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־חחש נגד עין הרע, ממרן רבינו החיד"א זיע"א, כפי שכתבה בספרו “עבודת הקודש“, בזו הל
שון: לחש לעין הרע בדוק ומנוסה

ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא, ֵעיָנא אּוְכָמא, ֵעיָנא ָצרֹוָבא, ֵעיָנא ִתְכְלָתא, ֵעיָנא ָירֹוָקא,  יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם כָּ ַמשְׁבִּ
ָרה, ֵעיָנא ֲעקּוָמה, ֵעיָנא ֲעגּוָלה, ֵעיָנא  ֵעיָנא ֲארּוָכה, ֵעיָנא ְקָצָרה, ֵעיָנא ְרָחָבה, ֵעיָנא ָצָרה, ֵעיָנא ְישָׁ
ֶטת, ֵעיָנא בֹוַקַעת, ֵעיָנא ׁשֹוֶאֶבת, ֵעיָנא ִדְדכּוָרא, ֵעיָנא  ׁשֹוַקַעת, ֵעיָנא בֹוֶלֶטת, ֵעיָנא רֹוָאה, ֵעיָנא ַמבֶּ
ָזֵקן, ַעִין  ָבחּור, ַעִין דְּ ה ּוְקרֹוָבָתּה, ַעִין דְּ ִאשָּׁ ּה, ֵעיָנא דְּ ה ּוִבתָּ ִאשָּׁ ּתוֹ, ַעִין דְּ נּוְקָבא, ֵעיָנא ְדִאיׁש ְוִאשְׁ דְּ
ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא  ְגרּושָׁה, כָּ ְנשֹּוָאה, ַעִין דִּ ַאְלָמָנה, ַעִין דִּ ְבעּוָלה, ַעִין דְּ ְבתּוָלה, ַעִין דִּ ְזֵקָנה, ַעִין דִּ דִּ
ַההּוא ֵעיָנא  ְעָנא ְלכוֹן בְּ ֵזְרָנא ְוַאשְׁבַּ ַעִין ָהָרע ַעל פב“פ, גָּ ָרה בְּ יָטה ְוִדבְּ ָרֲאָתה ְוִהבִּ עֹוָלם שֶׁ ׁש בָּ יֵּ שֶׁ
ור,  ל ִחיוַּ ור, ֵעיָנא ְדָכֵליל כָּ ור ּגוֹ ִחיוַּ וָרא, ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחיוַּ א, ֵעיָנא ִחוָּ ישָׁא, ֵעיָנא ַחדָּ ִעיָלָאה, ֵעיָנא ַקדִּ
א ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדִאיִהי ַרֲחֵמי  ִדיָרא, ֵעיָנא ְדֻכלָּ חּוָתא תְּ גָּ א ְיִמיָנא, ֵעיָנא ְפִקיָחא, ֵעיָנא ְדַאשְׁ ֵעיָנא ְדֻכלָּ
ִמיְך ְוָלא ָנִאים, ֵעיָנא ְדָכל  ְבִניֵני, ֵעיָנא ְדָלא ִאדְּ ל ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדֵלית ֲעָלּה גַּ ּגוֹ ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדָכֵליל כָּ
לֹא  ה  ִהנֵּ ִדְכִתיב  כְּ ְלִיְשָֹרֵאל  ְדָנִטיר  ֵעיָנא  ֳקָדמֹוִהי,  ִמן  ֵכיִפין  ּגוֹ  ָרן  ְוִאְתַטמְּ ְפָיין  ִאְתכַּ ין  ישִׁ בִּ ֵעייִנין 
ַהִהיא ֵעיָנא ִעיָלָאה  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ, בְּ ן ׁשֹוֵמר ִיְשָֹרֵאל, ּוְכִתיב ִהנֵּ ָינּום ְולֹא ִיישָׁ
סּורּו ְוַתַעְרקּו ְוִתְבְרחּו ְוַתְרִחיקּו ֵמַעל )פלוני\ת  ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא, שֶׁתָּ ִעית ֲעֵליכוֹן כָּ ֵזִרית ְוַאשְׁבָּ גְּ
ֵני ֵביתוֹ, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם  ל בְּ בן פלונית – שם האדם עליו אומרים את הלחש ושם אמו( ּוֵמַעל כָּ
ֵני  ַח ִלשְׁלֹוט ב)פלוני\ת בן פלונית – שם האדם עליו אומרים את הלחש ושם אמו( ּוְבָכל בְּ כֹּ
ׁשּום  ׁשּום ֵאֶבר ֵמְרַמ“ח ֵאָבָריו, ְולֹא בְּ ְיָלה, לֹא ְבָהִקיץ ְולֹא ַבֲחלֹום, ְולֹא בְּ ֵביתוֹ, לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבלַּ
ְולֹא  ׁשּום ֵאֶבר ֵמֵאָבֶריָה,  ְולֹא בְּ יָדיו )כשאומרים את הלחש על אשה, אומרים:  גִּ ָס“ה  יד ִמשְּׁ גִּ

יֶדיָה(, ֵמַהּיֹום ּוְלעֹוָלם. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. יד ִמגִּ ׁשּום גִּ בְּ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה. ט תְּ י ַפלֵּ ֵרִני ָרנֵּ צְּ ר תִּ ה ֵסֶתר ִלי ִמצַּ ַאתָּ

ח  יְלָך ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ִיְתלֹוָנן. אַֹמר ַלְיָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבוֹ. כִּ דַּ ֵצל שַׁ ֵסֶתר ֶעְליוֹן בְּ ֹישֵׁב בְּ
ַחד  ִמפַּ ִתיָרא  ֲאִמּתוֹ. לֹא  ְוסֵֹחָרה  ה  ִצנָּ ְחֶסה  ָנָפיו תֶּ כְּ ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ֶאְבָרתוֹ  בְּ ַהּוֹות.  ֶבר  ִמדֶּ ָיקּוׁש 
ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך  דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים. ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמקֶּ ֶבר בָּ ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם. ִמדֶּ
ְיָי ַמְחִסי ֶעְליוֹן שְַׂמתָּ ְמעֹוֶנָך.  ה  י ַאתָּ ְרֶאה. כִּ ִעים תִּ ַמת ְרשָׁ יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶניָך ַתבִּ ׁש. ַרק בְּ ִיגָּ ֵאֶליָך לֹא 
ִים  פַּ ָרֶכיָך. ַעל כַּ ָכל דְּ ָמְרָך בְּ ְך ִלשְׁ ה לָּ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּ ָאֳהֶלָך. כִּ ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב בְּ לֹא ְתֻאנֶּ
ֵטהּו  ַוֲאַפלְּ ָחשַׁק  ִבי  י  כִּ ין.  ְוַתנִּ ִפיר  כְּ ְרמֹס  תִּ ְדרְֹך  תִּ ָוֶפֶתן  ַחל  שַׁ ַעל  ַרְגֶלָך.  ֶאֶבן  בָּ ף  גֹּ תִּ ן  פֶּ אּוְנָך  ִיָשֹּ
יֵעהּו  ֵדהּו. אֶֹרְך ָיִמים ַאשְׂבִּ ֵצהּו ַוֲאַכבְּ ִמי. ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ י ָיַדע שְׁ ֵבהּו כִּ ֲאַשׂגְּ

יׁשּוָעִתי. ְוַאְרֵאהּו בִּ

לחש לעין הרע

־חחש נגד עין הרע, ממרן רבינו החיד"א זיע"א, כפי שכתבה בספרו “עבודת הקודש“, בזו הל
שון: לחש לעין הרע בדוק ומנוסה

ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא, ֵעיָנא אּוְכָמא, ֵעיָנא ָצרֹוָבא, ֵעיָנא ִתְכְלָתא, ֵעיָנא ָירֹוָקא,  יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם כָּ ַמשְׁבִּ
ָרה, ֵעיָנא ֲעקּוָמה, ֵעיָנא ֲעגּוָלה, ֵעיָנא  ֵעיָנא ֲארּוָכה, ֵעיָנא ְקָצָרה, ֵעיָנא ְרָחָבה, ֵעיָנא ָצָרה, ֵעיָנא ְישָׁ
ֶטת, ֵעיָנא בֹוַקַעת, ֵעיָנא ׁשֹוֶאֶבת, ֵעיָנא ִדְדכּוָרא, ֵעיָנא  ׁשֹוַקַעת, ֵעיָנא בֹוֶלֶטת, ֵעיָנא רֹוָאה, ֵעיָנא ַמבֶּ
ָזֵקן, ַעִין  ָבחּור, ַעִין דְּ ה ּוְקרֹוָבָתּה, ַעִין דְּ ִאשָּׁ ּה, ֵעיָנא דְּ ה ּוִבתָּ ִאשָּׁ ּתוֹ, ַעִין דְּ נּוְקָבא, ֵעיָנא ְדִאיׁש ְוִאשְׁ דְּ
ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא  ְגרּושָׁה, כָּ ְנשֹּוָאה, ַעִין דִּ ַאְלָמָנה, ַעִין דִּ ְבעּוָלה, ַעִין דְּ ְבתּוָלה, ַעִין דִּ ְזֵקָנה, ַעִין דִּ דִּ
ַההּוא ֵעיָנא  ְעָנא ְלכוֹן בְּ ֵזְרָנא ְוַאשְׁבַּ ַעִין ָהָרע ַעל פב“פ, גָּ ָרה בְּ יָטה ְוִדבְּ ָרֲאָתה ְוִהבִּ עֹוָלם שֶׁ ׁש בָּ יֵּ שֶׁ
ור,  ל ִחיוַּ ור, ֵעיָנא ְדָכֵליל כָּ ור ּגוֹ ִחיוַּ וָרא, ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחיוַּ א, ֵעיָנא ִחוָּ ישָׁא, ֵעיָנא ַחדָּ ִעיָלָאה, ֵעיָנא ַקדִּ
א ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדִאיִהי ַרֲחֵמי  ִדיָרא, ֵעיָנא ְדֻכלָּ חּוָתא תְּ גָּ א ְיִמיָנא, ֵעיָנא ְפִקיָחא, ֵעיָנא ְדַאשְׁ ֵעיָנא ְדֻכלָּ
ִמיְך ְוָלא ָנִאים, ֵעיָנא ְדָכל  ְבִניֵני, ֵעיָנא ְדָלא ִאדְּ ל ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדֵלית ֲעָלּה גַּ ּגוֹ ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדָכֵליל כָּ
לֹא  ה  ִהנֵּ ִדְכִתיב  כְּ ְלִיְשָֹרֵאל  ְדָנִטיר  ֵעיָנא  ֳקָדמֹוִהי,  ִמן  ֵכיִפין  ּגוֹ  ָרן  ְוִאְתַטמְּ ְפָיין  ִאְתכַּ ין  ישִׁ בִּ ֵעייִנין 
ַהִהיא ֵעיָנא ִעיָלָאה  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ, בְּ ן ׁשֹוֵמר ִיְשָֹרֵאל, ּוְכִתיב ִהנֵּ ָינּום ְולֹא ִיישָׁ
סּורּו ְוַתַעְרקּו ְוִתְבְרחּו ְוַתְרִחיקּו ֵמַעל )פלוני\ת  ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא, שֶׁתָּ ִעית ֲעֵליכוֹן כָּ ֵזִרית ְוַאשְׁבָּ גְּ
ֵני ֵביתוֹ, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם  ל בְּ בן פלונית – שם האדם עליו אומרים את הלחש ושם אמו( ּוֵמַעל כָּ
ֵני  ַח ִלשְׁלֹוט ב)פלוני\ת בן פלונית – שם האדם עליו אומרים את הלחש ושם אמו( ּוְבָכל בְּ כֹּ
ׁשּום  ׁשּום ֵאֶבר ֵמְרַמ“ח ֵאָבָריו, ְולֹא בְּ ְיָלה, לֹא ְבָהִקיץ ְולֹא ַבֲחלֹום, ְולֹא בְּ ֵביתוֹ, לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבלַּ
ְולֹא  ׁשּום ֵאֶבר ֵמֵאָבֶריָה,  ְולֹא בְּ יָדיו )כשאומרים את הלחש על אשה, אומרים:  גִּ ָס“ה  יד ִמשְּׁ גִּ

יֶדיָה(, ֵמַהּיֹום ּוְלעֹוָלם. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. יד ִמגִּ ׁשּום גִּ בְּ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה. ט תְּ י ַפלֵּ ֵרִני ָרנֵּ צְּ ר תִּ ה ֵסֶתר ִלי ִמצַּ ַאתָּ

ח  יְלָך ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ִיְתלֹוָנן. אַֹמר ַלְיָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבוֹ. כִּ דַּ ֵצל שַׁ ֵסֶתר ֶעְליוֹן בְּ ֹישֵׁב בְּ
ַחד  ִמפַּ ִתיָרא  ֲאִמּתוֹ. לֹא  ְוסֵֹחָרה  ה  ִצנָּ ְחֶסה  ָנָפיו תֶּ כְּ ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ֶאְבָרתוֹ  בְּ ַהּוֹות.  ֶבר  ִמדֶּ ָיקּוׁש 
ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך  דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים. ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמקֶּ ֶבר בָּ ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם. ִמדֶּ
ְיָי ַמְחִסי ֶעְליוֹן שְַׂמתָּ ְמעֹוֶנָך.  ה  י ַאתָּ ְרֶאה. כִּ ִעים תִּ ַמת ְרשָׁ יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶניָך ַתבִּ ׁש. ַרק בְּ ִיגָּ ֵאֶליָך לֹא 
ִים  פַּ ָרֶכיָך. ַעל כַּ ָכל דְּ ָמְרָך בְּ ְך ִלשְׁ ה לָּ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּ ָאֳהֶלָך. כִּ ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב בְּ לֹא ְתֻאנֶּ
ֵטהּו  ַוֲאַפלְּ ָחשַׁק  ִבי  י  כִּ ין.  ְוַתנִּ ִפיר  כְּ ְרמֹס  תִּ ְדרְֹך  תִּ ָוֶפֶתן  ַחל  שַׁ ַעל  ַרְגֶלָך.  ֶאֶבן  בָּ ף  גֹּ תִּ ן  פֶּ אּוְנָך  ִיָשֹּ
יֵעהּו  ֵדהּו. אֶֹרְך ָיִמים ַאשְׂבִּ ֵצהּו ַוֲאַכבְּ ִמי. ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ י ָיַדע שְׁ ֵבהּו כִּ ֲאַשׂגְּ

יׁשּוָעִתי. ְוַאְרֵאהּו בִּ

לחש לעין הרע

־חחש נגד עין הרע, ממרן רבינו החיד"א זיע"א, כפי שכתבה בספרו “עבודת הקודש“, בזו הל
שון: לחש לעין הרע בדוק ומנוסה

ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא, ֵעיָנא אּוְכָמא, ֵעיָנא ָצרֹוָבא, ֵעיָנא ִתְכְלָתא, ֵעיָנא ָירֹוָקא,  יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם כָּ ַמשְׁבִּ
ָרה, ֵעיָנא ֲעקּוָמה, ֵעיָנא ֲעגּוָלה, ֵעיָנא  ֵעיָנא ֲארּוָכה, ֵעיָנא ְקָצָרה, ֵעיָנא ְרָחָבה, ֵעיָנא ָצָרה, ֵעיָנא ְישָׁ
ֶטת, ֵעיָנא בֹוַקַעת, ֵעיָנא ׁשֹוֶאֶבת, ֵעיָנא ִדְדכּוָרא, ֵעיָנא  ׁשֹוַקַעת, ֵעיָנא בֹוֶלֶטת, ֵעיָנא רֹוָאה, ֵעיָנא ַמבֶּ
ָזֵקן, ַעִין  ָבחּור, ַעִין דְּ ה ּוְקרֹוָבָתּה, ַעִין דְּ ִאשָּׁ ּה, ֵעיָנא דְּ ה ּוִבתָּ ִאשָּׁ ּתוֹ, ַעִין דְּ נּוְקָבא, ֵעיָנא ְדִאיׁש ְוִאשְׁ דְּ
ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא  ְגרּושָׁה, כָּ ְנשֹּוָאה, ַעִין דִּ ַאְלָמָנה, ַעִין דִּ ְבעּוָלה, ַעִין דְּ ְבתּוָלה, ַעִין דִּ ְזֵקָנה, ַעִין דִּ דִּ
ַההּוא ֵעיָנא  ְעָנא ְלכוֹן בְּ ֵזְרָנא ְוַאשְׁבַּ ַעִין ָהָרע ַעל פב“פ, גָּ ָרה בְּ יָטה ְוִדבְּ ָרֲאָתה ְוִהבִּ עֹוָלם שֶׁ ׁש בָּ יֵּ שֶׁ
ור,  ל ִחיוַּ ור, ֵעיָנא ְדָכֵליל כָּ ור ּגוֹ ִחיוַּ וָרא, ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחיוַּ א, ֵעיָנא ִחוָּ ישָׁא, ֵעיָנא ַחדָּ ִעיָלָאה, ֵעיָנא ַקדִּ
א ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדִאיִהי ַרֲחֵמי  ִדיָרא, ֵעיָנא ְדֻכלָּ חּוָתא תְּ גָּ א ְיִמיָנא, ֵעיָנא ְפִקיָחא, ֵעיָנא ְדַאשְׁ ֵעיָנא ְדֻכלָּ
ִמיְך ְוָלא ָנִאים, ֵעיָנא ְדָכל  ְבִניֵני, ֵעיָנא ְדָלא ִאדְּ ל ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדֵלית ֲעָלּה גַּ ּגוֹ ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדָכֵליל כָּ
לֹא  ה  ִהנֵּ ִדְכִתיב  כְּ ְלִיְשָֹרֵאל  ְדָנִטיר  ֵעיָנא  ֳקָדמֹוִהי,  ִמן  ֵכיִפין  ּגוֹ  ָרן  ְוִאְתַטמְּ ְפָיין  ִאְתכַּ ין  ישִׁ בִּ ֵעייִנין 
ַהִהיא ֵעיָנא ִעיָלָאה  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ, בְּ ן ׁשֹוֵמר ִיְשָֹרֵאל, ּוְכִתיב ִהנֵּ ָינּום ְולֹא ִיישָׁ
סּורּו ְוַתַעְרקּו ְוִתְבְרחּו ְוַתְרִחיקּו ֵמַעל )פלוני\ת  ל ִמין ֵעיָנא ִבישָׁא, שֶׁתָּ ִעית ֲעֵליכוֹן כָּ ֵזִרית ְוַאשְׁבָּ גְּ
ֵני ֵביתוֹ, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם  ל בְּ בן פלונית – שם האדם עליו אומרים את הלחש ושם אמו( ּוֵמַעל כָּ
ֵני  ַח ִלשְׁלֹוט ב)פלוני\ת בן פלונית – שם האדם עליו אומרים את הלחש ושם אמו( ּוְבָכל בְּ כֹּ
ׁשּום  ׁשּום ֵאֶבר ֵמְרַמ“ח ֵאָבָריו, ְולֹא בְּ ְיָלה, לֹא ְבָהִקיץ ְולֹא ַבֲחלֹום, ְולֹא בְּ ֵביתוֹ, לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבלַּ
ְולֹא  ׁשּום ֵאֶבר ֵמֵאָבֶריָה,  ְולֹא בְּ יָדיו )כשאומרים את הלחש על אשה, אומרים:  גִּ ָס“ה  יד ִמשְּׁ גִּ

יֶדיָה(, ֵמַהּיֹום ּוְלעֹוָלם. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. יד ִמגִּ ׁשּום גִּ בְּ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה. ט תְּ י ַפלֵּ ֵרִני ָרנֵּ צְּ ר תִּ ה ֵסֶתר ִלי ִמצַּ ַאתָּ

ח  יְלָך ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ִיְתלֹוָנן. אַֹמר ַלְיָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבוֹ. כִּ דַּ ֵצל שַׁ ֵסֶתר ֶעְליוֹן בְּ ֹישֵׁב בְּ
ַחד  ִמפַּ ִתיָרא  ֲאִמּתוֹ. לֹא  ְוסֵֹחָרה  ה  ִצנָּ ְחֶסה  ָנָפיו תֶּ כְּ ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ֶאְבָרתוֹ  בְּ ַהּוֹות.  ֶבר  ִמדֶּ ָיקּוׁש 
ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך  דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים. ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמקֶּ ֶבר בָּ ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם. ִמדֶּ
ְיָי ַמְחִסי ֶעְליוֹן שְַׂמתָּ ְמעֹוֶנָך.  ה  י ַאתָּ ְרֶאה. כִּ ִעים תִּ ַמת ְרשָׁ יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶניָך ַתבִּ ׁש. ַרק בְּ ִיגָּ ֵאֶליָך לֹא 
ִים  פַּ ָרֶכיָך. ַעל כַּ ָכל דְּ ָמְרָך בְּ ְך ִלשְׁ ה לָּ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּ ָאֳהֶלָך. כִּ ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב בְּ לֹא ְתֻאנֶּ
ֵטהּו  ַוֲאַפלְּ ָחשַׁק  ִבי  י  כִּ ין.  ְוַתנִּ ִפיר  כְּ ְרמֹס  תִּ ְדרְֹך  תִּ ָוֶפֶתן  ַחל  שַׁ ַעל  ַרְגֶלָך.  ֶאֶבן  בָּ ף  גֹּ תִּ ן  פֶּ אּוְנָך  ִיָשֹּ
יֵעהּו  ֵדהּו. אֶֹרְך ָיִמים ַאשְׂבִּ ֵצהּו ַוֲאַכבְּ ִמי. ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ י ָיַדע שְׁ ֵבהּו כִּ ֲאַשׂגְּ

יׁשּוָעִתי. ְוַאְרֵאהּו בִּ

לחש לעין הרע
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