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Perashat Netzavim: The Hidden and the Revealed 

Source 1: Devarim Ch. 29 

ת ַל   ר ֹ֔ ְסתָּ ֹות ֶאת־ ה'כח ַהנ ִּ֨ ֲעשׂ֕ ם ַל  ד־עֹולָֹּ֔ ּו ָ֤ׄ ַעָ֤ׄ נָ֤ׄ ָ֤ׄיָ֤ׄ נ ִּ֨ בָָּ֤ׄ ְלָ֤ׄ ּוָ֤ׄ ּוָ֤ׄ נָ֤ׄ ת לָּ ָ֤ׄ ְגֹלֹ֞ ינּו ְוַהנ  ֵ֑ ֱאֹלה 
את׃ }ס{ ה ַהז   ָ֥ י ַהתֹורָּ ֵ֖ ְבר  ל־ד   כָּ

Living Torah – R. Aryeh Kaplan 

28 Hidden things may pertain to God our Lord, but that which has been 

revealed applies to us and our children forever. [We must therefore] keep all 

the words of this Torah. 

JPS Translation 

28 The secret things belong unto the LORD our God; but the things that are 

revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the 

words of this law.  

Chabad Translation  

28 The hidden things belong to the Lord, our God, but the revealed things 

apply to us and to our children forever: that we must fulfill all the words of 

this Torah 

Source 2: Rashi 

ואם תאמרו מה בידינו לעשות, אתה מעניש את  -)כח( הנסתרת לה' אלהינו  
הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר )פסוק יז( פן יש בכם איש וגו', ואחר כך )פסוק 

כא( וראו את מכות הארץ ההיא, והלא אין אדם יודע טמונותיו של חבירו, אין אני 
הנסתרות, שהן לה' אלהינו והוא יפרע מאותו יחיד, אבל הנגלות,  מעניש אתכם על

 .לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם יענשו את הרבים

The hidden things belong to the Lord, our God: Now, you might object [to God, saying]: 

“But what can we do? You punish the entire community because of the sinful thoughts 

of an individual, as Scripture says, ‘Perhaps there is among you a man…’ (verse 17 

above), and after this, Scripture continues, ‘Seeing the plagues of that land [and the 

diseases with which the Lord struck it]’ (verse 21) [which seems to indicate that for 

the sinful thought of even one individual, the whole land would be struck down with 

plagues and diseases]. But surely no man can know the secret thoughts of his fellow 

[that we could somehow prevent this collective punishment!” In answer to this, God 

says:] “I will not punish you for the hidden things!” [I.e.,] because “[The hidden things] 
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belong to the Lord, our God,” and He will exact punishment upon that particular 

individual [who sins in secret]. However, “the revealed things apply to us and to our 

children” [that is, we are responsible for detecting the sins committed openly in our 

community, and] to eradicate any evil among us. And if we do not execute judgment 

upon these [open transgressions, over which we do have control,], then the whole 

community will be punished [because they would be remiss in their responsibility].  

 

Why the nekudot on the phrase לנו ולבנינו ? Rashi; 

נקוד על לנו ולבנינו, לדרוש, שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את 
 הירדן משקבלו עליהם את השבועה בהר גרזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה:

There is a dot placed over [each letter of] the words ָלנּו ּוְלָבֵנינּו   here, to teach us 

homiletically that even for open sins [which were not brought to judgment, God] did 

not punish the whole community-until Israel crossed the Jordan. For then, they 

accepted upon themselves the oath at Mount Gerizim and Mount Ebal, and thereby 

[formally] became responsible for one another (Sanh. 43b). [When dots are placed 

over letters of the Torah, this denotes an exclusion of some sort. In our context, our 

Rabbis teach us that the exclusion refers to the period prior to the crossing of the 

Jordan.] 

Source 3: Ramban 

כי "הנסתרות" הם החטאים הנסתרים מן העושים אותם, ודעתי בדרך הפשט, 
יאמר הנסתרות לשם לבדו הם  כמו שגיאות מי יבין מנסתרות נקני )תהלים יט יג(,

אין לנו בהן עון אשר חטא, אבל הנגלות שהם הזדונות, לנו ולבנינו עד עולם לעשות 
שכך קבלנו על אשר ישנו פה ועל אשר איננו  את כל דברי התורה הזאת חוקת עולם,

פה לדורות עולם. ולפי שהביא באלה לעשות כל המצוה, הוציא מן החרם העושה 
 בשגגה שלא יתקלל באלה הזאת.

 

In my opinion, the simple reading is that the “hidden things” are the hidden sins, 

ie hidden from those that are committing them, in the spirit of (Tehilim Ch. 19) 

“Who can discern his errors? Clear Thou me from hidden faults.” It means that 

the hidden matters are for Hashem alone, we have no responsibility for the sin, 

but the revealed matters – ie the deliberate transgressions – are the 

responsibility of ourselves and our children forever to do all of the words of this 

Torah as an eternal law. Because this is what we accepted upon ourselves- 
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those that are here today and those that are not, for generations to come. And 

because he included in this oath the requirement to do all of the mitzvot, he 

excluded from the punishment and curse those that committed transgressions 

accidentally. 

Source 4: Verse quoted by Ramban in Sefer Tehilim Ch. 19 

ֱחָמִדים ִמָזָהב ּוִמַפז ָרב ּוְמ ) ת צּוִפיםיא( ַהנֶּ  :תּוִקים ִמְדַבׁש ְוֹנפֶּ

ב ָרב ם ְבָׁשְמָרם ֵעקֶּ  :)יב( ַגם־ַעְבְדָך ִנְזָהר ָבהֶּ

י נ  רֹות ַנק  ְסתָּ נ  ין מ  ב  י־יָּ יאֹות מ   :)יג( ְשג 

11 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold; sweeter also than honey 

and the honeycomb. 

12 Moreover by them is Thy servant warned; in keeping of them there is great reward. 

13 Who can discern his errors? Clear Thou me from hidden faults. 

Source 5: Commentary of R. David Kimchi 

. אמת הוא, כי לבי ורצוני אל )יג( שגיאות מי יבין מנסתרות נקני
אני מבקש ממך שתנקני מנסתרות, כי שגיאות מי מצותיך, אבל זה 

 .…יבין, כי אין מי שידע ויבין הכל

Truth be told, my heart and my desires are directed towards your mitzvoth, but 

this is what I ask of you: that you cleanse my from the hidden transgressions – 

because faults who truly understands? Ie There is no one who knows and 

understands everything! 

Source 6: R. Moshe Alshich 

הנה יש שני מיני שגיאות, אחד, שיודע  )יג( שגיאות מי יבין כו'.
הדין אלא ששוגה במציאות, כענין חשב על החלב שהיה שומן 

לו או שכח שהיה שבת ועשה מלאכה, שנית, שנעלם ממנו הדין ואכ
 ולא ידע על דבר שהיה אסור ועשאו והיא שגגת תלמוד

There are two kinds of errors: 

1) One who knows the halacha but errs in understanding the circumstances 

2) One who does not know the halacha and did not know that a particular 

behavior was forbidden  
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אמר על הבחינה הראשונה שגיאות מי יבין, כלומר לא יאשם 
השוגה כי לא נֹאַמר למה לא שמת לבך להשמר שלא הבנת מתוך 
דבר שקדם לשוגג הזה שיבא זה לידך, כי הלא מי יבין שיארע לו 

 שיחשוב על החלב שהוא שומן כי אינו דבר נמשך מדבר אחר. 

ין  (1 ב  י־יָּ יאֹות מ   Who can discern his errors – who could have known the ְשג 

circumstances? Did I know that it was a forbidden type of fat? 

אך הסוג השני שהוא מנסתרות שנסתר הדין ממני שהיא שגגת 
תלמוד, בזה אצטרך לחלות פניך שתנקני בל אכשל במה שיש לי 

 לבלתי העלות עלי זדון )עי' אבות פ"ד(: שגגת תלמוד

י (2 נ  רֹות ַנק  ְסתָּ נ   Clear Thou me from hidden faults – the halacha was hidden מ 

from me – a mistake in my learning – for this, I have to plead with you that you 

cleanse me so that it will not be considered a זדון – deliberate sin (the next 

verse refers to deliberate transgressions)  
ָך ֲחֹשְך ִמֵזִדים ַגם ()יד  ַׁשע ָרב: ַעְבדֶּ  ַאל־ִיְמְׁשלּו־ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנֵקיִתי ִמפֶּ

Source 7: View of Rambam – quoted by R. Bachaye 

ושמעתי בשם הרמב"ם ז"ל בפירוש פסוק זה, הנסתרות לה' 
אלהינו, יאמר: סודות התורה הנסתרים וטעם המצות לשם יתעלה 

הם, ואם יזכה אדם שיקח אזנו שמץ מנהם בידיעת שרש המצוה 
שלא יעשה המצוה  אל יפטר בכך מן הנגלהועקרה בנסתר שבה 

ולבנינו לעשות.  בענין גופני, אין לו להמנע מזה, שהרי הנגלות לנו
 והפירוש הזה בעצמו שהם יקר וספיר, אבל אינו בענין הפרשה.

The secrets of Torah and the reason behind mitzvoth are for Hashem. If a 

person merits to understand a small percentage of them, the root reason for the 

mitzvah, by studying the more hidden aspect of the mitzvah, he should not 

thereby excuse himself from the revealed element – ie by not doing the physical 

mitzvah – because after all, the revealed matters are incumbent upon ourselves 

and our children to do. This is explanation is very beautiful and dear, but it is 

not correct in the context of this perasha. 

 

Source 8: Devarim Ch. 29 



 
5 

ה ַהּיֹום ֵמִעם ְידָֹוד ֱאֹלֵהינּו ָללֶּ  ר ְלָבבֹו ֹפנֶּ ט ֲאׁשֶּ ם ִאיׁש אֹו־ִאָשה אֹו ִמְׁשָפָחה אֹו־ֵׁשבֶּ ן־ֵיׁש ָבכֶּ ת )יז( פֶּ כֶּ
ת־ֱאֹלֵהי ַהגֹוִים ָהֵהם  ה רֹאׁש ְוַלֲעָנה:ַלֲעֹבד אֶּ ׁש ֹפרֶּ ם ֹׁשרֶּ ן־ֵיׁש ָבכֶּ  פֶּ

ת־ִדְבֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת ְוִהְתָבֵרְך ִבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהיֶּה־ִלי  י )יח( ְוָהָיה ְבָׁשְמעֹו אֶּ ב  רּות ל  ְשר  י ב  כ 
ה: אָּ ה ֶאת־ַהְצמ  וָּ רָּ ְך ְלַמַען ְספֹות הָּ ל   א 

ה ְידָֹוד ְסֹלחַ  ְעַׁשן ַאף־ְידָֹוד ְוִקְנָאתֹו ָבִאיׁש ַההּוא ְוָרְבָצה בֹו ָכל־ָהָאָלה  )יט( לֹא־יֹאבֶּ לֹו ִכי ָאז יֶּ
ת־ְׁשמֹו ִמַתַחת ַהָשָמִים: ה ּוָמָחה ְידָֹוד אֶּ ר ַהזֶּ  ַהְכתּוָבה ַבֵספֶּ

17 lest there should be among you man, or woman, or family, or tribe, whose heart turneth away this 

day from the LORD our God, to go to serve the gods of those nations; lest there should be among you 

a root that beareth gall and wormwood; 18 and it come to pass, when he heareth the words of this 

curse, that he bless himself in his heart, saying: 'I shall have peace, though I walk in the 

stubbornness of my heart--that the watered be swept away with the dry'; 19 the LORD will not 

be willing to pardon him, but then the anger of the LORD and His jealousy shall be kindled against 

that man, and all the curse that is written in this book shall lie upon him, and the LORD shall blot out 

his name from under heaven 

 

Source 9: Haketav V’Hakabala, after quoting 

 R Bachaye’s rejection of Rambam’s explanation 

מענין מנם לפי המבואר לעיל )בפ' בשרירות לבי אלך(, שפיר הוא א
הפרשה המדברת מן המבזה בתורת ה' והמבזה בחוקי אלהי' מצד 

  :דברי רלב"ג שכ' עפ"ז וז"ל .…העלם טעמיהם וסודותיהם

The Rambam’s explanation does indeed fit into the context of the Perasha, 

which speaks of someone who denigrates the Torah of Hashem and the 

mitzvoth – because of the hidden nature of the reasons behind the mitzvoth 

He quotes Ralbag: 

1) A person should not be worried or concerned that since he cannot 

understand everything, he will be punished. 

2) The flip side of that is that we must do the mitzvot and not make our 

observance of them a function of our conjecture as to what the reason 

behind the mitzvah is.  

אולי יחשוב החושב כי האדם יחטא אם לא יושגו לו כוונות התורה, ואם הי' שהישרה אליו מקנין 
י לא יוכל לעמוד על השלמות האנושי הי' בלתי אפשר שיהיה אדם צדיק בארץ שלא יחטא, כ

כוונות התורה בשלמות, ואם הי' זה כן איך יתכן שיצוה הש"י לשמור כל מצותיו ואם לא ישמרו 
כולם יגיעו להם העונשים הנפלאים, והנה להסיר זה הספק אמרה כי, הנסתרות שבמצות התורה 

שגו על והם הפעולות אשר תכוון אליהם בהם מפני היותם על מה שהם עליו הם דברים לא יו
, ולזה לא ייוחס חטא לבלתי עומד על כוונותי', ואולם הנגלות תכליתם, כי אם להש"י לבדו
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ממצותי' והן הפעולות והדברים שצותה התורה לעשות או להמנע מהם הם חובה לנו ולבנינו 
תמיד לדורות לעשות לפי מה שגזרה התורה מהם, ומזה יתבאר שאין ראוי לאדם שיאמר. הנה 

ת התורה במצות כך להישיר אל דבר כך או להרחיק מדבר כך, הנה אני שאני מפני שכוונ
מתיישר באופן שלם אל הכוונה ההיא אין חשש אם אעבור על זאת המצוה, ולזה אמר הנסתרות 

, הלא תראה כי גם במצות לה"א, להורות כי אין יכולת באדם לעמוד על כוונת התורה בשלמות
"ה בחשבו שהוא נשמר ממה שכוונה התורה במצוה ההיא שביארה התורה תועלותם חטא שהמע

להרחיקו, כי הוא הרבה לו נשים לחשבו שלא יטו לבבו מרוב חכמתו וגודל מעלתו ונכשל בזה. 
ובכלל הנה ג"כ מה שזכרה תורה תועלת מצוה אפשר שיהיה בה אצלו הש"י תועלת אחר, הלא 

והוא לזכר חדוש העולם, ובמקום תראה כי התורה זכרה במקום אחד במצות שבת תועלת אחת 
אחר זכרה בו תועלת אחר שהוא זכר ליציאת מצרים, ומזה הוא מבואר שאין ראיי' ממה שנזכר 
מהתועלת במצוה שלא יהיה שם תועלת אחר זולתה אצל הש"י, כש"כ במה שלא נזכר בתורה 

 התועלת אבל עמדנו עליו על דרך החקירה והעיון

  Rabbeinu Bachaye’s own approach 

But first the pesukim that precede our pasuk: 

Source 10: Devarim Ch. 29 

ר ָכַרת ִעָמם ְבהֹוִציאֹו ֹאָתם  ת־ְבִרית ְידָֹוד ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתם ֲאׁשֶּ ר ָעְזבּו אֶּ )כד( ְוָאְמרּו ַעל ֲאׁשֶּ
ץ ִמְצָרִים: רֶּ ר לֹא־ )כה( ַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ֵמאֶּ ם ֱאֹלִהים ֲאׁשֶּ ַוִּיְׁשַתֲחוּו ָלהֶּ

ם: ת־ָכל־ַהְקָלָלה  ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק ָלהֶּ יָה אֶּ ץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעלֶּ )כו( ַוִּיַחר־ַאף ְידָֹוד ָבָארֶּ
ה: ר ַהזֶּ דֹו ַהְכתּוָבה ַבֵספֶּ ה ּוְבֶקֶצף גָּ מָּ ם ְבַאף ּוְבח  תָּ ַעל ַאְדמָּ ד מ  ם ְידֹוָּ ְתש  ם )כז( ַוי  כ  ל ַוַיְשל 

)כח( ַהִנְסָתֹרת ַלידָֹוד ֱאֹלֵהינּו ְוַהִנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד־עֹוָלם  ֶאל־ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה:
ת־ָכל־ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת:  ַלֲעשֹות אֶּ

24 then men shall say: 'Because they forsook the covenant of the LORD, the God 

of their fathers, which He made with them when He brought them forth out of 

the land of Egypt; 25 and went and served other gods, and worshipped them, 

gods that they knew not, and that He had not allotted unto them; 26 therefore 

the anger of the LORD was kindled against this land, to bring upon it all the 

curse that is written in this book; 27 and the LORD rooted them out of their 

land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into 

another land, as it is this day'.-- 28 The secret things belong unto the LORD 

our God; but the things that are revealed belong unto us and to our children for 

ever, that we may do all the words of this law. {S} 

ויתכן לפרש: הנסתרות לה' אלהינו, כי מפני שהזכיר בפסוק של מעלה: ויתשם, 
, וגלות הנדחים והנפוצים הוא ארוך ביותר, והקץ הוישליכם אל ארץ אחרת כיום הז

סתום ונעלם ונסתר, לכך סמך מיד ואמר: הנסתרות לה' אלהינו, כלומר אין לנו בו 
שום ידיעה כי הוא ענין נסתר לה' אלהינו לבדו, ואין אתנו יודע עד מה, והנגלות לנו 
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לעשות את כל דברי ולבנינו, כלומר כשיהיו אותן הנסתרות נגלות לנו ולבנינו עלינו 
. ולמדנו הכתוב הזה כי תורתנו קיימת לעולם, לא תבטל בזמן מן התורה הזאת

הזמנים, ואפילו בזמן המשיח, וקיום תורת משה שוה בכל זמן, בין בזמן 
. ומזה דרשו רז"ל "הנסתרות" שהוא הגלות בין בזמן "הנגלות" שהיא הגאולה

העולם הזה, כל ימי חייך, להביא לימות )ברכות יב ב(: )דברים טז, ג( "ימי חייך", 
המשיח. ועם הפירוש הזה יהיה הפסוק מכוון ונקשר עם מה שהזכיר בפרשה למעלה 

 ולמטה

Since it stated “and the LORD rooted them out of their land in anger, and in 

wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this 

day” and the exile of those dispersed is extremely long, but the end of the exile 

is hidden, the Torah immediately stated, “The secret things belong to the 

Lord…”ie we have no idea (how long it will last) because that is solely within 

God’s realm, but the revealed matters are for ourselves and our children,  that 

is to say: when the hidden matters are revealed to us and our children, we will 

have to fulfill all the words of our Torah. The Torah is teaching us here that our 

Torah will be in force forever, even in the times of the Mashiach, and the 

fulfillment of the Torah of Moshe is equal at all times, whether during ‘hidden’ 

time of ‘Galut’ or a revealed time of ‘Geulah’/redemption. 

A “P.S.” from Rabbenu Bachaye: 

שהוא חסר וא"ו, הנסתרת כתיב, וירמוז הכתוב על השכינה. ויש לך להתעורר במלת "הנסתרת" 
ומה שקראה "הנסתרת" לפי שהיתה מסתתרת בענן, והיא הנסתרת ממנו בזמן הגלות שאנחנו 
בו ובהסתר פנים ממה שכתוב: )דברים לב, כ( "אסתירה פני מהם", ויאמר הכתוב: כי 

 ."הנסתרת" מבקשת רחמים לה' אלהינו שיגלה הקץ לנו ולבנינו

Source 11: R. Moshe Alshich 

שמא תאמר למה יעשה עיקר הוא יתברך מצרות העולם הזה, לומר 
שאם יעזבו את ה' ייסרם בעולם הזה ואת אדמתם, ולא אמר שידונו 
בגיהנם שהוא עיקר הרעה. וכן על הטיבם לעשות אומר להם טובות 

 העולם הזה כדלעיל, ולמה יניח העיקר הוא שכר העולם הבא.:

Maybe you’ll ask why did the Torah make its central point in reference to the 

troubles and punishments of this world, saying that if they leave Hashem He 

will punish them and their land in this world, and not that He will judge them 

in Gehenom….So, too, on the positive side, why not mention the main reward 

for performance of mitzvot? – ie the merit of the world to come?  



 
8 

לזה אמר הנסתרות לה' אלהינו ולא לנו, כי מי ראה מה שיהיה 
אחריו, על כן נזכיר הנגלות שהם לנו ולבנינו כדי שעל ידי זה יוכנו 

, מה שאין כן במה שאין רואים רה הזאתלעשות את כל דברי התו
 בעיניהם

Concrete ideas and experiences motivate us! 

Source 12: Sefat Emet 

הנסתרות לה"א והנגלות לנו כו' לעשות כו'. פי' דבר זה נוהג בכל מעשה כי הפנימיות 
היא מהקב"ה וחז"ל המשילו מעש"ט לתולדות שאמרו תולדותיהן של צדיקים כו'. 

ות הנשמה הוא מהש"י. כמו כן בכל וכמו התולדה בגשמיות הם ג' שותפין ופנימי
לכן צריך מצוה הפנימיות הוא מהקב"ה. וע"ז מבקשין ויהי נועם כו' כמ"ש בזוה"ק. 

כ"א לשוב בתשובה קודם כל מצוה להתבונן שנכנס בשותפות עם הקדוש ברוך הוא 
וחלק האדם הוא המעשה בגוף וז"ש לעשות כו'. אמנם אמת כי כבר יש כח ה' בתוך 

 נשמה ומצד זה יכולין לדבק ולבוא לשותפות הנ"ל בכל מצוה ועבודה.האדם והוא ה
כי האמת שזה כח הנשמה שבאדם לעולם אין שולט שם מגע נכרי. ולכן הקדים 
הפסוק זה לפרשת התשובה. שע"י שכח הנשמה הוא קודש לה' אך ע"י החטא 

תשובה מתפרדין מן השורש. ולכן לעולם יכולין לחזור להתדבק בשורש הנשמה ע"י ה
 כנ"ל:

 Internal – from Hashem 

 Ma’asim Tovim = a person’s ‘children’ 

 Three partners in making man – Hashem: Neshama/ Man: Physical 

component 

 פנימיות of each mitzvah is from Hashem 

 Do teshuva before each mitzvah and have intent to partner with God/in 

fact, man has a godly soul that can facilitate full cleaving to every 

mitzvah 

 That is why this Perasha came before the Perasha of Teshuva 


