Birkat Hamazon (Part Two)
, וְ ָּא ַּכל ְָּת וְ שָּ בַּ עְ ָּת:ַּככָּתּוב
ּובֵ ַּרכְ ָּת ֶאת ְי ָּי אֱ ֹלהֶ יָך
.עַּ ל הָּ ָּא ֶרץ הַּ ּטֹובָּ ה אֲ שֶ ר נ ַָּּתן לְָּך
. עַּ ל הָּ ָּא ֶרץ וְ עַּ ל הַּ מָּ זֹון,ָּבָּ רּוְך ַּא ָּתה ְיי
As it is written: you ate and were satisfied,
So you blessed Adonai your God
For this good earth that was given to you.
Praised are You, Adonai, for the earth and for our food.

.ּובְ נֵה יְרּושָּ ַּל ִים עִ יר הַּ קֹּדֶ ש בִ ְמהֵ ָּרה בְ יָּמֵ ינּו
. ָּאמֵ ן. בֹונֵה בְ ַּרחֲ מָּ יו יְרּושָּ ַּל ִים,ָּבָּ רּוְך ַּא ָּתה ְיי
As for Jerusalem, may the holy city be renewed in our times.
Praised are You, Adonai, who builds Jerusalem with compassion.

.הָּ ַּרחֲ מָּ ן הּוא י ְִמלֹוְך עָּ לֵינּו לְעֹו ָּלם וָּעֶ ד
.הָּ ַּרחֲ מָּ ן הּוא י ְִתבָּ ַּרְך בַּ שָּ מַּ ִים ּובָּ ָּא ֶרץ
,הָּ ַּרחֲ מָּ ן הּוא ִי ְשלַּח לָּנּו בְ ָּרכָּה ְמרֻ בָּ ה בַּ בַּ יִת הַּ ֶזה
.וְ עַּ ל שֻ לְחָּ ן זֶה שֶ ָּא ַּכ ְלנּו עָּ ָּליו
Merciful One who will reign as our God forever;
Merciful One who is blessed in the heavens and on the earth;
Merciful One, send us blessings to this house and this table that we ate on.

 הּוא ַּיעֲשֶ ה שָּ לֹום עָּ לֵינּו,עֹּשֶ ה שָּ לֹום בִ ְמרֹומָּ יו
. ָּאמֵ ן:וְ עַּ ל כָּל ִי ְש ָּר ַּאל וְ ָּכל יֹו ְשבֵ י ֵתבֵ ל וְ ִא ְמרּו
May the One who delivers peace send peace to us,
To all Israel, and to all peoples of the earth. And let us say: Amen.

. יהוה יְבָּ ֵרְך ֶאת עַּ מֹו בַּ שָּ לֹום,יהוה עֹּז ְלעַּ מֹו י ִֵתן
May God give strength to us and bless us with peace.

