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Economics and Social Justice in Jewish Law 
Part 2: Halakhic Market Controls 

 
 
A. Honest Value vs. Fraud 
 

1. Devarim 15:13-16 
Do not have two differing weights in your 
bag—one heavy, one light.  Do not have two 
differing measures in your house—one large, 
one small.  You must have accurate and 
honest weights and measures, so that you 
may live long in the land the LORD your 
God is giving you. For the LORD your God 
detests anyone who does these things, 
anyone who deals dishonestly. 

 טז -יג:דברים פרק כה. 1
לֹא : לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן ְגדֹוָלה ּוְקַטָנה
 :ִיְהֶיה ְלָך ְבֵביְתָך ֵאיָפה ְוֵאיָפה ְגדֹוָלה ּוְקַטָנה

 ֶצֶדק ִיְהֶיהֶאֶבן ְשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָלְך ֵאיָפה ְשֵלָמה וָ 
ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ְיקָֹוק ָלְך ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל 

ה ִכי תֹוֲעַבת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָכל עֵֹש : ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
 :ֵאֶלה כֹל עֵֹשה ָעֶול

2. Vayikra 25:13-17 
" 'In this Year of Jubilee everyone is to 
return to his own property." 'If you sell land 
to one of your countrymen or buy any from 
him, do not take advantage of each other. 
You are to buy from your countryman on 
the basis of the number of years since the 
Jubilee. And he is to sell to you on the basis 
of the number of years left for harvesting 
crops. When the years are many, you are to 
increase the price, and when the years are 
few, you are to decrease the price, because 
what he is really selling you is the number of 
crops. Do not take advantage of each other, 
but fear your God. I am the LORD your 
God 

 יז -יג:ויקרא פרק כה. 2
ְוִכי : תֹוִבְשַנת ַהּיֹוֵבל ַהזֹאת ָתֺשבּו ִאיש ֶאל ֲאֺחזָ 

ל ִתְמְכרּו ִמְמָכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך ַא
 ְבִמְסַפר ָשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל: תֹונּו ִאיש ֶאת ָאִחיו

: בּואֹת ִיְמָכר ָלְך ִתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְבִמְסַפר ְשֵני ְת 
ִנים ְלִפי רֹב ַהָשִנים ַתְרֶבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעֹט ַהָש 

: ַתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִכי ִמְסַפר ְתבּואֹת הּוא מֵֹכר ָלְך 
י ֲאִני ְולֹא תֹונּו ִאיש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ִכ 

 :ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם

 
B. Profit Restrictions 
 

3. B. Bava Batra 8b 
The townspeople are also at liberty to fix 
weights and measures, prices, and wages, and 
to inflict penalties for the infringement of 
their rules. 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד ב . 3
, ורשאין בני העיר להתנות על המדות ועל השערים

 ולהסיע על קיצתן, שכר פועלים ועל

4. B. Bava Batra 90a-b 
Samuel said: Measures must not be increased 
[even when all the townspeople have agreed 
to alter the standards of the measures] by 
more than a sixth, nor [even by general 
consent] may [the value of] a coin [be 
increased by] more than a sixth. And any 

 ב -תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צ עמוד א. 4
ן על המדות יותר אין מוסיפי: אמר שמואל

ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר , משתות
אין מוסיפין על המדות . אל ישתכר יותר משתות

 ?ט"מ -יותר משתות 
 

: שמואל קרא אשכח ודרש, אלא אמר רב חסדא
והשקל עשרים גרה עשרים + ה"יחזקאל מ+
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profits on sales must not exceed one sixth. 
What is the reason why measures must not 
be increased by more than a sixth?… 
 
Said R. Hisda: Samuel found a Scriptural text 
and expounded it. [It is written], And the 
shekel shall be twenty gerahs; twenty shekels, 
five and twenty shekels, ten and five shekels, 
shall be your maneh. Was the maneh two 
hundred and forty [denarii]. But three things 
are to be inferred from this. It is to be 
inferred that the holy maneh was doubled; it 
is to be inferred that the [standard of] 
measures may be increased, though that 
increase must not be more than a sixth; and 
it is to be inferred that the sixth is to be 
exclusive. 

שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה 
! בעין הוומאתן ואר -מנה  ,שקל המנה יהיה לכם
מנה של קדש כפול : מ"ש, אלא שמע מינה תלת

מוסיפין על המדות ואין : ושמע מינה, היה
שתותא : ושמע מינה, מוסיפין יותר משתות

רב פפא בר שמואל תקין כיילא בר תלתא . מלבר
אין מוסיפין : והא אמר שמואל, אמרו ליה. קפיזי

אנא כיילא : אמר להו! על המדות יותר משתות
, שדריה לפומבדיתא ולא קבלוה. יניחדתא תק

 .וקרו ליה רוז פפא, שדריה לפאפוניא וקבלוה

5. B. Bava Batra 91a 
Our Rabbis taught: In Palestine it is not 
permitted to make a profit [as middleman] in 
things which are life's necessaries, such as, 
for instance, wines, oils and the various kinds 
of flour. It has been said about R. Eleazar b. 
Azariah that he used to make a profit in wine 
and oil. In [the case of] wine he held the 
same opinion as R. Judah; in [the case of] 
oil? — In the place of R. Eleazar b. Azariah 
oil was plentiful. 
 
Our Rabbis taught: It is not permitted to 
make a profit in eggs twice. [As to the 
meaning of ‘twice’,] Mari b. Mari said: Rab 
and Samuel are in dispute. One says: Two 
for one. And the other says: [Selling] by a 
dealer to a dealer. 

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צא עמוד א. 5
אין משתכרים בארץ ישראל בדברים שיש : ר"ת

אמרו . שמנים וסלתות, כגון יינות, בהן חיי נפש
שהיה משתכר ביין , אלעזר בן עזריה' עליו על ר

' באתריה דר -בשמן ; י"סבר לה כר -ביין . ושמן
 . אלעזר בן עזריה שכיח מישחא

 
אמר מרי בר . עמים בביציםאין משתכרין פ: ר"ת

, על חד תרי: חד אמר, פליגי בה רב ושמואל: מרי
 תגר לתגרא: וחד אמר

6. Megillah 17b 
What was their reason for placing the [prayer 
for the] blessing of the years ninth? R. 
Alexandri said: This was directed against 
those who raise the market price [of 
foodstuffs], as it is written, Break thou the 
arm of the wicked; and when David said this, 
he said it in the ninth Psalm. 
 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב . 6
אמר רבי  -ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית 

: דכתיב, כנגד מפקיעי שערים: אלכסנדרי
 -ודוד כי אמרה , שבר זרוע רשע+ 'הלים ית+

 בתשיעית אמרה
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C. Speculation 
 

7. Bava Batra 90b 
Our Rabbis taught: Concerning those who 
hoard fruit, lend money on usury, reduce the 
measures and raise prices, Scripture says, 
Saying: ‘When will the new moon be gone, 
that we may sell grain? And the Sabbath, that 
we may set forth corn? Making the ephah 
small, and the shekel great, and falsifying the 
balances of deceit. And [concerning these] it 
is [further] written in Scripture, The Lord 
hath sworn by the pride of Jacob: Surely I 
will never forget any of their works. Who, 
for instance, may be classed among fruit 
hoarders? — R. Johanan said: [A person], for 
instance, like Shabbethai the fruit hoarder. 
 
Samuel's father used to sell fruit during the 
[prevalence of the] early [market] price[s] at 
the early price. Samuel his son retained the 
fruit and sold them, when the late [market] 
prices [were current], at the early [market] 
price.19 Word was sent from there: ‘The 
father's [action] is better than the son's.’ 
What is the reason? — Prices that have been 
eased remain so. 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צ עמוד ב . 7
ומקטיני , ומלוי ברבית, אוצרי פירות: תנו רבנן

: עליהן הכתוב אומר -ומפקיעי שערים , איפה
לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה + 'עמוס ח+

שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל 
+ 'עמוס ח: +וכתיב, שקל ולעות מאזני מרמה

ב אם אשכח לנצח כל בגאון יעק' נשבע ה
: יוחנן' אמר ר? כגון מאן -אוצרי פירות . מעשיהם

 . כגון שבתי אצר פירות
 

אבוה דשמואל מזבין להו לפירי בתרעא חרפא 
שמואל בריה משהי לפירי ומזבין , כתרעא חרפא

: שלחו מתם. להו בתרעא אפלא כתרעא חרפא
 .רווח -תרעא דרווח ? ט"מ. טבא דאבא מדברא

 
D. Religious Intervention 
 

8. M. Keritut 1:7 
If a woman had five doubtful births or five 
doubtful issues, she need bring but one 
offering, and may then partake of sacrificial 
flesh, and she is not bound to bring the 
other [offerings]. If she had five certain 
issues, or five certain births, she brings one 
offering and may then partake of sacrificial 
flesh; but it is still her duty to bring the other 
offerings. It once happened in Jerusalem that 
the price of a pair of doves rose to a golden 
denar. Said R. Simeon B. Gamaliel, "by this 
sanctuary, I shall not go to sleep to-night 
before they cost but a [silver] denar!" Then 
he entered the beth din and taught: if a 
woman had five certain births or five certain 
issues she need bring but one offering, and 

 משנה מסכת כריתות פרק א משנה ז. 8
האשה שיש עליה ספק חמשה זיבות וספק חמשה  

זבחים ואין לידות מביאה קרבן אחד ואוכלת ב
השאר עליה חובה חמש לידות ודאות חמש זיבות 
ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים והשאר 
עליה חובה מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינרי 

זהב אמר רבן שמעון בן גמליאל המעון הזה לא 
אלין הלילה עד שיהו בדינרין נכנס לבית דין 

ש ולימד האשה שיש עליה חמש לידות ודאות חמ
זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים 

ואין השאר עליה חובה ועמדו קינים בו ביום 
 :ברבעתים
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may then partake of sacrificial flesh, and she 
is not bound to bring the other [offerings]. 
Thereupon the price of a pair of birds stood 
at a quarter of a [silver] denar each.  

9. B. Pesachim 30a 
Rab said: Pots must be broken on Passover. 
Why so? Let them be kept until after 
Passover and used with a different kind? — 
Lest he come to use it with its own kind. But 
Samuel maintained: They need not be 
broken, but can be kept until after its period 
and [then] used with their own kind or with a 
different kind. Now Samuel is consistent 
with his view.  For Samuel said to the 
hardware merchants: Charge all equitable 
price for your pots, for if not I will publicly 
lecture [that the law is] in accordance with R. 
Simeon. Then let him lecture [thus] to them 
[in any case], seeing that Samuel holds as R. 
Simeon? — It was Rab's town. 
 

 חים דף ל עמוד א תלמוד בבלי מסכת פס. 9
לשהינהו ? ואמאי. קדירות בפסח ישברו: אמר רב 

גזירה  -! וליעבד בהו שלא במינן, אחר הפסח
לא : ושמואל אמר. דילמא אתו למיעבד בהו במינו

ועביד בהו בין , אבל משהי להו לאחר זמנו, ישברו
, ואזדא שמואל לטעמיה. במינו בין שלא במינו

אשוו זביני : ידאמר שמואל להנהו דמזבני כנד
 -. דרשינא לכו כרבי שמעון -ואי לא , אכנדיכי

דהא שמואל כרבי שמעון סבירא , ולידרוש להו
 .אתריה דרב הוה -! ליה

10. B. Sukkah 34b 
Rab Judah said in the name of Samuel, The 
halachah is in agreement with R. Tarfon. 
[That myrtle-branches whose tips are broken 
off are valid] And Samuel is consistent; for in 
his view [expressed elsewhere] Samuel said 
to those who sold myrtle. ‘Sell at the normal 
price, for if not, I will expound to you as R. 
Tarfon’. What is his reason? If you will say 
that he wished to take a lenient view, why 
did he not expound to them as R. Akiba who 
is still more lenient? — Three with broken 
tips are common, one with an unbroken tip 
is uncommon. 

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לד עמוד ב . 11
. הלכה כרבי טרפון: אמר רב יהודה אמר שמואל

דאמר להו שמואל להנהו , ל לטעמיהואזדא שמוא
דרישנא לכו  -ואי לא , אשוו וזבינו: דמזבני אסא
אילימא משום דמיקל ? מאי טעמא -. כרבי טרפון

תלתא  -! ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי -
 .לא שכיח -חד ולא קטום , שכיחי -קטומי 

 


