
Birkat Hamazon (Part Two) 
 

, ְעתָּ בַּ ְלתָּ ְושָּ כַּ תּוב: ְואָּ כָּ  כַּ
ְכתָּ ֶאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך   ּוֵברַּ

ְך.   ן לָּ תַּ ה ֲאֶשר נָּ ּטֹובָּ ֶרץ הַּ אָּ ל הָּ  עַּ
זֹון מָּ ל הַּ ֶרץ ְועַּ אָּ ל הָּ , עַּ ה ְייָּ תָּ רּוְך אַּ  .בָּ

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. 

 
ֵמינּו.   ּוְבֵנה ה ְביָּ קֶֹּדש ִבְמֵהרָּ ִים ִעיר הַּ לַּ  ְירּושָּ

ֵמן ִים. אָּ לַּ יו ְירּושָּ ֲחמָּ , בֹוֵנה ְברַּ ה ְייָּ תָּ רּוְך אַּ  .בָּ
As for Jerusalem, may the holy city be renewed in our times. 

Praised are You, Adonai, who builds Jerusalem with compassion. 

 
ן ֲחמָּ רַּ ֶעד הּוא ִיְמלֹוְך  הָּ ם וָּ ֵלינּו ְלעֹולָּ  .עָּ
ן ֲחמָּ רַּ ֶרץ הָּ אָּ ִים ּובָּ מַּ שָּ ְך בַּ רַּ  .הּוא ִיְתבָּ
ן ֲחמָּ רַּ ֶזה,   הָּ ִית הַּ בַּ ה בַּ ה ְמֻרבָּ כָּ נּו ְברָּ ח לָּ  הּוא ִיְשלַּ

יו לָּ ְלנּו עָּ כַּ ן ֶזה ֶשאָּ ל ֻשְלחָּ  .ְועַּ
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. 

 
ֵלינּו  לֹום עָּ יו, הּוא יֲַּעֶשה שָּ לֹום ִבְמרֹומָּ  עֶֹּשה שָּ

ל אַּ ל ִיְשרָּ ל כָּ ל יֹווְ  ְועַּ ֵמן ֵבלי תֵ ְשבֵ כָּ  .ְוִאְמרּו: אָּ
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. 

 

מֹו ִיֵתן, י הוהי לֹום הוהעֹּז ְלעַּ שָּ מֹו בַּ ֵרְך ֶאת עַּ  .ְיבָּ
May God give strength to us and bless us with peace. 


