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HIDE AND SEEK 

 
1. DEVARIM 31:16-18 – GOD WILL CONCEAL HIMSELF 

 
 יִנַבָזֲעַו ֹוּבְרִקְב הָמָש אָב אּוה רֶשֲא ץֶרָאָה רַכֵנ יֵהAֱא יֵרֲחַא הָנָזְו הֶזַה םָעָה םָקְו 5יֶתֹבֲא םִע בֵכֹש 5ְנִה הֶשֹמ לֶא 'ה רֶמֹאיַו )זט(
 תֹועָר ּוהֻאָצְמּו לֹכֱאֶל הָיָהְו םֶהֵמ יַנָפ יִתְרַתְסִהְו םיִתְבַזֲעַו אּוהַה םֹוּיַב ֹוב יִפַא הָרָחְו )זי( :ֹוּתִא יִתַרָכ רֶשֲא יִתיִרְב תֶא רֵפֵהְו
 םֹוּיַב יַנָפ ריִתְסַא רֵתְסַה יִכֹנָאְו )חי( :הֶלֵאָה תֹועָרָה יִנּואָצְמ יִבְרִקְב יַקAֱא ןיֵא יִכ לַע ֹאלֲה אּוהַה םֹוּיַב רַמָאְו תֹורָצְו תֹוּבַר
 :םיִרֵחֲא םיִהAֱא לֶא הָנָפ יִכ הָשָע רֶשֲא הָעָרָה לָכ לַע אּוהַה
 

God said to Moses: You will soon lie with your fathers. This people [you lead] will then go astray after 
the alien gods in their midst, in the land that they are about to enter; they will forsake Me and break 
My covenant that I made with them. Then My anger will flare up against them, and I will abandon 
them and hide My countenance from them. They shall be ready prey; and many evils and troubles shall 
befall them. And they shall say on that day, “Surely it is because our God is not in our midst that these 
evils have befallen us.” Yet I will surely keep My countenance hidden on that day, because of all the 
evil they have done in turning to other gods. 
 
2. RASHI/IBN EZRA – IT MEANS WHAT IT SAYS 
 

 עדי אלו 'ארי אלש םדאכ לשמהו םנעא אל ילא וארקי םאש .ריתסא רתסה :םָתָרָצְב הֶאֹור יִניֵאֶש ֹומְכ .ינפ יתרתסהו
  .'שעי המ
 

And I will surely hide My face from them, as though I do not see their distress (Rashi). I shall utterly 
conceal myself, in the sense that if they call Me, I will not answer. The analogy is to a man who cannot 
be seen, so no one knows what he is going to do. (Ibn Ezra).  
 
3. RAMBAN – WHY THINK “BECAUSE OUR GOD IS NOT IN OUR MIDST”? WHY THE REPETITION? 
 

 םהיהלא ןיא יכ לעו םיהלאל ואטח יכ םבלב לארשי ורהרהש רובעב יכ תרחא םעפ ינפ ריתסא רתסה יכנאו םעטו
 הערה לכ לע יכ רמא ךכלו… ז"עב ורפכ רבכש םליציו םרזעיש םשה ידסח בורל יואר היה הלאה תוערה םואצמ םברקב
 תובר תוער םואצמו וימחר ינפ ריתסהש ןושארה םינפ רתסמכ אל םהמ םינפ דוע ריתסי ז"עב חוטבל ושעש הלודגה
 םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו )דמ וכ ארקיו( וימחר ינפ תחטבהב ודמעיו הלואגה ינפ רתסהב ויהיש קר תורצו
 תבשו )ב ל( הלעמל רכזנש ומכ המילש הבושתו רומג יודיו תרכזנה הטרחה לע ופיסויש דע 'וגו םיתלעג אלו םיתסאמ אל
 :'וגו ךיהלא 'ה דע

 

The reason for [saying] “I will surely keep My countenance hidden” [a second time, is because it means 
I will hide Myself] at some other time; since Israel thought in their hearts that they had sinned to God 
and that their troubles are because God was not in their midst, they therefore were worthy of God’s 
great kindness, helping them and saving them, for [through this acknowledgement] they had already 
[by default] disowned their idolatry… therefore it says that for all the great evil that they had done, 
trusting in idolatry, He will hide His countenance from them further, not as in the first hiding of His 
face, in which He hid his merciful countenance and many evils and troubles befell them, rather that the 
countenance of Redemption would be hidden from them, but the promise of His merciful countenance 
would remain (Lev. 26:44):  "Yet, even then, when they are in the land of their enemies, I will not reject 



them or spurn them so as to destroy them" until they add to the aforementioned regret also a 
complete confession and utter repentance, as mentioned above (Deut. 30:2), "and you shall return to 
God your God." 
 

The answer to the first question is that “because God is not in our midst” is how the people expressed 
regret for their sins, but nevertheless they had not yet attained complete repentance because they had 
not fully confessed their sins. For this reason there will be a second "hiding of His countenance," not to 
punish the people more, but to get them to confess their wrongdoings fully and properly. The reason 
behind the second hiding of His countenance is not the same as the first. In the first the people are 
being punished, while in the second the people will be prevented from witnessing “redemption” until 
they complete all the stages of repentance. 
 
4. SFORNO – I WILL BE THERE, EVEN IF THEY DENY MY EXISTENCE 
 

 יתניכש היהת ויהיש םוקמ לכב םנמא יכ םברקב יניאש םרמאב םה ובשחש ומכ אל .םהמ ינפ ריתסא רתסה יכנאו
 לכ לע :םליצהמ ינפ ריתסא לבא .)א ,טכ הליגמ( 'וכ ולגש םוקמ לכב )ריעה ינב קרפ הלגמ( ל"ז םרמאכ םש היוצמ
 ילא םינופ םניא םה ואטחש המ לע םתוא תואצומה תורצב יכ .םירחא םיהלא לא הנפ יכ :ומצעל אוה .השע רשא הערה
:םירחא םיהלא ידבוע תועצמאב טלמהל םינופ לבא הלפתבו הבושתב הרזעל  

 

I will keep My countenance hidden from them—not as they thought when they said [it is because] I am 
not with them, for wherever they shall be, my Presence shall be there, as the Sages said (Meg. 29a): 
wherever Israel was exiled, the Divine Presence remained with them. But I shall hide My countenance 
in not delivering them - because of all the evil they have done to themselves. Because they turned to 
other gods - because when they had troubles as a result of their sins they did not look to Me for help, 
with repentance and prayer, but looked for deliverance by worshipping other gods. 
 

The people will misinterpret the first hiding of God’s countenance by thinking that God has abandoned 
them, and therefore turned to idolatry. This first hiding of His countenance was an initial punishment 
for wrongdoing. In any event, the mistaken conclusion regarding God’s presence brought on the second 
hiding of His countenance. According to Sforno, we are not dealing with stages of repentance, but with 
two stages of punishment. 
 
5. HAKETAV VEHAKABALA – THE SECOND CONCEALMENT IS NOT WHAT YOU THINK 
Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg (1785-1865), German rabbi, studied under Rabbi Akiva Eiger 
 

 רתסה יכנאו רמא הז רכשב ךיא ,הבושתב ירקיעה קלחה אוהש 'וגו יהלא ןיא יכ לע אלה םירמואו םידומ םה םא
 יכ ,וז הריתסה היהת יממ רמא אלו ,אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה ורמא ,קיידל שיש המב האריו ?'וגו םהמ ינפ ריתסא
 יממ הרתסהה 'יפ בותכהש הארנ ןכל ,רבדל םתס ןאכ לבא ,םהמ היהת הרתסהה 'יפש םהמ ינפ יתרתסהו רמא ליעל
 ,תורצו תובר תוער והואצמיו םהמ וינפ ריתסי םהיעשפ רובעבש י"פעא יכ הנווכהו .ךפהל שממ אוה ונבומו ,ריתסי
 ןיא יכ לע אלה םדוק אלו אוהה םויב ןכ רמאיו הדויו ,ודרמו וימשא ריכהל ררועתי זא ול רצי יכ םיתעה קוצ ינפמו

 ,חרכהה תמחמו ,התעב אלש איהש ןויכ ,וז הבושת ול ליעות אלש היה יוארהמו ,הלאה תוערה ינואצמ יברקב יהלא
 ןינעכ השעא ינא 'תי רמא מ"מ ,םשנועב דימתהל 'תי וינפל םקזחו םפקתב ירכנה ותדובעב ויעשפו ויתוער וראשיש אלא
 וינפ דגנכמ ריבעמש תונועה יוחמ שממ איהש 'יאטחמ 'ינפ רתסהש ,החמ יתונוע לכו יאטחמ ךינפ רתסה ררושמה רמאמ
 ושעש םתערב הארא אלש ,ושעש הערה לע הרתסהה היהת ,הערה לכ לע ינפ ריתסא רתסה יכנא ןכ ,םהב דוע טיבי אלו
 .םקיר בושת אלו ,וז םתבושת םהל ליעות יכ ,ויה אל ולאכ תונועה םתוא דוע ורכזי אלו ,םירחא 'יהלאל םתונפב
 



6. SHEM MISHMUEL – TURNING TOWARDS IDOLATRY IS NOT IDOLATRY, BUT ITS BAD 
 

 לא הנפ יכ 'וגו אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו הלאה תוערה ינואצמ יברקב יהלא ןיא יכ לע אולה אוהה םויב רמאו
 ריתסי דוע המל הלאה תוערה ינואצמ יברקב יקלא ןיא יכ לע ורמאש יודיוה רחאש םינושארה ושקהו ,םירחא םיהלא
 לבא ,הניכש קוליסל המרגש הריבעה ףוג לע אלא הבושת ושע אל םה יכ ץרית ה"הללצז ר"ומודא יבא ק"כו ,םהמ וינפ
 יכ םירחא םיהלא לא הנפ יכ הזו ,הרומח הריבעל האיבמ הלק הריבע יכ הריבע ידיל איבהש אטחה תליחת לע אל
 ךפוס םהירחא הנופ התא םאש םילילאה לא ונפת לא קוספב י"שריפש ומכ הדובע ןיידע ונניא םירחא םיהלא לא יוניפה
  :ד"תכע ,הבושת ושע אל דוע ז"עו ,ז"ע דבוע ונניא דוע הנופשכש ללכמו ,תוהולא ןתושעל

 
7.  SHELA”H HAKADOSH – BY CONCEALING HIMSELF, GOD IS DOING US A GREAT KINDNESS 
 

 אמעט דחו ,ןמה תא הנמיזש רתסא התאר המ ל"ז וניתובר ורמא םימעט הברה .):ט"לק ןילוח( ןינמ הרותה ןמ רתסא
 ו"ח המצע תונתשהל הז הל היה ןינמו .וניאנוש לע הפסונ איה ףא לארשי ובשחיש ידכ ,'וכ ונל תוחא ורמאי אלש
 ריתסמ ה"בקהש ,)חי ,אל םירבד( ריתסא רתסה יכנאמ הפלי .םשה לולח אוהו ה"בקהמ הדרפנש ורבסיש ידכ תידוהימ
 הלא ןינמ 'ג רביד ןכ לע .)ב ,וטק םילהת( 'וגו םיוגה ורמאי המל םשה לולח לוכיבכש ףא ,הבושת לארשי ושעיש ידכ וינפ
  :תוקיבד ןינעמ

 


