Sacred text for protection from Evil Eye and evil speak.

. ַה ּכ ֵֹהן- ֶאל, ִ ּכי ִת ְהיֶה ְּב ָא ָדם; וְ ה ּו ָבא,נֶגַ ע ָצ ַר ַעת
. ַה ּכ ֵֹהן- ֶאל, ִ ּכי ִת ְהיֶה ְּב ָא ָדם; וְ ה ּו ָבא,נֶגַ ע ָצ ַר ַעת
. ַה ּכ ֵֹהן- ֶאל, ִ ּכי ִת ְהיֶה ְּב ָא ָדם; וְ ה ּו ָבא,נֶגַ ע ָצ ַר ַעת
 ֶא ֶרץ ְ ּכנָ ַען; וְ ִא ּ ָתנ ּו,נ ְַחנ ּו נַעֲ בֹר חֲ ל ּו ִצים לִ ְפנֵי יְ הוָ ה
. ֵמ ֵע ֶבר לַ ּי ְַר ֵּדן,אֲ ֻח ּזַת נַחֲ לָ ֵתנ ּו
ָ
ָ נָ ִביא ִמ ִּק ְר ְּב ָך ֵמ ַא ֶח
 י ִָקים לְ ך יְ הוָ ה,יך ָּכמֹנִ י
ָ אֱ ל ֶֹה
. ִּת ׁ ְש ָמע ּון, ֵאלָ יו:יך
. ִמ ׁ ְש ְ ּכנֵי ֶעלְ ֹיון,אֱ ל ִֹהים ְקד ֹׁש-ש ְּמח ּו ִעיר
ׂ ַ ְ י,נָ ָהר ּ ְפלָ גָ יו
ָ
.מ ׁ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן-ית ַכ ּצֹאן ַע ּ ֶמך ְּביַד
ָ נָ ִח
.צ ַֹען-ש ֵדה
ֹ ֲֶנגֶד א
ׂ ְ שה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ׂ ָ  ָע,בו ָתם
מון
ֹ  וְ ִק ָ ּנ,נ ְַפ ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי מֹר אֲ ָהלִ ים
. ָב ֶטן- ַח ְד ֵרי- ָּכל,ש
ׂ  נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם ח ֵֹפ,נֵר יְ הוָ ה
 ַּכ ּ ָלה; ְ ּד ַב ׁש וְ ָחלָ ב ּ ַת ַחת,תו ַתיִ ְך
ֹ ש ְפ
ׂ ִ נ ֶֹפת ִּת ּט ְֹפנָ ה
ְ
.יח לְ ָב ֹנון
ַ שלְ מ ַֹתיִ ך ְ ּכ ֵר
ַ  וְ ֵר,לְ ׁש ֹונ ְֵך
ׂ ַ יח
 ְ ּכ ַע ּת ּו ִדים,ש ִ ּדים צֵ א ּו; וִ ְהי ּו
ׂ ְ  ּו ֵמ ֶא ֶרץ ַּכ,נֻד ּו ִמ ּת ֹו ְך ָּב ֶבל
.צֹאן-לִ ְפנֵי
, ּו ַב ִח ִּצים,ש ִמאלִ ים ָּבאֲ ָבנִ ים
ׂ ְ  ַמיְ ִמינִ ים ּו ַמ,נ ׁ ְֹש ֵקי ֶק ׁ ֶשת
. ִמ ִּבנְ י ִָמן,ּ ַב ָ ּק ׁ ֶשת ֵמאֲ ֵחי ׁ ָשא ּול

Leviticus 13:9
(The first verse
contains the seed level
of the protection and it
should be repeated
three times)

Numbers 32:32
Deuteronomy 18:15
Psalms 46:5
Psalms 77:21
Psalms 78:12
Proverbs 7:17
Proverbs 20:27
Song of Songs 4:11
Jeremiah 50:8
1 Chronicles12:2

וכשם.  הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע, רבונו של עולם
 כן, שלא שלטה עליהם עינא בישא דבלעם,שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר
תפרוש עלינו ברחמיך הרבים להיותנו מכוסים )במכסה ובהנהגה( בשמותיך הקדושים
.מכל עינא בישא
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 the same
way you spread your protection wings over our fathers in the
wilderness that the evil eye of Balaam couldn’t control them, so
you will spread protection on us with your infinite mercy and
your holy names from all evil eyes.
All 11 verses begin with the letter Nun,  נand ends with the final
letter Nun, ן. The first verse connects to the power of the high
priest to cure leprosy that is results of evil speak.
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