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1. DEVARIM 29:28 – THE HIDDEN AND THE REVEALED 
 

.תֹאזַה הָרֹוּתַה יֵרְבִד לָכ תֶא תֹוׂשֲעַל םָלֹוע דַע ּוניֵנָבְלּו ּונָל ת1ְגִנַהְו ּוניֵק1ֱא 'הַל תֹרָּתְסִנַה  
 

The hidden things are for God our God, while the revealed things are for us and for our children 
forever, to carry out all of the things in this Torah. 
 
2. AVOT DERAV NATAN – DOTS ABOVE THE WORDS 
 

 
 

  ."דע"בש 'ע לעו ונ"ינבלו ו"נל לע דוקנ .םלוע ד"ע ונ"ינבלו ו"נל תולגנהו וניקולא 'הל תורתסנה .... הרותב תודוקנ רשע
 
3. RABBI J.B. SOLOVEITCHIK – KNOWING IT HAPPENED FOR A REASON IS COMFORTING 
 

This Pasuk is telling us -- just let God do his job, we do not need to know everything.  But what about 
the dots written above the words “Lanu U'leVaneinu,” which hint that there may be more to this 
phrase? Whenever dots are written above a word or phrase in the Torah, the Torah wants us to stop 
and think carefully about that word or phrase.  In this case, “HaNistarot LaHashem Elokeinu" means 
that the hidden things are only for God to know, but meanwhile the Niglot are “Lanu ULeVaneinu.”  
Although we think we know everything and are in control of our own destinies, only God is in control.  
Only God knows the workings of the world. Moshe has just finished outlining a terrifying prediction of 
things if they go wrong, and the Jewish nation seems destined for an awful end, with no reason for 
hope. But Moshe offers Bnei Yisrael a glimpse of hope.  We do not know everything, so stop worrying.  
Even if something horrible happens, it is comforting to know that it happened for a reason.  There is no 
pure evil in this world that can have its way just for the sake of being bad; everything takes place for a 
reason. And in the meantime, just get on with it – you and your children need to keep going, make sure 
that everything continues as it should. 
 
4. SANHEDRIN 43B – A PRACTICAL EXPLANATION 
 

 ונינבלו ונל לע דוקנ המל םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו וניהלא 'הל תורתסנה )חכ ,טכ םירבד( יאנתכ
  ןדריה תא לארשי ורבעש דע תורתסנה לע שנע אלש דמלמ דעבש ן"יע לעו
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This matter is subject to a dispute between the tanna’im. The pasuk states: “The hidden matters 
belong to God our God, but matters that are revealed belong to us and to our children forever, that we 
may do all the words of this Torah”. Why are there dots over the letters in a Torah scroll? .... The dots 
teach us that God did not punish the nation for hidden sins until they crossed the Jordan River.  
 
5. RAMBAN 
 

According to commentators, Moshe said that it is purely God’s responsibility to render justice to 
idolaters who transgress secretly, because all hidden things are revealed before Him. He will take care 
of it. But the public transgressions are ours and our children’s responsibility to do with them in 
accordance with all of the words of this Torah, to punish idolaters as called for by law of the Torah… 
And in my opinion, the simple meaning of “the hidden things” is that this means the sins that are 
hidden from those who perpetrate them… The Torah is saying that such hidden things are God’s alone; 
we cannot be considered to have deliberately sinned with respect to them because they certainly were 
perpetrated solely due to error. However, “revealed things” which are premeditated transgressions, 
they are in our domain and our children’s domain forever, to carry out all of the Words of this Law as a 
Statute forever, as this is what we took upon ourselves. 
 
6. S’FORNO 
 

 ונב תויולת תולגנה תוריבעהו תלגנה ]לבא[  ,השוע אוה רתסב ארבתסמו ובבלב ךרבתהו הלעמל רמאש יפל
  .'וגו "םייוללו םינהכל חקא םהמ םגו" רמאנ וילע :וניקלא 'הל תרתסנה .... ונברקמ ערה רעבנ אל םא ונינבבו

 

In light of what we read earlier (in verse 18) about individuals who feel safe from punishment for their 
personal sins in periods when the community at large is Torah observant. But the sins committed 
publicly must be dealt with by the judiciary by both “us and our children”, as otherwise such 
phenomena cannot be eradicated from your midst. Another idea: when the prophet Isaiah, at the end 
of describing the idyllic state of mankind on earth after the arrival of the Messiah, states that God will 
also select priests and Levites from among the gentile nations,(Isaiah 66:13) this is also something 
reserved for God’s judgment alone, covered by the line וניקולא 'הל תורתסנה , in other words that “there 
are hidden matters which only God is aware of,” not man. 
 
7. MALBIM – A PROPHECY REGARDING THE END OF DAYS 
 

 ןתנש המ םה תולגנהו ,ויאריל םתולגל וניהלא 'הל קר רשא םירתסנ םימעט הזב שי ץראה תממשו לארשי תולג ןינעבש
 תושעל םלוע דע םיביוחמ ונידוע ,תירבה ירבד לכ ונב םייקו ונצראמ ונילגש רחא ףאש ...םלוע דע ונינבלו ונל אוה תולגל
 תמאב וילא בושנש תעל הפצמו ןוילכמ ונתוא רמושש וניהלא אוהו ומע ונחנא ונתולגב ףאו .תאזה הרותה ירבד לכ תא
 המ הוצת תאזה השרפה .ל"נכ םירחא םש ובשיתי לבל הב 'ה הלח רשא היאולחתמ ץראה אפרתת הזבו ,ונתוא ריזחיו

 התיה שפנה ילוחב םילוח ויהש םירצממ םתאצבש ומכש םעידוי םגו ,תוללקהו תוכרבה םהילע אביש ירחא י"נב ושעיש
 תויהל לכות אלש הרותה הנתינ רבכש התעו .םתאופר האב הלאה םירבדבו ,הרותה לבקלו רבדמב ךולהל םתאופר
 םבל לא ובישיו שפנה ילוחמ ואפרי זא תוללקהו תוכרבה לכ תאיבבו תוללקהו תוכרבה םתאופר היהת תאזה האופרה
  .םתולג ךותב םתא ןכוש 'הש ךיא תוארל
 

 תויולתה תוצמ לכו תונברקה ומכ הרותה יבורש לע רעצ םהל היהיו ויתוצמ לכ םייקלו 'ה רבד ןיבהל קשח וגישי ז"יעו
 ותחגשה ותוארהל 'ה םג בושי םתמעל ,'ה לא בושל םתוררועתה תא 'ה הארי רשאכו .התע םייקל םהל רשפא יא ץראב
  .םהמע ביטייו ןתמדאל םאיביו םימעה לכמ םצבקי כ"חא .םמחריו םהילע
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 לבא ד"ש ע"ג ז"ע םהש ולגש םדוקמ םהל היהש שפנה ילוחמ ואפרתנש ףא הנש םיעבש לבב תולגב ויהש ז"יע םאש יפלו
 ,םהל בוטו ץראב ובשיתישכ ,ץרא יוצק לכב תולגב םינש תואמ המכ ויהש התע ש"כמ .הברה תורחא תולחמ וגישה
 ןירוסיו תואלת ולבסש י"עש םשכו .ר"הציה םהמ לטבי זאש םחיטבי הזל ,תוישפנה תולחמה לכ םהב הארתו בושת
 לטבי ,תוברה תואלתה י"ע הככ ,ג"עד ארצי ג"הנכ ישנא תלפת י"ע םהמ לטבתנ ןויסנב ודמעו לבב תולגב הנש םיעבשב
 ,ןויסנב ודמע רבכ םהו ,רציה לא וא רצויה לא ןפי םא .םדאהל תונויסנ אוה רציה ןינע לכש ינפמ ,רציה ןינע לכ םהמ
 תלפוכמו הלופכ הכרבב םכרבי 'הו ץראב רבכ ויהיש ירחא 'ה תוצמ ומייקיו ...לומגה ימי ולחיו ןויסנה ימי ץק היהי זאו
  :"ול רמאי שודק םילשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו" )ג ד היעשי( ה"דע םישודקה תובאה םע שש רשאכ םהב שישיו

 
8. KEDUSHAT LEVI – WHAT IS HIDDEN? WHAT IS REVEALED? 
 

What is “hidden” and what is “revealed,” when it comes to doing a mitzva? When we perform a mitzva 
we cause God to be pleased that He created man... The thing is, when we comply with requests made 
to us by a fellow human being, we can immediately gauge whether he is pleased by our actions or not 
by his reaction, something that is not the case when we comply with God’s requests from us. Since He 
is invisible and does not speak to us, as He did to Moses we have no way of knowing if our efforts to 
please Him have been successful. When we try to perform deeds that are for our personal benefit, we 
can immediately determine if our efforts have succeeded. This is the “hidden” element present 
whenever we perform any of God’s commandments? This is what the Torah had in mind when it wrote 
(Deuteronomy 29,28) “the hidden is reserved for the Lord our God;” on the other hand, “the benefits 
which the performance of the Torah confers upon us will be revealed forever.” 
 
9. MEI HASHILOACH – IF IT IS REVEALED, IT IS REVEALED FOR A GOOD REASON 
 

 קר לארשי ללכל עגונ וניא השעש הזה רבדה זא ,םדא םוש הזב עדי אלו רתסב הריבע רבוע םדאהשכ
 הבוטל רבדה ררבמ אוהו דסח יפלכ הטמ דסח בר ארקנ י"שהו ,וניקלא 'הל אוהש תורתסנהמ אוה
 הזה רבדה זא ,וריבח השעש הזה רבדה הארש וא עדיש דחא שי םא לבא .י"שהב קר וניא וזה הדמהו
 אצמנ ןורסחה םגש רשאמ םא יכ הז ןיא וריבחמ רבדה תא הארש הזל עריאש המ יכ ,לארשי לכל עגונ
 השעמה הארש הזל היה יאדוובו ,וריבח השעש השעמה הז האר כ"ע לארשימ רחא שיאב וא וב םג

 .ז"לז ןיברע לארשי לכ יכ לארשי לכל עגונ הזה רבדה כ"ע ,ובלב הבושת רוהרה ורבחמ ערה
 
10. NETIVOT SHALOM – MIND & MATTER 

 
 ךרדה ,וניקלא 'הל ויהי תורתסנהש ,ויתובשחמ רהטל ץפח ידוהי םא ,תובשחמה לע זמורמ תורתסנה
 תווצמה לכ תא השעיש י"ע ונייה ,תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ונינבלו ונל תולגנהו י"ע איה הזל
 הוצמ לכש ,תווצמה י"ע לארשי תא שדקי ה"בקה ... ידוהי תורהטמו תושדקמ ןלוכש ,תוישעמה
 תאזה הרותה ירבד לכ תא םייקמש י"עו ,תובשחמה תא םג תרהטמו ותוא תשדקמ םייקמ ידוהיש
  .וניקלא 'הל םה ויתורתסנ םגש ךכל עיגמ
 
 תא םתלמו" ביתכ )י םירבד( בקע תשרפבד םישקמש הריתסה רואיב םדקהב ,ןפוא דועב ל"י ז"דעו
 'ה למו" רמאנ ונתשרפב וליאו ,תאז תושעל םהילעש עמשמ ,"דוע ושקת אל םכפרעו םכבבל תלרע
 ל"יו .תאז השעי ה"בקהש ונייה ,"ךבבל לכב ךיקלא 'ה תא הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיקלא
 ,בלה לע הרושה ערה הכ ונייה ,ויוסיכו בלה םטוא לע יאקד י"שר 'יפ "םכבבל תלרע תא םתלמו" הנהד
 םתלמו" הוצמה הרמאנ ז"עו ,ותוא םיסכמו ובל תא םימטואה םגופ םדאהש םימגפה תמחמ היהנש
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 אוהו ודיב רוסמה רבד הזש ,םדאה לע תלטומ תאז הדובעד ,"דוע ושקת אל םכפרעו םכבבל תלרע תא
  .ומצעב תאז תושעל לוכיו ךכ לע טילש

 

 המ השוע וניא ידוהיש ירחא ,ךיקלא 'ה תא הבהאל לע יאק "ךבבל תא ךיקלא 'ה למו" קוספה ןכא
  ...דאמ דע ההובג הגרדמ איהש ,ךיקלא 'ה תא הבהאל לש הגרדמהמ אוה קוחר ןיידע ז"כע ךא ,וסאש
 אתעייסל תוכזל ךרדהו ,אימשד אתעייס חכמ אלא הגישהל םדו רשב דיב הרוסמ הניא וז הגרדמ הנהו
 םירבד ויהי אלש םכבבל תלרע תא םתלמו לש הנכהה י"ע .ודיב רשא תא השועש י"ע איה אימשד
 ,"ךיקלא 'ה תא הבהאל ךבבל תא ךיקלא 'ה למו" אימשד אתעייסל הכוז ז"יע ,ובל תא םימטואה
  .ךבבל לכב ךיקלא יה תא הבהאל לש הנוילעה הגרדמה תא אליעלד אתורעתאב לבקמש

 

 ךיקלא 'ה תא הבהאל לש הגרדמה איה "תורתסנה" ,'וגו וניקלא 'הל תורתסנה" קוספב םג ל"י ז"פעו
 וניקלא יהמ אליעלד אתורעתאב קר תאז םיגישמש .וניקלא 'הל הזש ,םדו רשב דיב הרוסמ הניאש
 לכ תא תושעל ונינבלו ונל תולגנהו" י"ע איה הזל ךרדה ךא ."הבהאל ךבבל תא ךיקלא 'ה למו" רמאמכ
 אתעייסל הכוז ידוהי ןיאש ,םדא דיב רוסמה הלגנה קלחה תא םייקמש י"ע ,"תאזה הרותה ירבד
 .אתתלד אתורעתאב תושעל ותלוכיבש תא השוע ןכל םדוקמש ירחא קר אליעלד אתורעתאב אימשד
  

 
 
 
 

 
 


