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במדבר פרק יב
(א) וַּתְַדּבֵ֨ר מְִריָ֤ם וְאַהֲֹרן֙ ּבְמֹׁשֶ֔ה עַל־אֹדֹ֛ות הָאִׁשָּ֥ה הַּכֻׁשִ֖ית אֲׁשֶ֣ר לָָק֑ח ּכִֽי־אִׁשָּ֥ה כֻׁשִ֖ית לָָקֽח:

(ב) וַּיֹאמְרּ֗ו הֲַר֤ק אְַ־ּבְמֹׁשֶה֙ ּדִּבֶ֣ר יְֹקוָ֔ק הֲֹל֖א ּגַם־ּבָ֣נּו ִדּבֵ֑ר וַּיִׁשְמַ֖ע יְֹקוָֽק:
הָאִ֥יׁש מֹׁשֶ֖ה ענו עָנָ֣יו מְאֹ֑ד מִּכֹל֙ הָֽאָָד֔ם אֲׁשֶ֖ר עַל־ּפְנֵ֥י הָאֲָדמָֽה: (ג) וְ

 (י) וְהֶעָנָ֗ן סָ֚ר מֵעַ֣ל הָאֹ֔הֶל וְהִּנֵ֥ה מְִריָ֖ם מְצַֹר֣עַת ּכַׁשָּ֑לֶג וַּיִ֧פֶן אַהֲֹר֛ן אֶל־מְִריָ֖ם וְהִּנֵ֥ה מְצָֹרֽעַת: 

דברים פרק כד
(ח) הִׁשָּ֧מֶר ּבְנֶֽגַע־הַּצַָר֛עַת לִׁשְמֹ֥ר מְאֹ֖ד וְלַעֲׂשֹ֑ות ּכְכֹל֩ אֲׁשֶר־יֹורּ֨ו אֶתְכֶ֜ם הַּכֹהֲנִ֧ים הַלְוִּיִ֛ם 

ּכַאֲׁשֶ֥ר צִּוִיתִ֖ם ּתִׁשְמְרּ֥ו לַעֲׂשֹֽות:
(ט) זָכֹ֕ור אֵ֧ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֛ה יְֹקוָ֥ק אֱֹלהֶ֖יָ לְמְִריָ֑ם ּבַּדֶֶ֖רְ ּבְצֵאתְכֶ֥ם מִּמִצְָרֽיִם: ס 

A Safety Warning & that’s it
רש"י דברים פרק כד

(ט) זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים - אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת,ו אל 
תספר לשון הרע. זכור העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים: 

רמב"ן דברים פרק כד
(ט) זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים - אם באת ליזהר שלא תלקה בצרעת לא 

תספר לשון הרע, לשון רש"י. ולפי דעתי שהיא מצות עשה ממש, כמו זכור את יום 
השבת לקדשו (שמות כ ח), זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים (שם יג ג), זכור 

את אשר עשה לך עמלק (להלן כה יז), כולם מצוה, אם כן גם זה כמותם. והיא 
אזהרה מלדבר לשון הרע, יצוה במצות עשה שנזכור העונש הגדול שעשה ה' לצדקת 

הנביאה, שלא דברה אלא באחיה גמול חסדה אשר אהבתו כנפשה, ולא דברה בפניו 
שיבוש, ולא בפני רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש בצנעה, וכל מעשיה הטובים לא 

הועילוה, גם אתה אם תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי לא תנצל:
ולשון ספרא (בחקותי פרשה א ב ג), כשהוא אומר ולא תעשו את כל המצות האלה 
(ויקרא כו יד) הרי מה שכתוב בתורה אמור, אם כן למה נאמר ואם לא תשמעו לי, 

להיות עמלים בתורה. וכן הוא אומר זכור את יום השבת לקדשו, יכול בלבך, כשהוא 
אומר שמור הרי שמירת הלב אמורה, הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך. וכן 

הוא אומר זכור אל תשכח וגו'. וכן הוא אומר זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים, 
יכול בלבך, כשהוא אומר השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות (פסוק ח) הרי 

שמירת הלב אמורה, הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך. וכן הוא אומר זכור 
את אשר עשה לך עמלק, יכול בלבך, כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה, 

הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך. ופירושה כי אצלם השמר בנגע הצרעת - 
מנגע הצרעת, לשמר מאד - שלא תבואך, ולעשות - בה ככל אשר יורו אתכם הכהנים - 

וזכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים - שתהא מזכיר זה בפה תמיד:
ומכאן נראה שרבותינו יעשו אותה מצוה, לא ספור ועצה בלבד להנצל מן הנגעים. ואיך 

יתכן שלשון הרע שהוא שקול כשפיכות דמים לא תהיה בו בתורה לא תעשה גמור או 
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לאו הבא מכלל עשה, אבל בכתוב הזה אזהרה גדולה בו, להמנע ממנו בין בגלוי בין 
בסתר בין במתכוין להזיק ולהבזות בין שאין מתכוין להזיק כלל. וזו מצוה מכלל 

תרי"ג מצות, ושכחה בעל הלכות גדולות וכל המונים המצות אחריו:

השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין
 מצוה שביעית שנצטוינו לזכור בפה ולהשיב אל לבנו מה שעשה ית' למרים כשדברה
 באחיה עם היותה נביאה ואחיה גמול חסדה ועל ידה ניצל כדי שנתרחק מלשון הרע
 לא נהיה מאשר נאמר עליהם (תהל' נ) תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי והוא…

 :י"י. ואם כן ראוי למנותה מצוה מן המצות: [וכ"כ בפיה"ת פ' תצא]

ספר חרדים מצוות לא תעשה פרק א
 שלא לשכוח צרעת מרים כדי שנזהר מלשון הרע שנאמר השמר בנגע הצרעת (יד)

:,וסמיך ליה זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים
DAILY ISSUE?
Part of Ahava Rabba

מגן אברהם סימן ס ס"ק ב
 והזכירות הללו הם מ"ע לכן כשיאמר ובנו בחרת יזכור מ"ת, וקרבתנו מעמד הר סיני,
 לשמך הגדול מעשה עמלק שאין השם שלם, “להודות לך” הפה לא נברא רק להודות

,ולא לדבר לשון הרע וזהו זכירת מעשה מרים

Must Say it
פסקי תשובות הערות סימן קלב הערה 64

. במג"א סי' ס' סק"ב דיש מצות עשה בזכירתם בכל יום, ובסידור חת"ס דאף שבמג"א 
שם הביא לכוון הזכירות בברכת אהבה רבה עיין שם, מ"מ צריך ליזהר שלא יהרוס את 

הכוונה הפשוטה של הברכה וגם קרוב לומר שאין יוצאים בזה ידי חובת זכירה 
דצריך להיות בפה דווקא לכן יש לאומרו אחר התפילה. 

Value of saying it on way out of shul and into the marketplace


