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Economics and Social Justice in Jewish Law 
Part 3: Rabbinic Labor Laws 

 
 
I. The Foundations of Ethical Labor in Torah 
 

1. B. Pesachim 113a 
Rav said to R. Kahana: Deal in carcasses, but 
do not deal in words; flay carcasses in the 
market place and earn wages and do not say, 
'I am a priest and a great man and it is 
beneath my dignity. 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד א . 1
הפוך בנבילתא ולא : אמר ליה רב לרב כהנא

, פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא. תיפוך במילי
וסניא בי , וגברא רבא אנא, ולא תימא כהנא אנא

 .מלתא

2. B. Bava Kamma 85a 
[If the offender says to the injured person] 'I 
will bring you a physician who will heal you 
for nothing', he might object, saying 'A 
physician who heals for nothing is worth 
nothing.' 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פה עמוד א . 2
 מגן שוה -אסיא דמגן במגן : ל"א

3. B. Moed Katan 6a 
Why do we particularly set out during the 
festival week? [To inspect if crossbreeding 
occurred] R. Jacob reporting R. Johanan 
explained that it was because the wages given 
for labor are then low with us. [As ordinary 
work, apart from emergencies, is suspended 
during the festival week] 

 כת מועד קטן דף ו עמוד א תלמוד בבלי מס. 3
אמר רבי יעקב ? אי שנא בחולו של מועד דנפקינן

 .דמוזלי גבן, משום שכר פעולה: אמר רבי יוחנן

4. B. Pesachim 50b 
Said R. Joshua b. Levi: The men of the Great 
Assembly observed twenty-four fasts so that 
those who write Scrolls, tefillin and 
mezuzoth should not become wealthy for if 
they became wealthy they would not write. 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד ב . 4
עשרים וארבע תעניות : אמר רבי יהושע בן לוי

ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין 
אין  -שאילמלי מתעשרין , ומזוזות שלא יתעשרו

 .ןכותבי

5. M. Bava Metzia 6:2 
If he engages artisans and they retract [after 
doing some work]. They are at a 
disadvantage if the employer retracts, he is at 
a disadvantage. The one who alters [the 
contract] is at a disadvantage, and he who 
retracts is at a disadvantage (if labor prices 
fluctuate). [Thus, in the first instance, if labor 
costs increased after they retracted, the 
employer may deduct the increase that he 
will have to pay from the wages due for the 
work already done. If, on the other hand, 
they decrease, the profit is the employer's, 
and the workers cannot demand the whole 

 משנה מסכת בבא מציעא פרק ו משנה ב. 5
דן על התחתונה השוכר את האומנין וחזרו בהן י

אם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה כל 
המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על 

 :התחתונה
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sum originally agreed upon less the 
(diminished) cost of completing the work. In 
the second instance, the employer must pay 
his workmen for what they have already 
done pro rata even if labor costs advance, 
and he must pay more for the rest. Should 
they decrease, however, he is bound to pay 
the whole sum originally agreed upon less 
only the diminished cost of the rest.] 

6. Yayikra 19:15 
Do not pervert justice; do not show partiality 
to the poor or favoritism to the great, but 
judge your neighbor fairly. 

 סוק טו ויקרא פרק יט פ. 6
ֵני ָדל וְׁ  ָשא פְׁ ָפט לֹא תִּ שְׁ ַַּר לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבמִּ לֹא ֶתהְׁ

יֶתךָ  פֹט ֲעמִּ שְׁ ֶצֶדק תִּ ֵני ָגדֹול בְׁ  :פְׁ

 
II. Obligations of the Employer 
 
A. Pay Wages On Time 
 

7a. B. Bava Metziah 111a 
For we learn: A man engaged by the hour for 
day work collects his wage all day; for night 
work, all night: this is R. Judah's opinion. R. 
Simeon said: A man engaged by the hour for 
day work collects all day; for night work, all 
night and the [following] day. Hence it was 
said: Whoever withholds the wages of a 
hired laborer transgresses these five 
prohibitions of five denominations and one 
affirmative precept as follows: Thou shalt 
not oppress thy neighbor; neither rob him; 
Thou shalt not oppress an hired servant that 
is poor; The wages of him that is hired shall 
not abide all night with thee; At his day shalt 
thou give him his hire; and, neither shall the 
sun go down upon it. But Surely those that 
apply at day do not apply at night, and those 
that apply at night do not apply at day! — 
Said R. Hisda: It refers to hiring in general. 
 
7b. Vayikra 19:13 
(1) Do not defraud your neighbor (2). or rob 
him. (4) Do not hold back the wages of a 
hired man overnight. 
 
7c. Devarim 24:14 
(3) Do not take advantage of a hired man 
who is poor and needy, whether he is a 

 א :תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיא. 7
שכיר , גובה כל היום -שכיר שעות דיום : דתניא

. דברי רבי יהודה, גובה כל הלילה -שעות דלילה 
גובה כל  -שכיר שעות דיום : רבי שמעון אומר

גובה כל הלילה וכל  -שכיר שעות דלילה , היום
כל הכובש שכר שכיר עובר : מכאן אמרו. היום

+ ט"ויקרא י+משום : ועשה, הללו בחמשה שמות
בל + ט"ויקרא י+ומשום , בל תעשק את רעך

, בל תעשק שכיר עני+ ד"דברים כ+ומשום , תגזל
דברים +ומשום , בל תלין+ ט"ויקרא י+ומשום 

לא + ד"דברים כ+ומשום , ביומו תתן שכרו+ ד"כ
ליכא  -הני דאיכא ביממא  -. תבא עליו השמש

אמר רב ? כא ביממאלי -דאיכא בליליא , בליליא
 . שם שכירות בעלמא: חסדא

 
 ויקרא פרק יט פסוק יג 

זֹל ( 2)לֹא ַתֲעשֹק ֶאת ֵרֲעָך ( 1) גְׁ לֹא תִּ ין ( 4)וְׁ לֹא ָתלִּ
ָך ַעד בֶֹקר תְׁ יר אִּ ֻעַלת ָׂשכִּ  :פְׁ

 
 דברים פרק כד פסוק יד 

יֹון ֵמַאֶחיָך אֹו מִּ  )3( ֶאבְׁ י וְׁ יר ָענִּ ָך לֹא ַתֲעשֹק ָׂשכִּ ֵֵּגרְׁ
ָעֶריךָ ֲאֶש  שְׁ ָך בִּ צְׁ ַארְׁ  :ר בְׁ
 

 דברים פרק כד פסוק טו 
(A1 ) ָכרֹו ֵתן ׂשְׁ יֹומֹו תִּ לֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶשֶמ ( 5)בְׁ ש וְׁ

קְׁ  לֹא יִּ שֹו וְׁ ֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאת ַנפְׁ י הּוא וְׁ י ָענִּ ָרא כִּ
א ָך ֵחטְׁ ָהָיה בְׁ קָֹוק וְׁ  ָעֶליָך ֶאל יְׁ
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brother Israelite or an alien living in one of 
your towns. 
 
7d. Devarim 24:15 
(1A) Pay him his wages each day (5) and do 
not wait until the sun has set, because he is 
poor and is counting on it. Otherwise he 
may cry to the LORD against you, and you 
will be guilty of sin. 

8. B. Sukkah 29b 
Rav said, On account of four things is the 
property of householders confiscated by the 
state treasury: On account of those who 
defer payment of the laborer's hire; on 
account of those who withhold the hired 
laborer's wages; on account of those who 
remove the yoke from off their necks and 
place it on [the necks] of their fellows and on 
account of arrogance. 

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כט עמוד ב . 8
בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים : אמר רב

ועל עושקי , על כובשי שכר שכיר: יוצאין לטמיון
ועל שפורקין עול מעל צואריהן ונותנין , שכר שכיר
 ועל גסות הרוח, על חבריהן

 
B. Safe Working Conditions 
 

9a. M. Bava Batra 2:5 
A ladder must be kept away from a pigeon 
cote four cubits so that a weasel should not 
be able to spring [from the ladder on to the 
cote]. The wall must be kept four cubits 
from the [neighbor's] roof-gutter so as to 
allow room for setting a ladder. 
 
9b. B. Bava Batra 22b  
Shall I say that the Mishnah does not concur 
with R. Jose. who has laid down that 'the one 
may dig [a pit where he likes] in his property. 
and the other may plant [a tree where he 
likes] in his property'? — You may say that 
even R. Jose would concur with the Mishnah 
here. For R. Ashi has told us that 'when we 
were with R. Kahana, he said to us that R. 
Jose admitted that a man was responsible for 
the damage of which he is the cause.' Here 
too, it may happen that while the man is 
setting the ladder the weasel is sitting in a 
hole close by and jumps on to it. But here he 
is merely the indirect cause? Said R. Tobi bar 
Mattanah: This is equivalent to saying that it 
is prohibited to cause damage indirectly, 

 משנה מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ה. 9
מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי  

שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה 
 ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם

 
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כב עמוד ב 

: הא אמר, י"דאי ר, יוסי' מתניתין דלא כר, לימא
אפילו ! נוטע בתוך שלוזה חופר בתוך שלו וזה 

כי הוינן בי רב , הא אמר רב אשי, יוסי' תימא ר
נ "ה, מודי רבי יוסי בגירי דידיה: כהנא הוה אמר

והא . זמנין דבהדי דמנח ליה יתבא בחור וקפצה
: זאת אומרת, ר טובי בר מתנה"א! גרמא הוא

 .גרמא בניזקין אסור
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[even where the damage, if caused, need not 
be paid for]. 

 
C. Follow Standard Employment Practices 
 

10. M. Bava Metzia 7:1 
One who engages laborers and demands that 
they commence early or work late — where 
local usage is not to commence early or work 
late he may not compel them. Where it is the 
practice to supply food [to one's laborers], he 
must supply them therewith; to provide a 
relish, he must provide it. Everything 
depends on local custom. 

 משנה מסכת בבא מציעא פרק ז משנה א. 11
השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב 

מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו 
רשאי לכופן מקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה 

 יספק הכל כמנהג המדינה 

11a. M. Bava Metzia 7:5 
A laborer may eat cucumbers, even to the 
value of a denar, or dates, even to the value 
of a denar. R. Eleazar Hisma said: a laborer 
must not eat more than his wage. But the 
sages permit it; yet one is advised not to be 
greedy, and thus shut the door in his face. 
 
11b. B. Bava Metzia 92a 
Are not the Sages identical with the first 
Tanna? — They differ as to whether [the 
laborer] is advised [not to be greedy]. The 
first Tanna holds that he is not advised; 
while the Rabbis maintain that he is. 

 משנה מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה. 11
אוכל פועל קישות אפילו בדינר וכותבת אפילו  

אלעזר חסמא אומר לא יאכל פועל יתר ' בדינר ר
על שכרו וחכמים מתירין אבל מלמדין את האדם 

 :שלא יהא רעבתן ויהא סותם את הפתח בפניו
 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף צב עמוד א 
איכא בינייהו אבל  -! אחכמים היינו תנא קמ

 -לרבנן , לית ליה מלמדין -לתנא קמא , מלמדין
 .אית להו מלמדין
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III. Obligations of the Employee 
 
D. Complete the Work 
 

12. B. Bava Metziah 73a 
Rava advised those who keep watch over the 
cornfields: Go out and find some occupation 
in the barn, that your wages may not be 
payable until then; since wages are not 
payable until the end [of one's task], and it is 
only then that they make you the gift. 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף עג עמוד א . 12
פוקו הפוכו : אמר להו רבא להנהו דמנטרי באגי

כי היכי דלא תשתלם שכירות דידכו עד , בבי דרי
דשכירות אינה משתלמת אלא , ההיא שעתא

 .וההיא שעתא אוזולי דקא מוזלי גבייכו, בסוף

 
E. Maximize Efficiency and Productivity 
 

13. B. Berachot 16a 
Laborers working for an employer recite the 
Shema' and say the tefillah and eat their crust 
without saying a blessing before it, but they 
say two blessings after it, namely, [he says] 
the first blessing right through and the 
second blessing he begins with the blessing 
for the land, including 'who buildest 
Jerusalem' in the blessing for the land. When 
does this hold good? For those who work 
for a wage. But those who work for their 
keep or who eat in the company of the 
employer say the grace right through. 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א. 13
 -הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל : והתניא

ואוכלין פתן , הבית קורין קריאת שמע ומתפללין
, אבל מברכין לאחריה שתים, ואין מברכים לפניה

פותח  -שניה , ברכה ראשונה כתקונה -כיצד 
בברכת הארץ וכוללין בונה ירושלים בברכת 

, בעושין בשכרן -אמורים  במה דברים; הארץ
אבל עושין בסעודתן או שהיה בעל הבית מיסב 

 מברכין כתיקונה -עמהן 

14. B. Kiddushin  33a 
And honoring is compared to rising too: just 
as rising involves no monetary loss, so 
honoring means such as involves no 
monetary loss. Hence it was said: Artisans 
may not rise before scholars while engaged 
in their work. Must they not? But we learnt: 
All artisans rise before them, give them 
greeting, and exclaim to them, 'Our brethren, 
men of such and such a place, enter in 
peace.' — Said R. Johanan: Before them they 
must stand up, yet before scholars they may 
not. (Refers to workers in Jerusalem greeting 
those bringing the first fruits to Jerusalem, 
see Rambam Bikkurim 4:17) 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לג עמוד א . 14
מה קימה שאין בה , ואקיש נמי הידור לקימה

מכאן ; אף הידור שאין בו חסרון כיס, חסרון כיס
אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני : אמרו

? ולא. תלמידי חכמים בשעה שעוסקין במלאכתם
כל בעלי אומניות עומדים מפניהם : והתנן

אנשי , אחינו: ומרים להםוא, ושואלים בשלומם
מפניהם : ר יוחנן"א! בואכם לשלום, מקום פלוני

 .מפני תלמידי חכמים אין עומדים, עומדים

15. B. Ta'anit 23b 
Why did you not take notice of us when we 
greeted you? He [Honi] answered: I was a 
laborer hired by the day and I said I must not 
relax [from my work]. 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד ב . 15
מאי טעמא כי יהבינא למר שלמא לא אסבר לן 

ואמינא , שכיר יום הואי: אמר להו -? מר אפיה
 .לא איפגר
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16. T. Bava Metzia 8:2 
A worker is not allowed to work at night and 
also rent himself out during the day…for it is 
stealing work from the employer. 

 ב:תוספתא מסכת בבא מציעא פרק ח. 16
אין הפועל רשיי לעשות מלאכתו בלילה ולהשכיר 

 מפני גזל מלאכתו של בעל הבית...את עצמו

17. Rambam Hil Sechirut 13:7 
Just as a the employer is admonished not to 
steal the wages of the poor or to delay in 
paying, so to the poor is warned not to steal 
work from the employer and to idle a little 
here and there and to go out all day in deceit. 
Rather, he is obligated to manage his time 
precisely – to the point of not reciting the 
fourth blessing of birkat hamazon, and he is 
obligated to work with all his strength, just as 
Jacob the righteous said "with all my power I 
worked for your father" (Bereishit 31:6).  
Therefore he receives his reward even in this 
world as says, "he became very prosperous" 
(Bereishit 30:43). 

 ם הלכות שכירות פרק יג הלכה ז "רמב. 17
ב שלא יגזול שכר עני ולא "כדרך שמוזהר בעה

ב "יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה
ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום 

במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי 
זון שלא הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המ

וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב , יברך אותה
לפיכך , הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן

נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש 
 . מאד מאד

18. Y. Bava Metzia 4:2 9c 
Said R. Acha it is written "for the land was 
filled with corruption" (Bereishit 6:11) – and 
what was this corruption? A man would 
open a box of legumes and would 
intentionally take less than a value of a 
perutah so that his stealing would not be 
actionable in court.   

 ג  :ט, ב:תלמוד ירושלמי בבא מציעא פרק ד. 18
ארץ חמס מפניהם רבי אחא כתיב כי מלאה ה' אמ

ומה היה חמסן הוה בר נש נפיק טעין קופה 
' מליאה תורמוסין והיו מתכוונין ונוטלין פחו

 משוה פרוטה דבר שאינו יוצא בדיינין

 
F. Honor the Terms of the Agreement / Limited Labor Actions 
 

19. M. Bava Metzia 6:1 
If a man engages artisans and they deceive 
each other, they can only cherish resentment 
against each other.  If he hires an donkey-
driver or a wagon driver to bring litter-
carriers and pipers for a bride or for the 
dead, or laborers to remove his flax from the 
water of steeping, or anything which would 
be irretrievably lost, and they [the workers] 
break their engagement; if it is a place where 
no others are available at the same wage, he 
may hire [workers] against them or deceive 
them. 

 משנה מסכת בבא מציעא פרק ו משנה א. 19
את זה אין להם זה  השוכר את האומנין והטעו זה

על זה אלא תרעומת שכר את החמר ואת הקדר 
להביא פרייפרין וחלילים לכלה או למת ופועלין 

להעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר שאבד וחזרו 
 :בהן מקום שאין שם אדם שוכר עליהן או מטען

 
 

 
 


