוׁשר

ב: ח רם חם ם לם נכיכם פר לּו לי נםפר ם ור יכם בכ יר ת־את ם אם ּתם פר דע ם ּורר ּכם אה מי אה ּומכ ה מכ ּׁשם מי ם חש ּכם פּו מי דר רם   ור
ב: ט רם חם ם לם נכיכם פר ם לי יכם בכ יר לּו את נםפר פּו ור ּדת רר ה יי בם בם י רר יתי ּבכ רר הי ם ור כם תר י אם יתי רכ פר הי ם ור יכם לכ י אש יתי ני   ּופם

ם: י כם ּתר י אי יתי רי ת־ּבר י אם תי ימת קי הש ם וע כם תר יאּו: יא אם ׁש ּתֹוצי דם נכי חם ּפר ן מי יםׁשם ן ור ן נֹוׁשם ם יםׁשם ּתם לר כע אש    וע
ם: יב כם תר י אם ׁשי ל נעפר עע גר לא־תי ם ור תֹוכשכם י ּבר ני ּכם ׁשר י מי ּתי נםתע ם ור כם י לם יתי יי הם ם ור תֹוכשכם י ּבר ּתי כר ּלע הע תר הי   ור

ם: יג עם י לר יּו־לי הר ם ּתי ּתם אע ים ור אלהי ץ לכ רם אם ם מכ כם תר י אם אתי ר הֹוצכ ׁשם ם אש יכם להכ ה אל הֹום י יר ני   אש
ּיּות מי ם קֹומר כם תר ך אם אֹולכ ם ום כם ּלר ת עּק טת ר מת ּבת ׁשר אם ים ום די בם ם עש הם ת לם ית הר ם מי יי רע צר מי

3. If you follow My laws and faithfully observe My commandments,  4. I will grant your rains in 
their season, so that the earth shall yield its produce and the trees of the field their fruit.  5. Your 
threshing shall overtake the vintage, and your vintage shall overtake the sowing; you shall eat your
fill of bread and dwell securely in your land.  6. I will grant peace in the land, and you shall lie 
down untroubled by anyone; I will give the land respite from vicious beasts, and no sword shall 
cross your land.  7. You shall give chase to your enemies, and they shall fall before you by the 
sword.  8. Five of you shall give chase to a hundred, and a hundred of you shall give chase to ten 
thousand; your enemies shall fall before you by the sword.  9. I will look with favor upon you, and 
make you fertile and multiply you; and I will maintain My covenant with you.  10. You shall eat old
grain long stored, and you shall have to clear out the old to make room for the new.  11. I will 
establish My abode in your midst, and I will not spurn you.  12. I will be ever present in your midst;
I will be your God, and you shall be My people.  13. I the Eternal am your God who brought you 
out from the land of the Egyptians to be their slaves no more, who broke the bars of your yoke and
made you walk erect.



HAFTARAH

Jeremiah 17:5-10

ּבֹו: ה ה יםסּור לי ום הת ן־יר עֹו ּומי רת ר זר שתם ם ּבם שתם ם ור אדם ח ּבם טע בר ר יי ׁשם ר אש בם ּגם ה ארּור הע ום הת ר יר ה ׀ אמע   ּכת
לא ו ה ור חם לכ ץ מר רם ר אם ּבם דר ּמי ים ּבע רי רכ ן חש כע ׁשם י־יםבֹוא טֹוב ור ה ּכי אם רר לא יי ה ור בם רם עש ר ּבם עם רר עע יםה ּכר הם   ור

ב:   ׁשכ חֹו:  ז     תכ טע בר ה מי ום הת יםה יר הם ה ור ום יהת ח ּבע טע בר ר יי ׁשם ר אש בם ּגם רּוך הע ץ ׀ ח  ּבם עכ יםה ּכר הם   ור
נםן עש הּו רע לכ יםה עם הם ם ור א חת י־יםבת ה[ ּכי אם רר אם ]יי רר לא יי יו ור ׁשם רם ח ׁשם ּלע ׁשע ל יר ל־יּובע עע ם ור יי ל־מע תּול עע ׁשם

י:  רי שתֹות ּפם עש יׁש מכ לא יםמי אג ור דר ת לא יי רם ּצת נעת ּבע ׁשר י טּובי אנּקׁש הּוא מי ל ור ּכת ב מי ּלכ ב הע קת   עם
ּנּו:  עם יו:   ייכדם לם לם עש י מע רי פר יו[ ּכי כם רם דר ו ]ּכי כם רם דר יׁש ּכי אי ת לר תכ לם יֹות ור לם ן ּכר חכ ב ּבת ר לכ קכ ה חת ום הת י יר ני   אש

5. Thus says the Eternal One: Cursed are those who trust in mortals, making mortal flesh their 
strength, turning their hearts from the Eternal!  6. They shall be like a [stunted] tree in the desert,
never seeing when good comes, dwelling in dry places in the wilderness, in a salt land where no 
one dwells.  7. Blessed are those who trust in the Eternal, whose trust is in the Eternal!  8. They 
shall be like a tree planted near water, sinking its roots by a watercourse, never noticing when the 
heat comes, its leaves green, careless of times of drought, never failing to bear fruit.  9. The human 
heart is of all things the most deceitful, so perverse—who can understand it?  10. I, the Eternal, 
search the heart and test the spirit, giving to all according to their ways, according to the fruit of 
their doings.


