יש לקרוא תפילה זו יום יום בבוקר:
:

"בשם אלוקי ישראל ,אני שם מימיני את המלאך מיכאל ,משמאלי את המלאך
גבריאל ,מלפני את המלאך אוריאל ,מאחורי המלאך רפאל ומעל ראשי שכינת א-
ל .יהי רצון מלפניך ה'' אלוקינו ואלוקי אבותינו ,שתתמלא רחמים עלינו ,ותצילנו
ולכל בני ביתנו ולכל עם ישראל ,מעין הרע ומכל מיני כישוף ,ותבריח יצר הרע
ממנו ,וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו במדבר סיני והצלתם מעינא בישא דבלעם
הרשע ,כן תפרוש כנפיך עלינו ברחמיך הרבים ,ונהיה מכוסים במכסה ונהגה
בשמותיך הקדושים .אמן".

עוד תפילה נגד עין הרע :
וּמ ְגּ ָבעוֹת
ֻרים ֶא ְר ֶאנּוִּ ,
ָעם ה'ִ .כּיֵ -מרֹאשׁ צ ִ
וּמה ֶאזְ עֹם ,לֹא ז ַ
ָמה ֶאקֹּב ,לֹא ַקבֹּה ֵאל; ָ
וּמ ְס ָפּר ֶאת-
ֲפר ַי ֲעקֹבִ ,
וּבגּוֹיִ ם לֹא יִ ְת ַח ָשּׁבִ .מי ָמנָה ע ַ
שׁוּרנּוֶּ :הןָ -עם ְל ָב ָדד יִ ְשׁכֹּןַ ,
ֲא ֶ
ֹאמר ָבּ ָלק ֶאלִ -בּ ְל ָעם,
יתי ָכּמֹהוּ ַ .ויּ ֶ
אַח ִר ִ
וּת ִהי ֲ
ַפ ִשׁי מוֹת יְ ָשׁ ִריםְ ,
ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל; ָתּמֹת נ ְ
ֹאמרֲ :הלֹאֵ ,את ֲא ֶשׁר
ַען ַ ,ויּ ַ
יך ,וְ ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָב ֵר ְך ַויּ ַ
ית ִליָ :לקֹב אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִתּ ָ
ֶמה ָע ִשׂ ָ
אַחר
ֹאמר ֵא ָליו ָבּ ָלקְ ,ל ָךָ -נּא ִא ִתּי ֶאלָ -מקוֹם ֵ
ָשׂים ה' ְבּ ִפי--אֹתוֹ ֶא ְשׁמֹרְ ,ל ַד ֵבּר ַ .ויּ ֶ
יִ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאנּוּ ִמ ָשּׁםֶ --א ֶפס ָק ֵצהוּ ִת ְר ֶאה ,וְ כֻלּוֹ לֹא ִת ְר ֶאה; וְ ָק ְבנוִֹ -ליִ ,מ ָשּׁם .וַיִּ ָקּ ֵחהוּ
ָאַיל ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַח.
ַעל ָפּר ו ִ
ְשׂ ֵדה צ ִֹפיםֶ ,אל-רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה; וַיִּ ֶבן ִשׁ ְב ָעה ִמזְ ְבּחֹתַ ,ויּ ַ

יש לקרוא תפילה זו כאשר מרגישים צורך בחיזוק הנפש מפני עין הרע
וכאשר ישנו רצון לקרוא תפילה נגד עין הרע.

