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1. Leadership models in Jewish tradition: The figure of the tzadik  
 
a. B. Hagigah 12b 
Upon what does the earth stand? … R. Eleazar ben Shamu’a says: Upon a single pillar and tsadik is its 
name. Thus, Scripture says: ‘Tsadik is the foundation of the world’ (Prov. 10:25). 

  בבלי חגיגה יב ע"ב 
שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות.  תניא, רבי יוסי אומר אוי להם לבריות 

יק ְיסֹוד עֹוָלם )משלי י,   הארץ על מה עומדת? ... רבי אלעזר בן שמוע אומר: על עמוד אחד, וצדיק שמו, שנאמר ְוַצדִּ
 כה(.

b. Early Kabbalah 
 
Sefer ha-bahir (translated in A. Green, ‘Zaddiq as Axis Mundi in Later Judaism’, JAAR 45.3, 1977, p. 333) 
 

 
c. The hasidic legacy 
 
R. Dov Baer, the Maggid of Mezerich, Ohr Torah, Noah s. 15 
 
To understand this, we begin with the Zohar on the verse, ‘One generation passes and another comes’ 
(Eccl. 1:4): There is no generation that does not have a tsadik like Moses [Zohar 1.25a; Gen. Rabba 56.7]. 
This means that Moses contained the entire six-hundred thousand of the generation. … Thus it says ‘One 
generation passes and another comes’ in the singular and not the plural – it refers to the tsadik of the 
generation. And so the rabbis say: ‘Before the sun of Moshe set’ (Kidushin 72b), as Scripture tells us, 
‘Tsadik is the foundation of the world.’  
 
Now it is known that yesod [the ninth sefirah; = tsadik] has the power to ascend and draw divine 
abundance down from above, because yesod (‘kol’) includes all. The same is true of the earthly tsadik: he 
is the channel who enables abundance to flow down for his entire generation. Thus the rabbis said: ‘The 
whole world is sustained for the sake of Hanina, My son.’ This means that R. Hanina brought divine flow 
down into the world for all, like a pathway through which all can pass. R. Hanina himself became the 
channel for that flow (c.f., Berakhot 17b). In the same way, [the tsadik] is the ladder, as it is written: ‘They 
ascend and descend on it’ (Gen. 28:12). Just as he has the power to cause the downward flow of divine 
bounty, so can his entire generation ascend through him. 
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2. R. Shneur Zalman of Liadi, founder Chabad Hasidism (1745-1812) 
 

 
 
Likutei Amarim - Tanya, chapter 42 
Moses… is called shepherd of faith, meaning that he draws the aspect of knowledge to the community 
of Israel, that they shall know G-d, each one according to the comprehension of his soul. […] Sparks of 
Moses’ soul descend and are vested in the bodies and souls of the wise men of the generation, the 
visionaries of the community, to teach knowledge to the people, that they may know the greatness of 
G-d and serve Him with heart and soul, for service of the heart is in accordance with knowledge . . . 

 תניא ליקוטי אמרים פרק מב  
אלא הענין הוא כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחי' משרע"ה כי הוא משבעה רועים הממשיכים חיות  

ואלהות לכללו' נשמות ישראל שלכן נקראים בשם רועים ומשרע"ה הוא כללו' כולם ונקרא רעיא מהימנא דהיינו  
ל אחד כפי השגת נשמתו ושרשה למעלה ויניקתה משרש נשמת שממשיך בחי' הדעת לכללות ישראל לידע את ה' כ

משרע"ה המושרשת בדעת העליון שבי"ס דאצילות המיוחדות במאצילן ב"ה שהוא ודעתו אחד והוא המדע כו'. ועוד 
זאת יתר על כן בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד 

העם ולידע גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש כי העבודה שבלב היא לפי הדעת כמ"ש דע את אלהי אביך ועבדהו   דעת את
בלב שלם ונפש חפיצה ולעתיד הוא אומר ולא ילמדו איש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי וגו' אך  

א העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת  עיקר הדעת אינה הידיעה לבדה שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים אל
ה' ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ואומץ הלב והמוח עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא 

מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו כנודע שדעת הוא לשון התקשרות כמו והאדם ידע  
נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משרע"ה רק מאחר שנתלבשה  וגו' וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה' יש בכל

 הנפש בגוף צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת.
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Likutei Amarim - Tanya, chapter 2 
The sustenance and vitality of the life, spirit and soul of the masses is from the life, spirit and soul of 
the tzaddikim and wise men, the heads of the Jewish people in their generation. This explains the saying 
of our sages on the verse ‘and to cleave to Him’ (Deut. 30:20), that ‘anyone who cleaves to 
a Torah scholar is considered as if attached to the divine presence itself’ (B. Ketubot 111b). For through 
cleaving to Torah scholars, the life, spirit and soul of the masses are bound and united with their 
primordial being and their root in [G-d’s] supernal wisdom, and He and His wisdom are one. […] Even 
those who sin and rebel against the Torah scholars, the sustenance of their life, spirit and soul is from the 
external extremity of the Torah scholar’s life, spirit and soul.   

 תניא ליקוטי אמרים פרק ב  
הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל  ... כי יניקת וחיו' נפש רוח ונשמה של עמי הארץ הוא מנפש רוח ונשמה של

שבדורם: ובזה יובן מאמר רז"ל על פסוק ולדבקה בו )דב' ל, כ( שכל הדבק בת"ח מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק  
בשכינה ממש )כתובות קיא ע"ב(. כי ע"י דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות 

והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים יניקת  . ]...[ לאה שהוא ית' וחכמתו א'במהותן הראשון ושרשם שבחכמה עי
 .  נפש רוח ונשמה שלהם מבחי' אחוריים של נפש רוח ונשמת ת"ח

 
Rabbi Shmuel Schneersohn of Lubavitch (1834–1882), Sefer ha-Maamarim 5709 (Kehot, 2010), 89.  
To [cleave to] the Baal Shem Tov, it was enough to be connected (mekushar). That is, to conduct oneself 
in practice according to his directive. … To [cleave to] the Maggid, you had to learn. Connection was 
insufficient; rather, you had to be in his proximity, to see him and to learn from him and from his 
conduct. With my grandfather the Alter Rebbe, connection was not enough, neither was seeing and 
learning from his ways. You had to understand him. And those who understood him were very different 
from other chassidim who were connected to him, and even from the great conceptualizers [of chassidic 
thought]. 

 89ר' יצחק יוסף שניאורסון, ספר המאמרים תש"ט, עמ' 
 

 
 
Hayom yom, 22 Iyyar, Day 37 of the Omer 
Several of the early chasidim had a farbrengen sometime between 5544-47 (1784-87) and the core of the 
discussion was this: The Rebbe (the Alter Rebbe) had accomplished something novel - that we are not 
alone. At one time, the Master - Rosh Yeshiva or Talmudic sage - was ‘alone’ and his disciples were 
‘alone.’ The path of Chassidism instituted by the Rebbe is a tremendous Divine achievement: the rebbe is 
not alone and the chasidim are not alone. 

 
 כ"ב אייר, ל"ז לעומר   –היום יום  

  רבינו הזקן -ותוכן שיחתם הי': דער רבי  -ז - פעם אחת התוועדו חסידים מראשונים )בשנת תקמ"ד
געווען  -דער ר"מ און גאון  -האט אויפגעטאן וואס מען איז ניט עלענט. אמאל, איז דער רבי  -

עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך החסידות וואס דער רבי האט מייסד געווען 
 .ט עלענטטליכער אויפטו, וואס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ני-איז דער גרויסער ג
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3. Leadership ethos and the figure of the tsadik - R. Elimelekh of Lyzansk, Noam Elimelekh  
 
a. Noam Elimelekh, Hayei Sarah 56 (translated in A. Green, E. Leader, A. Mayse, O. Rose, Speaking 
Torah (2013) 1. 111. 

 
 

 חיי שרה נועם אלימלך בראשית פרשת  
ואברהם זקן בא בימים כו' )כד, א(. נראה לי על פי דאיתא בגמרא )ברכות יז ב( כל העולם כולו ניזון  

ושמעתי אומרים הפירוש. בשביל, רצה לומר על ידי שרבי חנינא בן דוסא  בשביל חנינא בני כו':
י דרכינו בענין עשה שביל ודרך ופתח הצינורות על ידי זה ניזון כל העולם. ויש לומר גם כן לפ

עבדות הבורא ברוך הוא שאנו רואים כמה צדיקים מסגפים עצמם בסיגופים גדולים כמה שנים  
ובאים למדרגת חסידות. ויש בני אדם שאינם מסגפים עצמם כל כך ואף על פי כן זוכים לחסידות  

ם ושלימות, זה גם כן על ידי סיבת הצדיק שסיגף עצמו והסיר המסך המבדיל הגדול החרולי
והקוצים והברקנים החיצונים המעכבים את האדם לבוא לדרכי ה' ועושה שביל ודרך בעבודתו 

יתברך אזי בקל לקרב אל הקדושה ולילך בדרכי ה': וזהו )בכורים פ"ג מ"ג( והחליל מכה לפניהם, 
רצה לומר על ידי המצוה של הבאת ביכורים. הכו החלל ואויר העולם שהוא מלא חיצונים הכו  

ותם על ידי מצוה זאת חלול הוא לשון חלל ואויר. וזהו כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, ובערו א
דהיינו שעל ידי מעשיו הקדושים כבר נתעורר רחמים ופתח שער הקדושה על ידי שהסיר המסך 

 המבדיל כנ"ל והיה קל לכל אדם לעבוד השם יתברך ברוך הוא: ]...[
 

וזהו ואברהם זקן בא בימים, זקן, זה קנה חכמה. בא בימים, פעל ועשה רחמים שיהיה תמיד בלי 
הפסק ימים רמז לרחמים כידוע: וה' ברך את אברהם בכל ]...[נמצא אחר שתיקן אברהם אבינו עליו 

השלום שהסיר המסך המבדיל היה בקל לאחרים לבא לעבדות הבורא וזהו חשקו ותשוקתו של 
לם ילכו בדרך ה': וזהו ויאמר אל עבדו, רצה לומר שהוא מורה דרך ה' להעבד הזה  הצדיק שכו 

העובד על ידו, והיינו זקן ביתו, שקנה חכמה על ידי ביתו ואומר לו שים נא ידך תחת ירכי, כנ"ל 
 ויתקשר עמו, וקל להבין 
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Noam Elimelekh, Va-yishlah 93 (translated in A. Green, et. al., Speaking Torah 1.130-131) 
 

 
 

 וישלח  ,  נועם אלימלך 
ְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְדָך ֲאֵהָבּה )תהלים קיט, קמ(. ונראה לפרוש בהקדים לפרוש הפסוק  הצדיק נענה    דהנהְצרּוָפה אִּ

בתפילתו כשהוא מתפלל על החולה וכדומה: ולכאורה הוא כמו השתנות אצל הבורא הפשוט אמיתי חלילה. אך  
השורש הוא, דהנה השם יתברך ברוך הוא ברא את האותיות והם בכח אצל הבורא ברוך הוא. והצדיק הוא מצרף 

מתפלל הוא על ידי צרופי אותיות שהוא מצרף  את האותיות האלו שיהיו נקראים כרצונו, דהיינו התפילה שהצדיק 
אותם. ונמצא אין כאן שינוי חלילה שהאותיות היו גם כן מתחילה, רק שהוא מצרף אותם ואם תרצה לומר למה 

א( מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויתפלל,  ע"דווקא הצדיק נענה בתפילתו כמו שאמרו חז"ל )ב"ב קטז  
תיות מצורפים אך מחמת שהתורה הקדושה נבראת באהבה. כנאמר הבוחר בעמו ישראל כל אדם יתפלל ויהיו האו

באהבה: והצדיק גם כן אוהב את השם ואת כל אדם בעולם. על דרך שאמר ר' יוחנן )עי' ברכות יז א( מעולם לא  
על ידי   הקדמני אדם שלום בשוק אפילו נכרי. ולא כן הוא מדת כל אדם. ולכן גם האותיות אינם נצטרפים אלא

הצדיק האוהב לכל וזהו צרופה אמרתך מאוד, רצה לומר האותיות העליונים הם מצרופים ממילא בכחו על ידי 
 הצדיק האוהב לכל מצטרפים לפועל וזהו ועבדך אהבה: 

 
 
 

4. R. Kalonymus Kalman Shapira of Piaseczno (1899-1943) 
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Mavo ha-shearim 18b-19a 
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 יט ע"א - מבוא שערים יח ע"ב 

 

 
 
Mevo ha-shearim 55b-56a (translated in Wiskind-Elper, Hasidic Commentary on the Torah, 184-185)

 

 
 

 ע"ב    - נו ע"א   מבוא השערים 
בספר הקדוש בית אהרן לפסח איתא, אהוביי אחיי תאמינו לי והוא מלא בכל הספרים, אשר מה שהיו צריכים  

הצדיקים הראשונים להשיג בכמה ימים וחדשים, אפשר כעת לתקן בשעה אחת, מחמת שכעת העולם הוא יותר  
 בשפלות וכו'. חס הקב"ה על עולמו ומוריד קדושתו למטה עכ"ל הק'.  
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שלשל את קדושתו מפני ירידת הדור, וגם צדיקינו התאימו את העבודה לפי הדורות כדי להעלותם  גם הוא ית' מ
ולקדשם, ובעקבותיהם הקדושים צריכים גם אנחנו ללכת, ועיקר הדיבורים והחיבורים צריכים להיות בהשתלשלות 

נתנו גם עצות גם פשוטות להרוצים   [...]מלפנים חוץ משפע הקדושה שהשפיעו הם   אם קדושינו [...]והתרחבות. 
להכניס בעזרת   [...]להתקרב אליו ית' בחסידות כנ"ל, כמה צריכים עתה להשתדל ולמצוא עצות יותר מרובות 

חקותיהם,   השי"ת את האיש בפנימי' נפשו וגופו שיכיר את עצמו ואת פנימיות נפשו וגופו ויביט עליהם וידע את
ולא שנשעבד בבחי'    גם יהפכם לקדושה. [...]לשמש בהם ולהכניסם בקדושה  [...]מוצאיהם ומבואיהם, ואז ידע 

אתכפיא לבד, וכאשר נפסיק על רגע, שוב ישעבדם הסט"א לרעתה ]...[ ולא כן הוא, רק גם בחי' אתהפכא נפעל בזה  
 כפופים אף מהופכים לקדושה.  וחלקים מהם לקדושה יתהפכו ]...[ שאף בלי ידיעתנו הם

 

 
 
 
Sermons from the Years of Rage (ed. Daniel Reiser, 2018) 1.328 

 
 
 
27 Tevet 5703 (January 3, 1943) 
In every one of my works, please print this: I urge every single Jew to study my books, and may the merit 
of my holy ancestors stand by each of them and their family, now and forever. … May Hashem have 
mercy upon us 
 


