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“Settling Accounts During the Ten Days of Repentance” 
based on the article by R. Josh Flug, Repentance for Violation of Interpersonal Laws” 

Source 1: Talmud Bava Kamma 92a 

 

Even if he provides him [restitution for damages] he is not 
forgiven until he requests [appeasement] from him. 

Source 2: Rambam, Mishne Torah, Hilchot Teshuva 1:1 

 לו חייב שהוא מה לו ששילם פי על אף ממונו והמזיק בחבירו החובל וכן
 .האדם חטאות מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו

 
Teshuva 2:9Rambam, Hilchot Source 3:  

 שאכל מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא מכפרין הכפורים יום ולא התשובה אין
 החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל .בהן וכיוצא אסורה בעילה בעל או אסור דבר
 מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את

 ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר פ"אע .וירצהו לו חייב שהוא
 .לו שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו את הקניט לא אפילו .לו שימחול

 ומבקשין בו ופוגעין מריעיו אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו למחול חבירו רצה לא
 הוא מחל שלא וזה לו והולך מניחו רצה לא ושלישית שניה לו מביא להן נתרצה לא .ממנו

 .לו שימחול עד פעמים אלף אפילו ובא ולךה רבו היה ואם .החוטא
 

Repentance and Yom HaKippurim only provide atonement for transgressions between man and 
God such as one who ate a prohibited item or had forbidden relations, etc. However,  regarding 
transgressions between man and his friend such as wounding, cursing or stealing from him and 
other similar transgressions, he is never forgiven until he provides his friend with what is owed and 
he appeases him. Even if he returned the money that he owed, he must appease him and ask him for 
forgiveness. Even if he only angered him with words, he must appease him and embrace him until 
[the victim] forgives [the violator]. If the friend does not want to forgive, one should bring a row of 
three people who are his friends who will embrace him and request [forgiveness] from [the victim]. 
If he is still not appeased, he should repeat this a second and third time. If he is still not appeased, 
[the violator] may leave him and walk away and the one who does not want to forgive is the 
transgressor. If the [victim] is his teacher, he must try to appease him, even one thousand times 
until [the teacher] forgives him 
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Source 4: Rambam, Laws of Bodily Harm and Damages 5:9 
 

 מה ששלם כיון חבירו ממון שהמזיק .ממונו למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו
 אין דברים חמשה לו שנתן פ"אע בחבירו חבל אבל .לו נתכפר לשלם חייב שהוא
 עד עונו נמחל ולא לו מתכפר אינו נביות אילי כל הקריב ואפילו .לו מתכפר
 .לו וימחול הנחבל מן שיבקש

 
Damage to a person's body cannot be compared to damage to a person's property. If one damages a 
person's property, once he paid for what he owes, he has received atonement. However, if one 
wounded another person, even if he paid him for the five forms of damage, he does not receive 
atonement. Even if he offered all of the rams of Neviot, he does not receive atonement and his 
transgression is not forgiven until he asks for appeasement from the victim and the victim forgives 
him. 

 

Bereshit Ch. 50Source 4:  

 :ֵלאֹמר מֹותֹו ִלְפֵני ִצָּוה ָאִביך   ֵלאֹמר ֶאל־יֹוֵסף ַוְיַצּוּו( טז)
 ְלֶפַשע ָנא ָשא ְוַעָתה ְגָמלּוך   ִכי־ָרָעה ְוַחָטאָתם ַאֶחיך   ֶפַשע ָנא ָשא ָאָנא ְליֹוֵסף ה־תֹאְמרּוכֹ ( יז)

 :ֵאָליו ְבַדְבָרם יֹוֵסף ַוֵיְבךְ  ָאִביך   ֱאלֵֹהי ַעְבֵדי
 :ַלֲעָבִדים ְלך   ִהֶננּו ַויֹאְמרּו ְלָפָניו ַוִיְפלּו ַגם־ֶאָחיו ַוֵיְלכּו( יח)
 :ָאִני ֱאלִֹהים ֲהַתַחת ִכי ַאל־ִתיָראּו יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר( יט)
 :ַעם־ָרב ְלַהֲחֹית ַהֶזה ַכיֹום ֲעֹשה ְלַמַען ְלֹטָבה ֲחָשָבּה ֱאלִֹהים ָרָעה ָעַלי ֲחַשְבֶתם ְוַאֶתם( כ)

And they sent a message unto Joseph, saying: 'Your father did command before he died, saying: So 
shall you say to Joseph: Forgive, I pray now, the transgression of your brethren, and their sin, for 
that they did evil to you. And now, we pray, forgive the transgression of the servants of the God of 
your father.' And Joseph wept when they spoke to him. And his brethren also went and fell down 
before his face; and they said: 'Behold, we are your bondmen.' And Joseph said to them: 'Fear not; 
for am I in the place of God? And as for you, you meant evil against me; but God meant it for the 
good, to bring to pass, as it is this day, to save many people. 

 

Talmud Yomah 87aSource 5:  

 משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי 'ר אמר
 .נא שא ועתה נא שא אנא שנאמר פעמים

 
R. Jose b. Hanina said: One who asks pardon of his neighbor need do so no more than 

three times, as it is said: Forgive. I pray thee now . . . and now we pray thee 
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Source 6: R. Yitzhak Luria/ Arizal – Likutei Hashas. 

 

Source 7: R. Chaim Ben Attar – Ohr Hachayim, Commentary on Bereshit 50:20          
 להשקות למתכוון דומה זה והרי. לטובה חשבה אלהים' וגו חשבתם ואתם( כ

 גם וזכאים פטורים הם והרי כלום מתחייב שאינו יין כוס והשקהו מות כוס חבירו
 :שמים בדיני

Rashi& Talmud Nazir 23a Source 8:  

 

 

 

 



 
4 

Toldot Adam, citing R. Shelomo Zalman of VilnaSource 9:  

 

Source 10: Ohr Yisrael, Netivot Ohr 58a 

 עבירות והנה, בלב וטינא קפידא הוא תערומת ענין כי הוא הדבר ביאור אולם
 צריך, בדברים אלא הקניטו לא אפילו, לאיש איש יחטא אם, לחבירו אדם שבין
 דין י"עפ הנה פייסו שלא ז"וכ ,ז"פ דף יומא' גמ וכמבואר, ולפייסו אותו לרצות
 אכזרי המוחל יהא לא פייסו חבירו אם רק, וקפידא תערומת עליו לו להיות רשאי

 גרמא כי אך, גרמא י"ע שבממון בדברים לחבירו איש יחטא אם וכן, מלמחול
 ,תרעומת עליו לו להיות רשאי מ"מ, ממון תביעת עליו לו ואין פטור הוא בנזקין
 .מאוד גדול עון הוא חנם על וקפידא תרעומת חבירו על לאדם שיהיה אולם

Nevertheless, the explanation of the concept is that a tar'omet is grudge that one bears in one's heart. Regarding 

interpersonal transgression, if one person sins against another person, even if he angered him with words, he 

must appease him … and as long as he did not appease him, it is permissible [for the victim] to bear a grudge 

against [the violator] just that if the victim appeased him, he should not be unrelenting to forgive. The same 
applies if a person violates another person's property indirectly.  Even though one is exempt from paying for 

indirect damages and there is no legal recourse, the victim may bear a grudge against the violator. However, 

bearing a grudge against another individual for no legitimate reason is a serious transgression 
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Source 11: Rabbi B. Zilber, Az Nidberu 7 66 
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Source 12: Meiri, Hibur HaTeshuva 

 

Source 13: Lechem Mishna on the Rambam, Bodily Harm and Damage 5:9 

 ל"ז רבינו כתב ב"פ תשובה' דבהל גב על אף'. וכו חבירו ממון שהמזיק' וכו מזיק דומה אינו[ ט]
 ל"י. הגזילה לו שהשיב פי על אף אותו ויפייס לנגזל ירצה אם אלא לו מתכפר אינו חבירו את דהגוזל
 מזיק אבל כרחו בעל ממנו שלקח לנגזל הרבה שציער ועוד עבירה מאותה דנתהנה גזלן דשאני

 הניזק כך כל נצטער לא ממנו הנאה באה לא ולמזיק לו שהזיק אלא ההוא מהיזק נתהנה שלא הממון
 בנגזל כ"משא מיד לו שנתכפר כאן ל"ז רבינו כתב ולכך די היזקו לו ששלם כיון הנגזל כמו

 :כדכתיבנא
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Source 14: Da’at Zekenim Bereishit 50:16 

 כבר שהרי השנאה לעורר לנו מה אמרו אלא צוו לא למה אביהם ובחיי. יוסף אל ויצוו( טז)
 אמר אחיו שהשליכוהו הבור על יוסף ועבר אביהם מלקבור שחזרו כיון לה והלכה שכחה
 :יוסף אל ויצוו מיד בלבו טמונה שנאה יש עדיין אמרו הזה במקום נס לי שעשה ברוך

Source 15: R. Yehuda Hahasid, Sefer Chasidims 
 

 הייתם לטובה נעשה לא אילו אמר כך אלא
 חשבה שהאלקים כיון אבל מחילה צריכים
 צריכים אינכם ממני הרי ולי לכם לטובה
 מחילה צריכים אתם ה"הקב מן אבל מחילה
 .נהפך שלטובה פ"אע רעה שיחשוב מי

 
This is what [Yosef] said: "If it did not turn out well you 

would have been required to appease. However, since God 
meant it for the good, for both you and me, you do not 
require any forgiveness from me. Nevertheless, you do 

require forgiveness from God as one who thought to do 
harm, even if it turned out good." 

 


