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 & TAKING MONEY FOR TORAH - פרשת וזאת הברכה 

YISSACHAR ZEVULUN PARTNERSHIPS 

 

In his blessing of Yissachar and Zevulun, Yaakov Avinu stated: 

Zevulun shall live at the haven of the sea; and he shall be for a haven 

of ships; and his border shall be to Sidon. Yissachar is a strong ass couching 

down between two burdens. And he saw a resting place, that it was good, and 

that the land was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a 

servant to tribute
1
. 

i.e. Zevulun will be businessmen, whose harbors will be hubs of commerce; they will 

use this wealth to support the Torah learning of Yissachar
2
 (Rashi). Since they are the means 

through which Yissachar's Torah is learned, this learning is in their zechus, and they are 

therefore mentioned first
3
. 

Moshe Rabbeinu, in his blessing, continues with this theme: 

And of Zevulun he said, Rejoice, Zevulun, in your going out  [to do 

business]; and, Yissachar, in your tents [to study Torah]  .
4

 They shall call the 

people to the mountain; there they shall offer sacrifices of righteousness; for 

they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hidden in the 

sand
5
. 

Here, Moshe joins Yissachar and Zevulun in one bracha. This is because they forged a 

strategic partnership, according to some in contrasting trades
6
, but according to most, 

Yissachar as the scholar of Torah with Zevulun supporting him financially
7
. Normally, says 

                                                           
1

  זבול� לחו� ימי� ישכ� והוא לחו� אנית וירכתו על ציד� ) יג: (בראשית מט

 : חה כי טוב ואת האר� כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבדוירא מנ) טו: (יששכר חמר גר� רב� בי� המשפתי�) יד (

 
2

והוא יהיה ) יבמות מח (ז "א בלע"חו� כתרגומו ספר מרק.   על חו� ימי� תהיה ארצו זבול� לחו� ימי�  ) יג(בראשית מט , י" רש
ציא מזו� לשבט מצוי תדיר על חו� אניות במקו� הנמל שאניות מביאות ש� פרקמטיא שהיה זבול� עוסק בפרקמטיא וממ

 וה� עוסקי� בתורה) תנחומא (יששכר 

3
כי בצל  ) יב , קהלת ז (וזהו שכתוב , ונמצא זכותו של זבולו� גדול לפי שהוא הסיבה לתורתו של יששכר):יג(בחיי בראשית מט '   ר

די� הכתוב  ומ� הטע� הזה הק, מלת בצל מלשו� אצילות וביאורו אצילות החכמה מתקיימת באצילות הכס� , החכמה בצל הכס�
 :זבולו� ליששכר

4
 שמח זבול� בצאת$ ויששכר באהלי$ זבול� יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלי�:  ש�, י" רש

5
עמי� הר יקראו ש� יזבחו זבחי צדק כי שפע ימי� יינקו  ) יט : (ולזבול� אמר שמח זבול� בצאת$ ויששכר באהלי$) יח(דברי� לג  

 : ושפני טמוני חול

6
וכ� בתרגו� אונקלוס ש�  . ת ש� שזבולו� היה שבט של עוברי הי� ואילו יששכר היה שבט של חורשי האדמה � בבראשי"רשב

 ועיי� עוד באב� עזרא דבר דומה 

 ארצו היתה טובה לזריעה והיה הוא יושב באהלי� לשמור שדותיו ויתפלל משה שיצליח  ויששכר באהלי$  : ובחזקוני כא�
 .וב� בי� המשפתיי� בי� הגבולי� לשמור שדותיווישמח בשדותיו וכ� אמר לו יעקב ר

7
נמצא זה יוצא לסחורה וזה  , עוסק בתורה, ויששכר חמור גר� , עוסק בסחורה, לפי שיעקב ברכ� זבולו� לחו� ימי�: כלי יקר

 .יושב אוהלי�

י מלחמה בכל כלי מלחמה מזבלו� יוצאי ערכ... ומבני יששכר יודעי בינה לעתי� לדעת מה יעשה ישראל  : לד דברי הימי� א יב לג 

  

 כלי יקר ועוד, ספורנו, י לפי התנחומא"רש, וכ� בתרגו� אונקלוס כא�
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Ohr HaChaim, one would not wish that someone be happy purely from his material wealth (

but in this case, his wealth was used for the holiness of supporting Torah ,(שמח זבול� בצאת$ 
1
.  

The Sages understood that the Yissachar-Zevulun relationship was more than a 

wealthy person simply supporting Torah institutions, as worthy as that might be. They 

understood that a real two-way partnership was invested here. Each was an equal partner in 

both the material wealth of the business as well in the spiritual rewards of the Torah studied
2
.  

Some contemporary authorities understand this quite literally
3
, that the Torah learning 

partner gets 50% of whatever the Zevulun partner earns in his business while the Zevulun 

partner gets 50% of the reward of the Torah study of the Yissachar partner in the World to 

Come. Others understand that the money-partner has to ensure that his scholar-partner live at 

the standard of living which he, the scholar-partner needs to live
4
, even if this is much 

simpler than the money-partner is used to for himself.  

While it is clear that this is a great thing for the businessman to do, it is not so clear 

that this is such a worthy undertaking for the Torah scholar. Moshe’s blessing is for Zevulun 

to be happy upon your going out, while Yissachar is blessed with happiness in his tent
5
. For 

money is something external to the person – not clearly a part of him, while the Torah is 

something that can be identified with a person’s essence
6
.   So why would the Torah scholar 

give up half of his reward in the World to Come for the sake of this kind of financial support? 

Why would he not rather work half day or search for another form of support?   

We need to first establish the basis of the entire issue of taking money for one’s Torah 

learning.  In fact, there is a sensitivity to taking money even for teaching. The Gemara in 

Nedarim
7
 says that one should not take money for teaching Torah. The Sages learn this from 

the verse: 

9 וכתיב ראה למדתי אתכ� חוקי� ומשפטי� כאשר צוני8בעת ההיא ללמד אתכ�' ואותי צוה ה
 

Moshe commands the Jewish people to teach Torah exactly as he taught them. Since 

Moshe took no payment for teaching Torah
10

, so we too are not to take payment.  

                                                           
1

אמר הנביא  , ולשמחה מה זה עושה) קהלת ב ב ( דכתיב  , הג� שבענייני עול� הזה בכללות אי� לשמוח בה�: כא� אור החיי�
 :קיי� יששכר באהלו כאומרו ויששכר באהלי$והטע� כדי שית, הג� ביציאתו מבית המדרש לסחורה, שזבולו� ישנו בשמחה

2
א לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני טרדת הזמ� יספיק לאחרי� הלומדי� ויחשב לו  "ומי שא: רמו' ד ס" טור יו

  שמח זבולו� בצאת$ ויששכר באהלי$:כאלו הוא לומד בעצמו כמו שדרשו חכמי� בפסוק

 ירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר ויכול אד� להתנות ע� חב: ש�, א "רמ

3
 ל"רב יוס� שלו� אלישב זצ

4
 א "רב ניסי� קרלי� שליט

5
 .ולזבולו� אמר שמח זבולו� בצאת$ ויששכר באוהלי$

6
ודבק בו  אבל קני� התורה מתעצ� ,  ועוד שקני� הממו� הוא חו� ממנו ואינו דבק בו לכ$ נאמר בו לשו� יציאה:יח לג  כלי יקר

 . והיו לבשר אחד באהלו לכ$ נאמר באהל$ 

7
 ב "ד� לו ע

8
  בעת ההוא ללמד אתכ� חקי� ומשפטי� לעשתכ� את� באר� אשר את� עברי� שמה לרשת'ואתי צוה ד ) יד(:   דברי� ד יד

9
 י לעשות כ� בקרב האר� אשר את� באי� שמה לרשתה ק אל'דתי אתכ� חקי� ומשפטי� כאשר צוני ראה למד ) ה : ( דברי� ד ה 

10
 ומסתמא משה לא נטל שכר מישראל שעשיר היה: תוספות
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�1 נמי בחנ�מה אני בחנ� א� את
 

The Gemara concludes that this is talking only about teaching the Oral Law. 

However, a teacher may take payment for teaching the Written Torah
2
. Two reasons are 

given for this.  Rav says that since Chumash is normally taught to children
3
 one draws a 

salary not for the actual teaching but for the supervision involved in looking after the 

children
4
 and keeping them out of mischief

5
.  This certainly applies with smaller children but 

can also apply to any age where classroom and playground management is integral to the 

teacher’s job
6
. Rebbe Yochanan is of the opinion that one may take money for teaching   פיסוק

 cantillations - how the words are enunciated (sung) and broken up when the Torah is ,הטעמי� 

read for the public
7
. Since these are not DeOraisa, they are not included in the prohibition

8
. 

Rav would still prohibit teaching Chumash to adults for any remuneration, since there is 

presumably no classroom or playground management with regard to adults. Rebbe Yochanan 

would allow drawing a salary even for teaching adults, for one could just as well be paid for 

teaching  פיסוק טעמי� to adults as to children
9
. The Halacha is like Rav Yochanan

10
.  One 

could extend Rebbe Yochanan even further, allowing payment for teaching Halachos or 

Mitzvos that are D'Rabanan
11

.   

The Yerushalmi
12

 brings two further reasons, one of which considerably broadens the 

heter. Firstly, the Yerushalmi brings a verse which teaches us that it is permissible to teach 

Chumash and Targum for pay
13

. Secondly, a teacher can take Sechar Batala, the equivalent of 

unemployment wages
14

. Since the person is teaching Torah at the expense of working in a 

profession, he may receive wages for the loss of work that he endures as a result of teaching.  

                                                           
1

 האי קרא מייתי לאשמעינ� דמשה נצטווה ללמוד   בעת ההיא  ' מאי שנא מדרש דלא דכתיב ואותי צוה ה: א" � נדרי� ד� לז ע"ר
  כלומר שצוני ללמוד בחנ�  ' ני הוכתיב ראה למדתי אתכ� חוקי� ומשפטי� כאשר צו תורה לישראל

 ועיי� בפחד יצחק שבועות מאמר יז אות ב ואות ג

2
ואל במקו� שנוטלי� שכר על המקרא ואי� נוטלי� שכר על המדרש מאי הא קא משמע ל� דאפילו במקו� שנוטלי� שכר האמר שמ

 על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי למשקל 

3
 לומדי מקרא קטני� וצריכי� שימור   דמסתמא   רב אמר שכר שימור :� "ר 

4
 רב אמר שכר שימור

א לגדול שאינו צרי$ שימור " שמשמר מלמד תינוקות שלא ילכו אנה ואנה אבל מדרש אינו צרי$ ללמוד כ שכר שימור : תוספות
 כב� עשר למשנה 

5
 ראש

6
'  יאו זה דזה כנגד פשטות דגמע הרב שאפילו כלפי גדולי� שיי$ שימור אבל לא כתבתי כ� דשאר מפרשי� לא הב"כתב השו

 . ומתר� בקט� . שכתב וגדול בר שמירה הוא בתמיהא

7
 ורבי יוחנ� אמר שכר פיסוק טעמי�

8
   שמלמדי� לה� טעמי� דלאו מדאורייתא נינהו הלכ$ לא הוו בכלל חוקי� ומשפטי�  ורבי יוחנ� אמר שכר פיסוק טעמי�  : � "ר

 וכ� כתבו התוספות 

9
ל דפיסוק טעמי� דאורייתא ולרבי יוחנ� שרי  "חנ� ללמד מקרא לגדול דלא בעי שימור דלרב אסור דסואיכא בי� רב לרבי יו: � "ר

 משו� שכר פיסוק טעמי� 

10
מגדול שרי ליטול שכר על המקרא וכ$ ה�  ' יוחנ� נקטינ� דאפי' יוחנ� הלכה כר' ל דרב ור"הלכ$ לעני� הלכה כיו� דקיי: � "ר

 :ו מהלכות נדרי�"ל בפ"� ז"דברי הרמב

11
ש בסוגריי� "יח חולק ע'  ד רמו ס"ה אמנ� בערו$ השולח� יו' ד רמו ס"א יו"תלמוד תורה מובא ברמ'  א מהל"הגהות מיימוני פ

 בסו�

12
 ובמאירי, א" ג מובא בהרשב"ה

13
 חקי� ומשפטי� את� מלמדי� ואי את� מלמדי� מקרא ותרגו� , ל חקי� ומשפטי�"ת, יכול מקרא ותרגו� כ�

14
 כר בטל� ה� נוטלי� ישמעאל אומר ש' יוד� בר
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He is not taking money for the teaching, but for not working. The Ran states that this latter 

heter applies also to the Oral Law
1  and the Meiri writes that many impoverished teachers 

relied on this heter in practice
2
.    

A further extension of the heter to receive such payments was brought by many of the 

Rishonim
3
 who state that one who has no other source of income may receive a wage for 

teaching. The Rishonim seem to be referring not only to Sechar Batala but to a real salary
4
. 

This heter is also brought down in the Shulchan Aruch (following the Rambam and the Tur), 

stating that what has been customary is permissible
5
.   

Another heter, put forward by the Meiri, is based on the suggestion that the 

prohibition only applies to fathers who are commanded to teach their smaller children Torah. 

Fathers teaching older children, and certainly non-paternal teachers, may take reward
6
.  

The Shulchan Aruch
7
 brings the halacha down as follows: 

It is permissible to receive pay for teaching Tanach where this is the 

custom, but not the Oral Law. If one did not find someone to teach oneself for 

free, one should pay for this. However, one should still teach others for free. 

For those who have no other source of income, it is permissible to follow the 

dominant custom today to always teach for pay. And even those who have 

other sources of income, it is permissible for someone who is giving up all 

other financial pursuits to accept Sechar Batalah. Rama: So too one may 

teach DeRabanans for pay
8
. 

The Pischei Teshuvah throws a bit of a wrench into this heter by questioning whether 

a person who teaches or receives a kollel salary can consider this a part of his requirement 

9תורה ביו� ובלילה זמ� לתלמוד  ולקבוע ל 
, and the Rambam speaks sharply against those who do 

not earn a living from an independent profession
10

. However, already for many centuries, the 

                                                           
1

ל שהוא שומר� שלא ליל$ אנה ואנה ומתו$ כ$ יש פוסקי� שבקט� בכל לימוד יכול "שכר שמור ר: ל מאירי"וכ� כתב המאירי וז
ליטול שכר ומצד שכר שימור וא� על פי שהלכה כדברי האומר טע� שכר פיסוק טעמי� פירושו א� שכר פיסוק טעמי� ולהתיר 

 ל למי שראוי לו והוא הקט�"ימור רא� בגדול וכל שכ� שכר ש

2
ונראה שעל זו סמכו הרבה ליטול שכר בלימוד שמתו$ שעניי� ה� צריכי� להתעסק במלאכת� לצור$ מחיית� ומחיית : מאירי

 טיפול� ונוטלי� שכר אותו ביטול 

3
 � בנדרי� " א והראש ש� והר" תוספות בכורות כט ע

4
י� ל$ שכר בטילה הניכר ומוכח גדולה מזה לפי שאילו לא למד עמה� בודאי  א]  מי שאי� לו מה להתפרנס[ד: ע כתוב"אמנ� בשו

 כ משמע שג� זה לא קאי אלא על שכר בטלה "היה מוכח לעשות איזה עסק להחיות נפשו ונפשות ביתו ע

5
  ומה שנהגו האידנא ללמד הכל בשכר א� אי� לו במה להתפרנס שרי :ע יורה דעה סימ� רמו"שו

6
 מאירי

7
  סימ� רמו  ע יורה דעה"שו

8
פ אסור ללמד בשכר לא מצא מי שילמדנו בחנ� "מקו� שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר ללמד בשכר אבל תורה שבע

פ שהוצר$ ללמוד בשכר לא יאמר כש� שלמדתי בשכר כ$ אלמד בשכר אלא ילמד לאחרי� בחנ� ומה שנהגו "ילמוד בשכר ואע
יש לו א� הוא שכר בטלה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו ' ס שרי ואפיהאידנא ללמד הכל בשכר א� אי� לו במה להתפרנ

 כ  "ע) א "פ הגהות מיימוני(וכל חידושי סופרי� דהיינו מה שנתק� מדרבנ� מותר ליטול שכר ללמדו  : ה"שרי הג

9
ת שכר עולה  ה ד� את הדי� בלא נטיל"י כתב בש� מז"א שכתב דבברכ" קנה סק'  ח ס"ת בא"עיי� בש: פתחי תשובה רמו ב

ש שמסופק מי שלומד בישיבה בעת קבוע ומקבל פרס א� עולה " לקביעת עתי� אבל בשכר וכ� מלמד תינוקות בשכר אינו עולה וע
 'וגו

10
כל המשי� על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מ� הצדקה הרי זה  : י ' הל הלכות תלמוד תורה פרק ג  �"רמב

בה מאור הדת וגר� רעה לעצמו ונטל חייו מ� העול� הבא לפי שאסור ליהנות מדברי תורה חלל את הש� ובזה את התורה וכ
בעול� הזה אמרו חכמי� כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מ� העול� ועוד צוו ואמרו אל תעש� עטרה להתגדל בה� ולא קרדו� 
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Gedolim have all agreed that even if this would be lehalacha it would not apply in our times 

'עת לעשות לד –  -  for today a dedicated application to learning and teaching Torah is the only 

workable model
1
. As the Aruch Hashulchan puts it: 

2וכבר כתבו הקדמוני� שאלמלא היינו נוהגי� כ�  כבר בטלה תורה מישראל
 

Rav Moshe Feinstein goes so far as to call those avreichim who refuse kollel stipends 

in order to fulfill the Rambam as following atzas hayetzer
3
, even if they had another 

profession
4
. For in our generation we have not seen Torah greatness achieved by work-study 

combinations.    

So, the issue of accepting money for teaching has been well-established. However, the 

Yissachar-Zevulun relationship is different from the case of teaching. For, the relationship is 

not dependent on Yissachar teaching Zevulun – there is no payment in return for services, so 

to speak.  The question returns as to why, then, is this considered such a wonderful 

relationship?  

A closer look at the text provides us with an answer. Moshe blesses Yissachar and 

Zevulun in one verse --  

  ולזבול� אמר שמח זבול� בצאת$ ויששכר באהלי$:יחלג 

-- for theirs is, in fact, one blessing
5
. In truth, Moshe Rabbeinu seems to be talking to 

Zevulun when he says: And Yissachar in your tents. For Yissachar and Zevulun are really two 

sides of one whole – the need for a solid, successful parnasa to provide the back-up for a 

Torah existence. Despite the fact that Zevulun is the younger of the two he is, in fact, 

mentioned first, because he is the one who allows for Yissachar’s learning
6
. He therefore gets 

to rejoice in his going out – a reference to Olam Haba
7
. 

Let's be clear. Since a connection to the Torah is not only in order to know its 

contents but also because it provides a connection with G-d its author, and thereby a link with 

the whole of G-d's creation, study of Torah is not just an act of scholarship. It is measured 

                                                                                                                                                                                     
מה מלאכה סופה בטילה וגוררת עו� וסו�  לחפור בה� ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאי� ע

 : אד� זה שיהא מלסט� את הבריות

מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ומדת חסידי� הראשוני� היא ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעול� :  יא' הל
  : בא שכולו טובהזה ולעול� הבא שנאמר יגיע כפי$ כי תאכל אשרי$ וטוב ל$ אשרי$ בעול� הזה וטוב ל$ לעול� ה

1
 יז' ד ס"יו' ז ח "עיי� את המקורות בהמש$ ועיי� עוד ביביע אומר ח

2
 יח' רמו הל' ד ס"ערו$ השולח� יו

3
ואני אומר כי אלו המתחסדי� מצד שיטת  ... ולכ� הוא די� ברור ופשוט שנתקבל בכל הדורות : קטז'  שני ס' ד ח"אגרות משה יו

וג� אי� לנו הנשי� צדקניות שירצו לסבול  ... ש בדורנו "כ... שוני� כמלאכי� אמרו כי א� הרא...  ר  "� הוא בעצת היצ"הרמב
 עוני ודחקות כבדורות�  

4
  ל"ש� בש� המהרש

5
כמה שבטי� משולבי� לפי ... שני השבטי� יששכר וזבולו� מעורבבי� יחד בברכת משה  : 840' עמ, יות התורהשרהגות בפ

 יקו המלוכה והמקדש אפרי� ומנשה כלולי� ג� ה� יחדיהודה ובנימי� החז. � בעשייה אחת"מלבי

6
וכ�  , וא� שיששכר גדול הוא מזבול� כי נולד תחלה הקדי� זבול� ליששכר לפי שהוא הסבה לתורתו של יששכר: לג יח, בחיי' ר

 . לפי שהוא המחזיק תורתו של יששכר וא� לא היה מחזיק אי אפשר לו לעסוק בתורה , הקדימו יעקב בברכת השבטי� 

7
פ שפשוטו  "ואע. וזהו שאמר שמח זבול� בצאת$ , ב"על כ� ראוי הוא שינחל שמחה וכבוד בשמחתה של תורה לעוה: ש�, בחיי' ר

,  וייחס השמחה לזבול� לפי שהוא סבה לתורה. ב"ובר$ אותו בשמחת העוה, ז"אפשר לומר בצאת$ מ� העוה,  בצאת$ למלחמה
 . כי בצל החכמה בצל הכס� ) קהלת ז ( שנאמר , זוכה ויושב בישיבה של מעלה ח "ל כל המטיל מלאי לכיסו של ת"וזהו שאמרו רז
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against all the other Mitzvos combined
1
. Other Mitzvos should only be undertaken at the 

expense of Torah study, when there is not someone else to do them
2
. In Shamayim, we will 

be held accountable for the level of our Torah study ahead of any other Mitzvah
3
.  

So, Zevulun would not be praised for being a good businessman at the expense of 

Torah, unless Yissachar's Torah was considered their own. In fact, Zevulun is no ordinary 

businessman. He is infused by the Torah of Yissachar. He gives value to Yissachar’s Torah 

by putting the holiness of that Torah into the very pebbles of the earth. Connected as he is to 

Yissachar, Zevulun becomes a walking Kiddush HaSh-m.  

The very next verse states: 

  4 עמי� הר יקראו ש� יזבחו זבחי צדק:יט לג 

They shall summon nations to the mountain and there they shall offer 

righteous sacrifices 

Rashi tells us that what this means is that nations who will come to do business with 

Zevulun will be inspired to continue on to Jerusalem where they will be so amazed at seeing 

the incredible unity of the people around G-d that they will convert to Judaism
5
.   

                                                           
1

 . ת שקול כנגד כל המצות "  ת:יח: רמו' ע ס" שו

2
וא� לאו יעשה  , י אחרי� לא יפסיק תלמודו"א� אפשר למצוה להעשות ע,  ת " היה לפניו עשיית מצוה ות: יח: רמו' ע ס" שו

 :המצוה ויחזור לתורתו 

3
 :ואחר כ$ על שאר מעשיו , ת "דינו של אד� על תתחלת : ש� יט, ע" שו

4
 כי שפע ימי� יינקו ושפני טמוני חול ... 

5
י פרקמטיא של זבולו� תגרי עובדי כוכבי� באי� אל ארצו והוא עומד על הספר וה�  "א עמי� הר יקראו ע"ד: לג יט, י"רש

ו ומה מעשיה וה� רואי� כל ישראל עובדי�  אומרי� הואיל ונצטערנו עד כא� נל$ עד ירושלי� ונראה מה יראתה של אומה ז
לאלוק אחד ואוכלי� מאכל אחד לפי שהעובדי כוכבי� אלוהו של זה לא כאלוהו של זה ומאכלו של זה לא כמאכלו של זה  

 :ומתגיירי� ש� שנאמר ש� יזבחו זבחי צדק 


