Ari zal de Safed (1534-1570)

Au commencement
Rabbi Isaac Louria dit le Ari zal (ou Lion de Safed) est
un cabaliste incontournable, car il a systématisé
toute la tradition mystique qui l'a précédé et a innové
par des idées géniales.
Il a, entre autres, influencé le 'hassidisme.

La synagogue du Ari zal à Safed (Tsfat)

ע חיי שער א
דע כי טר שנאצלו הנאצלי ונבראו הנבראי היה אור עליו פשוט ממלא כל המציאות
ולא היה שו מקו פנוי בבחי' אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מ אור א"ס פשוט
'ההוא ולא היה לו בחי' ראש ולא בחי' סו אלא הכל היה אור א' פשוט שוה בהשוואה א
 וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלי.והוא הנק' אור א"ס
להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו אשר זאת היה סיבה בריאת העולמות
 והנה אז צמצ את עצמו א"ס בנקודה.כמבואר אצלינו בענ הא' בחקירה הראשונה
האמצעית אשר בו באמצע אורו ממש … וצמצ האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות
:הנקודה האמצעית ואז נשאר מקו פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית ממש
Ets Haïm Porte 1
Sache qu'avant que les émanants ne soient émanés et que les créatures ne soient créées, il
y avait une lumière simple qui emplissait toute l'existence. Il n'y avait aucun espace vide de
l'ordre d'une atmosphère vide et libre, mais tout était empli d'une lumière infinie simple. Et là
il n'y avait ni commencement, ni fin, mais tout était lumière simple équilibrée, nommée
"lumière infinie". Et lorsqu'est montée Sa volonté simple de créer les mondes et de faire
émaner les émanations pour faire apparaître à la lumière la plénitude de Ses œuvres, de
Ses noms et Ses désignations - ce qui était la cause de la création des mondes, comme
nous l'avons expliqué dans la première partie dans notre première recherche - alors il
contracta Lui-même sa lumière infinie exactement au point central de sa lumière. Et Il
contracta cette lumière dans tous les côtés autour de ce point central, alors il resta un
espace vide au centre vraiment.

Traduction : Mordéhaï Chriqui

