B’CHUKOTAI - Leviticus 26:3-13

 ד ור נםתע תּי י גי רשׁמכ יכםם בּר עי תּם ם:ת־מצר וֹתע י תּי רשׁ רמרוּ עו שע תישיתם ם את תם ם
ג אי ם־בּר חקּ קּת תע י תּכ לככוּ ור אם י
 ה ור הי ישּׂיג םלכםם עדּיישׁ אם ת־בּם צי יר וּבם צי יר י יעשּׂיג:ארץ ירבוּלםהּ ור עכ ץ הע שּׂם םדה ייתּכ ן פּי רריוֹ
ור נםתר נםה הם ם
ארץ
 ו ור נםתע תּי י שׁם לוֹם בּם ם:ארצר כםם
שתבע ע וי ישׁע בר תּם ם לםבם טע ח בּר ר
אם ת־ז עםרע עו שאכעלר תּם ם ל רעח רמכםם םל ת
 ז:ארצר כםם
ארץ ור חם םרב לא־תע שעבתר בּר ר
וּשׁכעבר תּם ם ור אכ ין מע ח ישריד ור הי רשׁבּע תּי י חע יּםה םרעם ה ימן־הם ם
ר
 ח ור םר רדפוּ ימכּםם ח ישמשּׁם ה מכ אה וּמכ אה ימכּםם:רוּר עדפר תּם ם אם ת־את ירבכ יכםם ור נםפר לוּ לי פר נכיכםם לםחם םרב
 ט וּפם נייתי י שאלכיכםם ור הי פר כריתי י אם תר כםם ור הי ררבּכ יתי י:ררבם בם ה י רירדּתפוּ ור נםפר לוּ את ירבכ יכםם לי פר נכיכםם לםחם םרב
 יא: י עו שאכעלר תּם ם יםשׁם ן נוֹשׁם ן ור יםשׁם ן ימפּר נכי חם םדשׁ תּוֹצי יאוּ:אם תר כםם עוה ישקימת תי י אם ת־בּר יריתי י אי תּר כםם
 יב ור הי תר הע לּעכר תּי י בּר תוֹכשכםם ור הם יייתי י םלכםם:ור נםתע תּי י ימ רשׁ םכּניי בּר תוֹכשכםם ור לא־תי גר עע ל נעפר ישׁי אם תר כםם
 יג שאניי ירהוֹםה אללהכ יכםם אששׁם ר הוֹצכ אתי י אם תר כםם מכ אם םרץ:לכאלהי ים ור אע תּם ם תּי הר יוּ־לי י לר עם ם
קוֹמ ימיּוּת
ימצר עריים ימהר יתת לםהם ם עשבם ידים וםאם רשׁבּתר מת טת ת עקּלּר כםם וםאוֹלכך אם תר כםם ר
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

:וּמן־ירהת וםה יםסוּר לי בּוֹ
אדם ור תםשם בּם תםשר זר רתעוֹ י
ה תכּה ׀ אמע ר ירהת וםה ארוּר הע גּםבם ר אששׁם ר ייבר טע ח בּם ם
ו ור הם יםה כּר עע ררעם ר בּם ע םשרבם ה ור לא י ריראם ה כּי י־יםבוֹא טוֹב ור שׁם כען ח כשר ירים בּע ימּ רדבּם ר אם םרץ רמלכחם ה ור לא
 ח ור הם יםה כּר עכ ץ ׀: ז בּם רוּך הע גּםבם ר אששׁם ר ייבר טע ח בּע יהת וםה ור הם יםה ירהת וםה ימבר טע חוֹ:תכ שׁכ ב
שׁם תוּל עע ל־מע יים ור עע ל־יוּבע ל ירשׁע לּעח שׁם םרשׁם יו ור לא י ריראם [י ריראם ה] כּי י־ םיבתא חת ם ור הם יםה עם לכהוּ ער שענםן
 ט עם קת ב הע לּכב ימכּת ל ור אנקּשׁ הוּא ימי:וּבי רשׁנעת בּע צּ םתרת לא י רידאג ור לא י יםמישׁ מכ שעשתוֹת פּם ירי
: י שאניי ירהת וםה חת קכ ר לכב בּתחכ ן כּר לםיוֹת ור לםתכ ת לר אי ישׁ כּי רד םרכםו [כּי רד םרכםיו] כּי פר ירי מע שע םללםיו:י םכדעם נּוּ
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.

