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Análise do Discurso sobre a significação das letras hebraicas nos 
seiscentos e sua possível influência nas concepções  

cabalísticas de Isaac Newton 
José Luiz Goldfarb *  Ivy Judensnaider # 

 A nova historiografia da ciência tem revelado que práticas mágicas ou práticas herméticas tiveram papel decisivo nas origens da ciência moderna. Isaac Newton teve seu trabalho investigado sob esse prisma: ele não tinha na Alquimia e na Cabala apenas um interesse paralelo às suas atividades como filósofo natural; pelo contrário, investigações a partir de seus originais manuscritos revelam o peso destas tradições semitas (árabe e judaica) na formulação do seu pensamento cientifico, e de muitos de seus contemporâneos. Esta historiografia contempla a dialética percebida na ocorrência de rupturas epistemológicas na geração da nova ciência mas, segundo Alfonso-Goldfarb e Ferraz, também “destaca inúmeras instâncias mostrando exatamente o contrário, [compondo um quadro onde se percebe] a extrema complexidade na formação da ciência moderna, mistura do antigo e do novo, hibridismo de fazeres e saberes, campo de grandes sínteses e grande saltos” (Alfonso-Goldfarb & Ferraz, 2001, p. iii), particularmente nos estudos sobre as filosofias química, magnética e mecânica.  A combinação da filosofia natural com a religião natural recebeu uma contribuição significativa do caráter mágico dos textos herméticos e da Cabala, conhecimento que se incorporou ao arsenal de saberes da Renascença. Segundo Rossi: 
[...] o século XVII viu um florescimento extraordinário de obras alquímicas e junto com isso viu um 
exuberante crescimento da atividade matemática. Newton é um dos grandes criadores do cálculo 
infinitesimal, mas os seus manuscritos alquimistas abrangem mais de um milhão de palavras. (Rossi, 2001, 
p. 21) 

No entanto, a análise realizada pelo autor levanta a seguinte questão: se a construção da nova astronomia pressupunha o divórcio entre a física celeste e a física terrestre, o abandono da convicção sobre os movimentos perfeitos e circulares celestes e a descrença na imobilidade da Terra, qual a contribuição do pensamento cabalístico para as formulações do pensador tido como o pai da ciência moderna? A rede de relações entre a religião natural, a filosofia natural e a Cabala (associada ou não ao caráter hermético da própria Renascença), dá o tom ao Discurso sobre a significação das letras hebraicas e enseja o debate sobre o papel do conhecimento mágico no arsenal dos homens do saber dos Seiscentos, especialmente no tocante à concepção de matéria e Criação do mundo. Como típico filósofo natural e pensador renascentista, o Rabino d’Aguilar1 (1615?-1679), vai buscar o conhecimento da natureza, buscando decifrar a matéria impregnada de divino, o mundo à imagem de Deus e o homem à imagem 
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do mundo. O que ele busca é a compreensão do ser humano, o entendimento dos mecanismos da visão, dos movimentos da Terra, dos céus e dos corpos celestes. Para tanto, fará uso das obras clássicas gregas, bebendo da fonte das obras platônicas, neoplatônicas, aristotélicas, herméticas e cabalísticas.  Dentre suas obras, destaca-se o Discurso sobre a significação das letras hebraicas e alguns indícios reforçam a idéia de inspiração nitidamente cabalística deste documento. Em primeiro lugar, o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar, por força de sua aproximação com o Rabino Aboab da Fonseca, acabou por se iniciar nos estudos do esoterismo judaico. Em segundo, o caráter mágico e hermético da própria Renascença aponta os caminhos que introduziram a Cabala, conhecimento sagrado hebraico, ao arsenal dos homens do saber dos Seiscentos, e até mesmo como parte integrante da releitura renascentista dos clássicos gregos. Segundo Yates, a magia cabalística, introduzida por Pico della Mirandola ao conjunto de saberes dos magos renascentistas, “era espiritual, mas não porque utilizasse apenas o natural spiritus mundi como magia natural, e sim porque tentava entrar em contato com as forças espirituais mais elevadas, além das forças naturais do cosmos” (Yates, 1987, p. 100) 2.  Em sua obra a respeito do nascimento da ciência moderna, Rossi afirma:  
A natureza, pensada pela cultura mágica, não é somente matéria contínua e homogênea que enche o 
espaço, mas é uma realidade total que tem em si própria uma alma, um princípio de atividade interno e 
espontâneo. [...] Cada objeto do mundo é repleto de simpatias ocultas que o ligam ao Todo. [...] Vitalismo 
e animismo, organicismo e antropomorfismo são características constitutivas do pensamento mágico. 
(Rossi, 2001, p. 47) 

Pensamento animista e mágico, mas racional e crítico. Segundo Atlan, 
[...] a Realidade de que aqui se trata [...] não tem nada a ver, a não ser na designação, com a realidade que a 
investigação científica revela; ainda que, nos dois casos, se trate de descobrir uma realidade oculta. Para os 
místicos, a primeira é o apelo de uma transcendência infinita, una, absoluta, em relação à qual a segunda é 
multiplicidade e relatividade, divisão decadente e ilusão para quem acredite, precisamente, na realidade 
absoluta da sua aparência. (Atlan, 1994, p. 87) 

O Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar parte do conceito de, não somente as letras hebraicas terem cada uma delas seu sentido, mas também ajuntadas umas às outras; dessa forma, explica que o mundo é estudado como dotado de uma infra-estrutura moral; segundo os autores Goldfarb e Ferraz, “as letras e os números permitem conhecer essa infra-estrutura subjacente ao mundo em sua dimensão moral, enquanto que os significados desvendados indicam caminhos para a investigação das forças determinantes dos acontecimentos” (Alfonso-Goldfarb & Ferraz, 2001, p. 11). O hebraico reflete a natureza espiritual do mundo, tendo um valor místico e, segundo Foucault, “não há diferença entre essas marcas visíveis que Deus depositou sobre a superfície da Terra, para nos fazer conhecer seus segredos interiores, e as palavras legíveis que a Escritura ou os sábios da Antiguidade” (Foucault, 2002, p. 45) depositaram nos livros sagrados. A Criação nada mais é do que a expressão de Deus, uma linguagem que alcança o divino por que nele tem origem. Assim, num mundo coberto de signos, o mesmo autor complementa que conhecer “será, pois, interpretar: ir da marca visível ao que se diz através dela e, sem ela, permaneceria palavra muda, adormecida nas coisas” (ibid., p. 44). Os cabalistas concentravam os seus esforços para compreender o estágio inicial da criação do mundo: essa era uma História que havia se desenvolvido dentro de um sistema de lei, de tal forma que conhecer essa senda permitiria o retorno ao princípio, em direção ao Universo e Deus. O mito se constrói a partir da idéia da perfeição do Começo. Segundo Scholem, a experiência da perseguição 
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religiosa mudaria essa visão de mundo 
[...] ajudando a fundir os elementos apocalípticos e messiânicos do judaísmo com os aspectos tradicionais 
do cabalismo; [...] em lugar de reverter ao amanhecer da história ou, melhor, a seus antecedentes 
metafísicos, as novas doutrinas punham ênfase nos estágios finais do processo cosmológico. (Scholem, 
1995, p. 275) 

Um Fim do Mundo similar ao Começo de Mundo, o mito apocalíptico judaico afirma que o Cosmos resultante da destruição, para Eliade, “será o mesmo Cosmos criado por Deus no início dos Tempos, mas purificado, regenerado e restaurado na sua glória primordial. (...) O Tempo já não é o Tempo circular do Eterno Retorno, mas um Tempo linear e irreversível” (Eliade, 1963, p. 59), com o triunfo de uma História Sagrada.  Segundo Scholem, o misticismo judaico, matéria-prima do Discurso,  
[...]concentra-se na idéia do Deus vivo que se manifesta nos atos de Criação, Revelação e Redenção, [...] 
[gerando] a concepção de uma esfera, um reino inteiro de divindade, subjacente ao mundo das nossas 
experiências sensoriais e que está presente e ativo em tudo o que existe. (Scholem, 1995, p. 12) 

No Discurso, menciona-se o tetragrama, conjunto de quatro sílabas que revelam o nome misterioso 
de Deus. A referência ao nome divino surge quando da explicação da letra alef (א), que segundo a cifra hebraica vale 26, sendo portanto o valor do nome Tetragramaton [YHVH – o nome de Deus]. Segundo Idel, “assim como místicos de outras crenças, os cabalistas utilizavam determinadas técnicas a fim de induzir estados paranormais de consciência” (Idel, 2000, p. 109), e uma dessas técnicas refere-se a práticas de pronunciar o nome divino de acordo com determinados padrões para excitação de processos mentais. Pronuncia-se o nome sagrado, da mesma forma que se faz com os nomes dos anjos, para que haja revelação e êxtase.  É também importante ressaltar que, ao mencionar dois yud [2 x 10], o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar parece estar fazendo referência à décade recorrente na literatura cabalística: são dez os mandamentos, dez as pragas que Deus enviou ao Egito, dez as sefirot, qualidades com as quais o mundo foi criado (sabedoria, intuição, conhecimento, força, atração, poder, justiça, direito, amor e compaixão). Assim, o mesmo autor complementa: “aprendemos não só de que maneira o mundo foi criado, mas também os atributos ou poderes de Deus que foram instrumentais no ato cosmogônico” (Idel, 2000, p. 167). O número dez, ao simbolizar a Criação, também simboliza – na forma de representação antropomórfica – o homem perfeito como arquétipo do universo.  Deve-se também levar em conta as relações entre o nome de Deus e o espírito messiânico e milenarista do período. É a recompensa da qual o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar nos fala no 
Discurso, ao explicar a letra tav  (ת), significando “o último termo a que pode chegar de bom e que é 
Tchiyat Hametim – a ressurreição dos mortos donde gozará de corpo e alma que também se representa em que começa pela letra tav”3. É o messianismo judaico que se apóia na Cabala e, mais especificamente, no uso da Cabala como instrumento de preparação para o esperado retorno do homem ao seu estado primitivo antes da Queda, dada a eminência da vinda do Messias, e à qual é feita 
menção no Discurso quando da explicação da letra shin (ש): a letra tem três pontas, indicando os bens do mundo, os bens do mundo das almas e a vinda Mashiach. Segundo Chauí, é a religião natural que acredita que “o homem, cuja alma é imortal, é um ser moralmente responsável, estando-lhes reservadas recompensas e penas” (Chauí, 1999, p. 158). Para Scholem, é o misticismo judaico que se apóia na idéia de um “Êxodo do Egito que corresponde a um evento que se dá em nós mesmos, um êxodo de um Egito interior no qual somos todos escravos, e do qual a libertação é possível” (Scholem, 1995, p. 21). Para Scholem, o processo contínuo da restauração, Tikun, é o mundo da ação messiânica, da vinda do Messias. O nome de Deus, destruído pelo defeito original, causou a separação das letras IH no nome IHWH, reparação essa que será feita através do Tikun. É possível que os cabalistas de origem 
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espanhola do final do século XVI (como, por exemplo, Cordovero e Isaac Luria), e que depois formaram a Escola de Safed, tenham impregnado a visão de mundo de Mosseh Rephael d’Aguilar. O neoplatonismo percebido em outras obras do Rabino sustenta essa hipótese, especialmente ao considerarmos o uso das provas platônicas da imortalidade da alma implícitas no Tratado sobre a imortalidade da alma. Para a concepção de mundo e da matéria, essa hipótese introduz o conceito do Ein-Sof (literalmente, sem limite) como pensamento do mundo, porém a combinação entre neoplatonismo e cabalismo também acrescenta algo novo: se, para os neoplatonistas, a criação do mundo se dá através da projeção do poder de Deus para fora do seu Eu em direção ao espaço (processo emanacionista), as interpretações de Cordovero e Luria agregam a essa concepção a teoria do Tzimtzum (concentração, retração, contração ou retirada).  Para Scholem, 
[isso] significa que a existência do universo é possível devido ao processo de contração em Deus. [...], 
compelido a dar espaço ao mundo, abandonando, por assim dizer, uma região dentro d’Ele, uma espécie 
de espaço primordial místico de onde Ele se retirou a fim de voltar aí no ato de Criação e Revelação. 
(Scholem, 1995, p. 291) 

Após o retraimento original, Ein-Sof traria ordem ao caos, colocando o processo cósmico em movimento, dando forma ao mundo através de fluxo e refluxo perpétuos. Assim como o organismo humano existe pelo duplo processo de inalar e exalar, um não podendo ser concebido sem o outro, a Criação também é um processo de inalação e exalação, só que de grandes proporções.  Algumas hipóteses fornecidas por Gershom Sholem têm nos guiado no sentido de interpretar a ênfase nos conceitos de Tzimtzum e Tikun, levando-nos à idéia de Criação como um processo gigantesco de inalação e exalação divinas. O messianismo, possível resultado do sofrimento imenso pelo qual passavam os judeus nesse período, estaria aproximando Tzimtzum e Tikun? O caminho para o começo seria o caminho para o fim do mundo? Assim, Criação seria o mesmo que a Redenção, a Salvação. Da mesma forma, o Fim seria o contato inicial com Deus. O homem místico e o terreno estariam assim relacionados, o que poderia servir de explicação para a conexão entre a queda do homem e o processo cósmico, entre moralidade e física, bem como o convite para a reavaliação dos estudos sobre a concepção de espaço na obra de Isaac Newton, especificamente sua noção de Makom (lugar, em Hebraico, e também uma denominação da divindade) e sua subseqüente noção do espaço como o sensório de Deus.   Dessa forma, a investigação dos elos de ligação entre o pensamento newtoniano e a Cabala deve incluir não apenas as discussões sobre finitude e infinitude de espaço, mas também a fundamental importância da religião na formulação do pensamento newtoniano. Segundo Rossi, ele tinha a convicção de “viver nos últimos tempos da história, isto é, os tempos que possibilitam e tornam inevitável o entendimento do significado dos livros proféticos” (Rossi, 2001, p. 429). Ainda, é necessário considerar a crença de Newton sobre um acaso que jamais poderia fazer mover todos os planetas ao mesmo tempo em órbitas concêntricas, compondo a maravilhosa uniformidade do sistema solar que jamais poderia existir sem um plano intencional. Rossi explica: para Newton, a descrição do universo é feita “enquanto compreendida desde a criação do mundo narrada por Moisés até a aniquilação final prevista pelas Apocalipses. Newton e os newtonianos jamais aceitariam a idéia de que o mundo [pudesse ter sido] produzido por leis mecânicas” (Rossi, 2001, 263). O mesmo autor complementa: “é necessário relembrar que Newton se sentia um eleito por Deus, pessoa escolhida para descobrir a verdade” (Rossi, 2001, p. 429).  Qual verdade seria objeto do interesse de Newton? Atrás de qual revelação ele estava, quando ao se debruçar sobre manuscritos alquímicos, estudos da datação do Tempo Bíblico, profecias e material cabalístico? E, como conciliar essa busca com aquela outra que resultou na construção dos alicerces da nova ciência? Como relacionar a busca do Rabino d’Aguilar com o pensamento newtoniano? Nossa sugestão é que se evite o confronto fácil entre faces racionais e irracionais dessas formas do pensar. Na opinião de Atlan, em contrário, deve-se buscar o diálogo fecundo entre formas racionais de entender a 
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natureza: a mística e a dita científica, procurando atentar para a 
[...] a relação com o real, das relações concreto-abstrato, da relação da razão com a realidade, da relação das 
representações [...] com aquilo de que elas constituem representações, e daquilo que daí resulta: a crença na 
realidade destas representações e a questão do limite do delírio, da iluminação e da elucidação teórica. 
(Atlan, 1994, p. 88) 

O foco, aqui, é a experiência concreta com o Divino, vivenciado porque o mito está vivo, e a Cabala é expressão máxima do mito vivo e perpetuado no tempo. Segundo Eliade, o mito vivo nos fornece “modelos para o comportamento humano, conferindo significado e valor à existência” (Eliade, 1963, p. 10). Ao contar uma história sagrada, primeva, ele nos relata sobre uma realidade total, como o mundo foi produzido e como passou a existir. O mesmo autor completa: “o mito só fala daquilo que realmente aconteceu, daquilo que se manifestou plenamente. [...] Em suma, os mitos descrevem as diversas e freqüentemente dramáticas eclosões do sagrado [...] no Mundo” (ibid., p. 13). Segundo Rossi, a linha-mestra que nos permite entender as relações entre o pensamento mágico e a física newtoniana é a constatação de que 
[...] a história tem muito a ver com as imagens da ciência (quer dizer, os discursos sobre aquilo que a ciência é e 
deve ser) que estão presentes na cultura. [...] De fato, com base em uma determinada imagem da ciência são 
definidas com freqüência as fronteiras da ciência, bem como os critérios para distinguir a ciência da magia, 
da metafísica ou da religião. (Rossi, 2001, p. 20) 

No esforço para provar racionalmente o mito, para conjugar mito e realidade observável, para imaginar a partir do observável, para conciliar a parte manifesta e a outra oculta da ciência e para alcançar a analogia das causas, a linguagem da alquimia, da magia e da Cabala encerram e são, em si mesmas, segredos. São esses segredos dos discursos esotéricos que trazem em si, mas na superfície, as marcas decifráveis do que eles querem dizer. São, ao mesmo tempo, segundo Foucault, “revelação subterrânea e revelação que, pouco a pouco, se restabelece numa claridade ascendente” (Foucault, 2002, p. 49). São segredos que apenas eleitos e escolhidos podem decifrar, homens como Newton e Rabino d’Aguilar, homens como outros do seu tempo. Rossi se pergunta: “ou será que compreender a verdade não mediante a linguagem que é usada, mas apesar de tal linguagem, não é talvez um meio para verificar a própria pertença à exígua classe dos eleitos?” (Rossi, 2001, p. 49). Para concluir, vamos nos deter na noção de Espaço utilizada por Isaac Newton, indicando de modo mais evidente as influências cabalísticas em seu pensamento. Há quem afirme que a noção de Espaço seja talvez uma das mais fundamentais para os pensadores através dos séculos, Espaço que, quanto mais conhecemos, mais nos surpreende. Nas palavras de Mario Schenberg, refletindo sobre o novo conceito de espaço na modernidade 
[...] os problemas de aspecto trivial, como o conceito de espaço, são, muitas vezes, os de conceituação mais 
difícil... tudo que toca à questão do espaço é extremamente delicado, e todas as vezes que se enriquece a 
compreensão do espaço é um grande passo adiante que se dá. (Schenberg, 2001, pp. 80-82) 

Desde a revolução científica o tratamento matemático do movimento no Espaço tornou-se o cerne da física. Mas, como seria a concepção de Espaço para Isaac Newton há mais de três séculos? Isaac Newton foi visto por muitos como o pai da Física Moderna. Sua Mecânica, apresentada no livro Princípios matemáticos da filosofia natural 4, é considerada a primeira teoria verdadeiramente moderna e esta foi, na verdade, a visão preponderante sobre Newton por mais de 200 anos. As incursões de Newton em áreas consideradas, por muito tempo, obscuras ou pseudocientíficas, como a Alquimia, a Cabala e teorias encontradas na Teologia, foram interpretadas por estudiosos modernos como aberrações, 
                                                      
4 Tamanha a importância é atribuída aos Principia de Newton que estudos são realizados atualmente para se conhecer as suas 
primeiras edições em diversos paises de diferentes continentes, contextualizando-se a introdução da ciência moderna nestas 
regiões a partir do contexto da edição.  
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desvios de rota, sem grandes conseqüências. Foi apenas no século XX que a história da ciência procedeu a uma completa reavaliação destas ‘aberrações’ de Isaac Newton5.   Vejamos sob esta nova perspectiva o conceito de Espaço trabalhado por Newton. Hoje sabemos que, em seus estudos, Newton utilizou o vocábulo hebraico Makom. Este vocábulo tem na tradição judaica um papel de destaque, pois é uma das designações da própria divindade. Makom aparece inicialmente na bíblia logo no princípio do Gênesis como o lugar que se fez seco: “E Deus disse “Juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o leito seco”!, e assim foi. E Deus chamou ao seco Terra [...]”(Bíblia Hebraica, 2006, p. 11). Este será o lugar6, a Terra, aonde se desenrolará a trama humana. Mais a frente, quando Jacob tem o célebre sonho sobre a escada com anjos que sobem e descem dos céus, ele descobre que há um lugar que é a porta dos céus7:  
E sonhou [Jacob], e eis que uma escada estava apoiada na terra e seu topo chegava aos céus, e eis que anjos 
de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela... E Jacob despertou do seu sono e 
disse: Certamente o Eterno está neste lugar8, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! 
Este não é outro senão a Casa de Deus, e esta é a porta dos Céus! (Bíblia Hebraica, 2006, p. 35) 

Obviamente, Makom é utilizado outras centenas de vezes no texto bíblico indicando apenas e também o lugar aonde as coisas acontecem em geral. Desde as primeiras interpretações das escrituras na Antigüidade Rabínica, alguns séculos antes da era cristã, a questão do nome da divindade foi sempre fonte de profundos debates na tradição judaica. O Nome impronunciável despertou a atenção dos sábios. Destes estudos nasceram as dezenas de nomes alternativos para a divindade: Todo Poderoso, Eterno, Infinito, Onipresente, Senhor, O Nome, e muitos e muitos outros...  E também Makom, O Lugar. Já nos escritos dos profetas encontramos Makom substituindo o nome da divindade. Vemos que uma mesa com a presença da divindade é uma mesa com lugar, Makom, e uma sem a presença da divindade, uma mesa sem Makom: Segundo Pirkei Avot, “se três homens comem à mesa e não falam de Tora é como se comessem sacrifícios dos mortos, pois foi dito (Isaias): Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundice; e Deus [Makom] ausente [sem lugar]” (Lewin (org. e trad.), 1976, p. 22).  Uma mesa sem Deus se torna uma mesa sem Makom. Mas a mesa com Deus (shel Makom) aparece em Ezequiel: Podemos ler em Pirkei Avot: “E me disse: Esta é a mesa que está perante o Eterno [com Lugar]” (Lewin (org. e trad.), 1976, p. 22).   Como todas as denominações da divindade, usadas historicamente pela tradição judaica, Makom passa a formar pare do corpus de estudos bíblicos em diferentes épocas, locais e contextos. Ou seja, torna-se um tema central no debate do pensamento judaico.  Mas, como Newton chegaria a estas discussões? É natural que Isaac Newton, convivendo num ambiente que incluía círculos de matemáticos envolvidos em estudos neoplatônicos, herméticos e cabalísticos, tomasse contato direto com a tradição de debates em torno ao conceito de Makom. Esses círculos, entre outras coisas, deram formação à chamada Cabala Cristã, onde o conceito de Makom receberia particular destaque. Daí que Newton fosse levado a escolher tal conceito para designar o lugar aonde os fenômenos da natureza acontecem. Para ele, Makom, o Lugar com presença Divina, encontra-se na verdade em todo lugar9. Sua Mecânica, que será a mesma para os céus e a terra, pode encontrar no conceito de Makom um sustentáculo. Makom é a presença do Todo Poderoso, e enquanto tal garante Sua presença e influência na natureza, observável através das forças, incluindo a força da gravitação.  Este será, portanto, o Espaço que Newton trabalharia em sua filosofia natural. Um conceito muito 
                                                      
5 Sem dúvida, J.E. McGuire e P.M. Rattansi, Newton and the 'Pipes of Pan’, pode ser considerada uma publicação inovadora, 
quase inaugural, nesta perspectiva de reavaliação da obra de Newton.  

6 Ha Makom, em hebraico. 
7 Em hebraico, Shaar Ha Shamaim. 
8 Ha Makom. 
9 Tema central em torno aos debates sobre Makom é justamente a relação finito-infinito: como Deus pode estar em todo lugar 
e ao mesmo tempo não estar em lugar algum? 
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distinto e até oposto àquele que estaria sendo forjado por Descartes, com sua Res Extensa. Aliás, a noção cartesiana era distante e inoportuna para Newton, que enxergava um Espaço atuante, abrindo as portas para a idéia de gravitação: o lugar cartesiano não permitiria uma Força como a da Gravidade. E, obviamente, Newton opõe-se firmemente a esta concepção e tal oposição às idéias de Descartes só aparece de forma clara em suas correspondências.   De forma mais ardilosa e para evitar o debate com os cartesianos, em sua Óptica, Newton chamará o Espaço de sensório de Deus, e Mario Schenberg comenta: “para Newton havia também o conceito de espaço absoluto ligado à sua idéia de Deus, porque o espaço absoluto seria o sensório de Deus [...]” (Schenberg, 2001, p. 81). Um pouco à frente, complementa Schenberg ao comentar a teoria da gravitação de Newton: 
De qualquer modo, a teoria da gravitação não foi uma teoria de campo, se bem que Newton tivesse 
algumas idéias de caráter teológico que, de certo modo, foram precursoras da teoria de campo. 
Curiosamente, Newton dizia que a atração entre dois planetas era através de Jeová. Jeová funcionava como 
um campo de força. (Schenberg, 2001, p. 109) 

Vemos assim que Newton desenvolveu suas concepções na filosofia natural justamente devido às ‘aberrações’, e não apesar delas, como queriam nos fazer pensar seus comentadores até meados do século XX. Ou ainda, citando o estudo magistral de McGuire e Rattansi que se refere a escritos menos conhecidos de Newton,  
Talvez seja possível interpretá-los como suas discussões de figuras legendárias e suas referências a uma 
filosofia natural “mística”, como obra de Newton “mágico” (e, portanto, aberrante), como produções 
excêntricas, dotadas de pouca importância para a reconstrução de seu trabalho genuinamente científico, e 
que apenas lançam luz sobre seus interesses esotéricos e ocultistas. A nosso ver, entretanto, esta 
interpretação parece insustentável. Está mais do que claro, hoje em dia, que as investigações sérias de 
Newton não se restringiram à filosofia natural, investigada pelo método experimental-matemático. Seus 
estudos de teologia e de cronologia antiga eram de igual importância para ele, e foram conduzidos de 
maneira tão rigorosa quanto seu trabalho científico. Há provas suficientes, mesmo em seus textos 
publicados de que ele não considerava esses tipos de investigação como exercícios desvinculados dos 
demais. Ao contrário partilhava da crença, comum no século XVII, em que o conhecimento e o divino 
podiam ser harmonizados, revelando apoiar um no outro. (McGuire & Rattansi, 1966, pp. 129-130) 

Após meticulosa e interessantíssima análise destes textos, os autores concluem: 
O Sonho de uma science universelle não era exclusivo de Newton; motivou os filósofos mais profundos do 
século XVII, como Descartes e Leibniz. O aspecto em que Newton se destacou foi em sua escolha do 
material e dos métodos de tal ciência, baseando-se, em parte, em uma tradição neoplatônica que floresceu 
na Inglaterra, muito depois de haver declinado entre os expoentes da filosofia da Europa continental. 
(McGuire & Rattansi, 1966, p. 142) 

É possível, assim, concluir que, para além da mera harmonização entre ciência e religião feita na Inglaterra de sua época, Newton procurou em profundidade, através de estudos cabalísticos, herméticos e teológicos, uma base mais firme e antiga para conceber os caminhos de Deus na natureza. Desta forma, o trabalho sobre o rabino aqui estudado é de grande pertinência para entendermos a obra complexa de Isaac Newton.       
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