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Sacred text for protection from Evil Eye and evil speak 

 

Deuteronomy 13:9 

(The first verse 
contains the seed level 
of the protection and it 
should be repeated 
three times) 

ָאָדם, ֶנַגע ָצַרַעת ְהֶיה ֻבְ י תִּ  .ַהֻכֵֹהן-ֶאל, ְוהֻוָבא; ֻכִּ

ָאָדם, ֶנַגע ָצַרַעת ְהֶיה ֻבְ י תִּ  .ַהֻכֵֹהן-ֶאל, ְוהֻוָבא; ֻכִּ

ָאָדםֻכִּ , ֶנַגע ָצַרַעת ְהֶיה ֻבְ  .ַהֻכֵֹהן-ֶאל, ְוהֻוָבא; י תִּ

Numbers 32:32  ְפֵני ְיהָוה ים לִּ ָנַען, ַנְחנֻו ַנֲעבֹר ֲחלֻוצִּ ת ; ֶאֶרץ ֻכְ נֻו ֲאֺחֻזַ ֻתָ ְואִּ

ן, ַנֲחָלֵתנוֻ  ְרֻדֵ  .ֵמֵעֶבר ַלֻיַ

Deuteronomy 18:15 י מֹנִּ ָך ֵמַאֶחיָך ֻכָ ְרֻבְ ֻקִּ יא מִּ לֹהֶ , ָנבִּ ים ְלָך ְיהָוה אֱא  : יךָ ָיקִּ

ָמעֻון, ֵאָליו ְ ש   .ֻתִּ

Psalms 46:5 ָלָגיו ָנָהר יר, ֻפְ חֻו עִּ ֻמְ ים ְקדֹש  -ְיש ַ לֹהִּ ֵני ֶעְליֹון, אֱא ֻכְ ְ ש   .מִּ

Psalms 77:21 ַיד ָך ֻבְ יָת ַכֻצֹאן ַעֻמֶ ה ְוַאֲהרֹן-ָנחִּ ֶ  .מֹש 

Psalms 78:12 ֵדה, ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ם ש ְ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ ה ֶפֶלא ֻבְ  .צַֹען-ָעש ָ

Proverbs 7:17 י בִּ ֻכָ ְ ש  י מִּ ים ַנְפֻתִּ מֹון , מֹר ֲאָהלִּ ֻנָ ְוקִּ

Proverbs 20:27 ַמת ָאָדם חֵֹפש  , ֵנר ְיהָוה ְ ש  ל, נִּ  .ָבֶטן-ַחְדֵרי-ֻכָ

Song of Songs 4:11  ְך ְפתֹוַתיִּ ֻטְֹפָנה ש ִּ ה, נֶֹפת ֻתִּ ֻלָ ֹוֵנךְ ; ֻכַ ַחת ְלש  ַבש  ְוָחָלב ֻתַ , ֻדְ

ֵריַח ְלָבנֹון ְך ֻכְ ְלמַֹתיִּ  .ְוֵריַח ש ַ

Jeremiah 50:8 ֶבל ֻתֹוְך ֻבָ ים ֵצאוֻ , ֺנדֻו מִּ ֻדִּ ש ְ ְהיוֻ ; ֻוֵמֶאֶרץ ֻכַ ים , וִּ ַעֻתֻודִּ ֻכְ

ְפֵני  .צֹאן-לִּ

1 Chronicles12:2 ת ֶ ֵקי ֶקש  ְ ים, נֹש  ֲאָבנִּ ים ֻבָ אלִּ מִּ ים ֻוַמש ְ ינִּ ים, ַמְימִּ ֻצִּ , ֻוַבחִּ

ת ֶ ש  ֻקָ א ֻבַ ָ ן, ֻולֵמֲאֵחי ש  ְנָימִּ ֻבִּ  .מִּ

 

 .הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע, רבונו של עולם 

שלא שלטה עליהם עינא בישא , וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר

( במכסה ובהנהגה)תפרוש עלינו ברחמיך הרבים להיותנו מכוסים  כן, דבלעם

 .מכל עינא בישא בשמותיך הקדושים

Master of the universe, save your people of the house of Israel from all kind of 

witch craft and all kind of evil eye. And as you spread your wings of protection 

over our fathers in the wilderness that the evil eye of Balaam could not control 

them, so you will spread protection from all evil eyes on us with your infinite 

mercy and holy names. 

 

All 11 verses begin with the letter Nun, נ and ends with the final letter Nun sofit, 

 The first verse connects to the power of the high priest to cure leprosy that is  .ן

results of evil speak. 
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