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Resumo: 
O presente artigo é uma introdução à recepção do tradicional relato islâmico da 
Escada de Maomé – popular entre os séculos VIII e XV na Península Ibérica – por 
Afonso X, o Sábio. Para tanto, partimos da descoberta, em 1949, dos manuscritos 
latinos e francês do Livro da Escada de Maomé – cuja tradução foi ordenada pelo 
monarca – em consequência da polêmica sobre as fontes muçulmanas da Divina 
Comédia de Dante Alighieri, que desvelou a existência desta ampla tradição textual, 
até então desconhecida da comunidade acadêmica voltada aos estudos medievais. 
Em seguida, apresentaremos o desenvolvimento deste relato ao longo dos séculos, e 
sua recepção no scriptorium afonsino, onde aparece em outras duas obras, além do 
Livro da Escada: Setenario e Estória de España. 
Palavras-chave: 
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Abstract: 
This article is an introduction to the reception of the traditional Islamic narrative of 
Muhammad’s Ladder - popular between the VIIIth and XVth centuries in the 
Iberian Peninsula - by Alfonso X, the Sage. To do so, we begin with the discovery in 
1949 of the latins and french manuscripts of the Book of Muhammad’s Ladder – 
whose translations were ordered by this monarch – as a consequence of the 
controversy over the muslim sources of Dante Alighieri's Divine Comedy, which 
revealed the existence of this broad textual tradition, until then unknown to the 
academic community focused on medieval studies. Next, we will present the 
development of this narrative throughout the centuries, and its reception in the 
alfonsine scriptorium, where it appears in two other works, besides Book of 
Muhammad’s Ladder: Setenario e Estória de España. 
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Os manuscritos latinos e francês do Livro da Escada de Maomé – traduzidos 
antes do árabe para o castelhano por ordem de Afonso X, o Sábio – foram 
descobertos em 1949 à raíz da polêmica envolvendo as fontes islâmicas da Divina 
Comédia de Dante Alighieri, iniciada trinta anos antes pela obra de Miguel Asín y 
Palacios La estatología musulmana en la Divina Comédia de Dante Alighieri, que completa 
100 anos em 2019. De acordo com este célebre e ousado arabista, o poema dantesco 
apresenta estreitas similaridades com um relato muito popular na Península Ibérica 
entre os séculos VIII e XV, que narra a viagem noturna de Maomé a Jerusalém, 
seguida da ascensão aos céus e descida aos infernos, guiado pelo anjo Gabriel.  

 
Esta narrativa surge da sura XVII do Corão – intitulada Al Isrá (os israelitas), 

que diz: “Louvado seja [o Senhor] que fez viajar, durante a noite, ao seu servo 
[Maomé] do templo sagrado [de Meca] até o templo longínquo [de Jerusalém] cujo 
recinto temos bendizido para fazê-lo ver suas maravilhas”: 

 
 
um livro inteiro não bastaria para conter o estudo documentado 
da completa evolução de todas as ramificações da lenda, nascida 
como glosa daquele insignificante versículo do Alcorão, sob a 
forma de haadiths ou tradições do Profeta, em cuja boca se põe a 
descrição pormenorizada de todas as maravilhas que viu em sua 
viagem noturna (Asín Palacios, 1919: 8) 
 

 

A ascensão aos céus é denominada em árabe Al Mi´raj, que é de onde 
provém o nome utilizado por Afonso X para nomear o relato islâmico quando a ele 
se refere: Halmereig – que ficou conhecido como o “segundo” livro de Maomé. 

 
O Livro da Escada de Afonso X é a versão mais longa já encontrada desta 

narrativa e, por outro lado, é a única obra do scriptorium real traduzida para três 
idiomas, um caso sem dúvida extraordinário (Fernandez Fernandez, 2012: 58). A 
longa tradição textual textual deste relato foi iniciada com as hadizes da sura XVII 
trazidas pelos árabes no século VIII, e se desenvolveu nos séculos seguintes por 
meio de sua apropriação para diferentes finalidades, a saber: adaptações místico-
filosóficas do sufismo e outros autores; tratados anti-islâmicos e biografias 
polêmicas do profeta; e também na cronística histórica (Echevarría Arsuaga, 2006: 
177-188).  

 
No próprio scriptorium de Afonso X, outras duas obras testemunham a 

existência destas ramificações narrativas: Estoria de España e Setenário. A algumas 
delas, poderíamos atribuir o conceito de tradição discursiva que é mais abrangente 
que o conceito de gênero, pois confere caráter sígnico particular ao texto nela 
inserido, ainda mais específico do que o linguístico, como exemplificaremos mais 
adiante. O que não nega que o gênero seja tradicional, mas nem todas as tradições 
são gêneros (Kabatek 2006: 5). 
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Assim, o objetivo deste escrito é introduzir os diferentes usos desta narrativa 
islâmica por Afonso X do ponto de vista das tradições discursivas nas quais se 
insere cada um deles, para ampliar a compreensão à respeito de sua recepção. Ou 
seja, lançar novas luzes sobre a exegese destes textos à partir deste conceito, como 
ferramenta de análise filológica. Sempre partindo do Livro da Escada, não apenas 
pelo caráter canónico que parece ter adquirido na Idade Média Européia Ocidente, 
mas também pelo impacto que seu descobrimento causou no campo dos estudos 
medievais. 

 
 

Memória e crítica literária: a escatologia muçulmana2 na Divina Comédia  
 
 
A descoberta das cópias manuscritas desta obra em 1949 foi considerada o 

elo perdido para confirmar a tese de Asín Palacios, de que Dante, sim, poderia haver 
tido uma fonte textual direta do relato para escrever a Divina Comédia. Ele morreu 
em 1944, sem saber da existência desta obra afonsina, mas já havia entrado para a 
história dos estudos medievais ibéricos. 

 
Muito além das fronteiras da literatura, La escatología – que, mais tarde, foi 

rebatizada de Dante y el Islam – é um estudo do mais alto nível sobre fontes textuais e 
documentais que demonstram que o conhecimento do Islã na Europa medieval era 
muito mais amplo do que se supunha. Apesar de centenário, o trabalho permanece 
atual e dialoga em nível de igualdade com os recentes desenvolvimentos sobre a 
centralidade da problemática entre memória e história nas ciências humanas, por 
renomados intelectuais da atualidade3. São estas as razões da longevidade do livro e 
consequente relançamento na Itália em dezembro de 2014 - vinte anos após a 
primeira edição - com direito à impressão de novos exemplares em 20174. Trata-se 
do mais recente fruto de um trajeto centenário que inclui sua tradução em diferentes 
idiomas, além de sucessivas edições em seu país de origem − a Espanha – e 
menções em uma série de artigos e publicações de distinta proveniência, incluindo 
árabes. 

 
No campo da crítica literária medieval, Asín Palacios – que, curiosamente, era 

padre jesuíta – ainda ocupa lugar único como autor da Divina Comédia aos moldes do 

 
2 À exemplo da exegese bíblica, o termo escatologia é utilizado aqui para designar o conjunto de crenças 
islâmicas referentes “fim dos tempos”, incluindo os acontecimentos pós-morte. 
 
3 Como, por exemplo, Jacques Le Goff (2014), em se tratando desta problemática na Idade Média. 

4 Asín Palacios, M. Dante e l ´Islam (Tradução para italiano de R. Rossi Testa e Y. Tawfik; introdução de Carlo 
Ossola), Milan, Luni Editrice, 2014 (Col. Grandi pensatori d’Oriente e d’Occidente, n° 50. 
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personagem borgeano Pierre Menard5: idêntica ao original, linha por linha, mas 
totalmente diferente. Com base numa hermenêutica ibérica – ancorada nas 
reminiscências dos filósofos sufis do Al Andalus, empreendeu um claro projeto de 
alargamento da memória, da qual o poema dantesco é o testemunho mais célebre. 

 
A propósito do relançamento na Itália, Umberto Eco escreveu um brilhante 

artigo, publicado em sua coluna do semanário italiano L´Espresso, que no início de 
2015 foi reproduzido por meios impressos e eletrônicos em diferentes idiomas, 
incluindo o português. O escritor e historiador italiano conclui dizendo que “mesmo 
após tanta pesquisa sucessiva ter substanciado suas alegações”, a leitura do livro “é 
ainda mais relevante hoje – uma época em que, perturbadas pela insensatez bárbara 
dos fundamentalistas islâmicos, as pessoas tendem a esquecer as relações que 
sempre existiram entre as culturas ocidental e islâmica dos séculos passados”6.  

 
Essa tendência ao esquecimento – ou lembrança intermitente7 – é que torna 

emblemático o caso da escatologia muçulmana da Divina Comédia – sem dúvida 
uma das obras mais estudadas da literatura mundial – e até hoje considerada como 
ícone da produção simbólica cristã medieval. Após muito estudo, no século XIX era 
aceita a tese da “moderna crítica”, que havia identificado em Tomás de Aquino a 
fonte do pensamento filosófico e religioso dantesco e na tradição clássica a 
inspiração artística. Portanto, aceitar a validade da tese de Palácios, segundo a qual a 
filosofia dantesca apresentava uma ascendência neoplatônica aviceniana e averroista 
e inspirava-se em textos árabes era colocar em dúvida toda a investigação anterior a 
1919, ou 600 anos de reiteração da memória. Assim, ainda que já fosse mais do que 
aceito o legado da cultura árabe-islâmica para o saber medieval, admitir que o 
imaginário cristão do Inferno, Purgatório e Paraíso – fortemente influenciado por 
Dante – tivesse algo em comum com o muçulmano era outra história, literalmente8.  

 
 

Memória ampliada: os manuscritos de Afonso X 
 

 
5 Personagem do conto “Pierre Menard, autor del Quijote”, do Livro Ficciones, de Borges comumente 
mencionado em discussões sobre os conceitos de autoria. 
 
6 Texto original em italiano: “Ha ancora senso leggere questo libro, dopo che tante ricerche successive gli hanno in gran parte 
dato ragione? Lo ha, perché è scritto piacevolmente e presenta una mole immensa di raffronti tra Dante e i suoi “precursori” 
arabi. E lo ha ai giorni nostri quando, turbati dalle barbare follie del fondamentalismi musulmani, si tende a dimenticare i 
rapporti che ci sono sempre stati tra la cultura occidentale e la ricchissima e progredita cultura islamica dei secoli passati”. Eco, 
U. «Dante e l’Islam», L’Espresso, 12/2014. URL: http://espresso.repubblica.it/opinioni/la-bustina-di-
minerva/2014/12/10/news/dante-e-l-islam-1.191222 [Consultado a 30 de março de 2019]. 
 
7 Como propõe Ricoeur, P., em seus trabalhos sobre memória e história. 
 
8 Neste sentido, é possível afirmar que crítica dantesca sofreu do que Pierre Bordieu chamou de double bind, 
que transforma o pesquisador em objeto do objeto pesquisado, na medida em que fica preso a uma estrutura 
de pensamento, atribuindo em nome da ciência uma transcrição do discurso do senso comum, sendo este 
último fundamentado na aparência de evidência. 
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Foi neste ambiente de manutenção do poder simbólico cristão que a tese da 

escatologia muçulmana na Divina Comédia foi ganhando terreno, e as cópias dos 
manuscritos de Afonso X – e depois de outros testemunhos, inclusive na Toscana – 
mostraram que a narrativa da “Escada de Maomé” era muito difundida na Idade 
Média, e estava disponível em latim e em romance, portanto Dante podia, sim, tê-la 
usado como fonte direta. Foi o dantista italiano Ugo Monneret de Villard (1944: 53 - 
54) quem chamou a atenção pela primeira vez para a existência de dois títulos que 
constavam há pelo menos 200 anos dos catálogos das bibliotecas de Paris e Oxford, 
mas foi impedido de pesquisar devido ao advento da II Guerra Mundial.  

 
O manuscrito oxfordiano é uma versão escrita em francês antigo, intitulada 

Le livre de l’eschiele de Mahomet, enquanto o parisiense é uma versão latina homônima, 
Liber Scalae Mahomechi, que estava incluído na Collectio Toletana, “pasta” de 
manuscritos sobre filosofia e teologia árabes, traduzidos a partir do século XII por 
iniciativa de Pedro, o Venerável, abade de Cluny, na altura em que o Papa Eugenio 
III apelava a uma segunda Cruzada e era necessário conhecer os pilares da religião 
islâmica para melhor combatê-la. A edição feita por Cerulli (1949) inclui, ainda, um 
terceiro manuscrito latino, encontrado por ele na Biblioteca Vaticana – da qual era 
curador – demonstrando não só o estatuto canônico da obra de Afonso X como sua 
importância para a formação intelectual do clero em matéria islâmica.  

 
Os testemunhos latino e francês são praticamente idênticos, sendo a versão 

latina ligeiramente mais prolixa, sendo que as principais diferenças se encontram no 
prólogo. A este, segue-se o índice distinguindo os 85 capítulos sob o quais foi 
dividida a narrativa. O prefácio dá a conhecer que ambas as versões foram traduções 
feitas pelo notário e escrivão italiano Boaventura de Siena, por ordem de Afonso X, 
a partir de um texto em castelhano que, por sua vez, seria a tradução do livro árabe 
Halmeireig, feita pelo médico judeu Ibraim de Toledo. Ele diz, ainda, que fez as duas 
traduções – para o latim e para o francês – simultaneamente, o que leva a datar a 
conclusão de ambas as versões em 1264 (apenas o colofão francês traz esta 
informação da data). 

 
O “original árabe”, do qual não se tem notícia até hoje, provavelmente deve 

ter sido composto a partir da compilação de excertos de diferentes testemunhos da 
narrativa da Escada, em sintonia com o método de composição do scriptorium 
afonsino, feito apenas para possibilitar a tradução. O testemunho castelhano nunca 
foi encontrado. Mas segundo assinalou Cerulli, em seu segundo estudo (Cerulli, 
1972: 11), por comparação com os manuscritos afonsinos, o tratado Sobre la seta 
mahometana, do bispo de Jaén Pedro de Pascual, contém um resumo que teria sido 
feito a partir desta versão castelhana.   

 
Esta versão poderia ser o Libro del Subimiento mencionado em outra obra 

emblemática de Afonso X: o Setenario (Cerulli, 1972: 12). E, embora não tivesse 
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notícia das traduções ordenadas pelo monarca castelhano-leonês, Asín Palacios – 
entre outros importantes textos da tradição narrativa da Escada de Maomé – já 
havia assinalado a existência de um extrato da mesma em Estória de España.  

 
Ou seja, a importância deste texto não passou desapercebida e fica mais do 

que testemunhada pela atividade do scriptorium real, que se apropria dele para 
implementar estratégias comunicativas em diferentes planos de significado: 
historiográfico, jurídico e religioso.  
 
 
Memória revisitada: a tradição textual da Escada de Maomé 

 
 
Para tanto, é preciso compreender o desenvolvimento da narrativa, a partir 

de uma perspectiva diacrônica. Conforme mencionado, o relato da viagem mística 
do profeta Maomé tem uma longa tradição textual, originada na sura XVII do 
Alcorão e chega à Península Ibérica por meio do Al Andalus, inicialmente por meio 
das hadizes, e nos séculos seguintes dá origem a uma série de textualidades, sob a 
forma de adaptações filosófico-místicas, literárias, tratados anti-islâmicos, biografias 
polêmicas de Maomé e cronística histórica, em árabe, latim e castelhano (Echevarría 
Arsuaga, 2006: 177 - 188). 

 
Assim que a partir do século VIII, como assinalou Asín Palacios, é possível 

encontrar os primeiros testemunhos dessa narrativa na Península Ibérica. As hadizes 
entraram no território provavelmente por tradicionalistas sírios, e circulavam em 
árabe, e os principais testemunhos datam do século IX: são as grandes coleções de 
comentários ao Alcorão, chamadas Tafsir, autorizadas por canonistas respeitados 
naquela altura. Entre os primeiros frutos do surgimento de uma tradição discursiva 
oriunda deste processo, de entrada desta matéria em “território cristão”, está a dos 
tratados anti-islâmicos, que ganha vida inicialmente pelos moçárabes e, 
posteriormente se difunde pela Europa por meio das ordens mendicantes. É nesta 
tradição que se inserem os manuscritos afonsinos do Livro da Escada de Maomé. 

 
Em geral, estes tratados apresentam um formato, léxico e estrutura 

gramatical constitutivos próprios, e reproduzem trechos completos da viagem de 
Maomé para questionar sua condição profética, uma vez que o relato é mais rico em 
alegorias “questionáveis” que o próprio Alcorão – como, por exemplo, o encontro 
direto de Maomé com Deus, que em algumas versões chega a tocá-lo. Em paralelo, 
surgem, ainda, as biografias polêmicas (com estilo “anti-hagiográfico”) do profeta, 
que incluem trechos da viagem ultratumba como parte integrante de sua trajetória 
de vida (Echevarría Arsuaga, 2006: 183). 

 
Ao longo do tempo, o leque textual vai se ampliando e surgem tradições 

novas ou transformadas. Um rápido recorrido cronológico pelas principais obras e 
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autores contribui para ilustrar este processo. Século VIII: entrada das hadizes, que 
no século IX circulam pelo menos na forma de três textos muito conhecidos, como 
a biografia do profeta de Ibn Ishaq/ Ibn Hishâm; o Tafsir (comentários ao Corão) 
de Al Tabarí, onde se encontra uma coleção de hadizes atribuídas a tradicionalistas 
anteriores a ele próprio; e a coleção canónica de Bojarí y Moslem (cujas hasdiths são 
bem mais antigas). Também neste século circula uma hadiz famosa atribuída ao 
primo de Maomé, Ibn Abbas, que segundo especialistas foi provavelmente forjada 
pelo tradicionalista egípcio Yshac filho de Waháb, e ainda existem dúvidas sobre a 
sua autenticidade canônica.  

 
Do século X data a famosa obra do poeta cego Al Maarí, Risalat Algofrán 

(Epístola ou Tratado do Perdão), também conhecido na Península Ibérica na época, 
segundo testemunhos. No século XI, Avicena escreve os comentários racionalistas 
sobre a ascensão alegórica do profeta (Miraj Nâma); Al Qushayri escreve Kitab al 
Miraj que, por sua vez, para muitos especialistas ocidentais e árabes pode ter servido 
de fonte para o livro de Afonso X. No século XII, começam as traduções para o 
latim das fontes árabes e gregas da vida de Maomé, além de ser um período ativo 
dos moçárabes na polêmica anti-islã. É de autoria dos moçárabes toledanos um dos 
mais influentes manuscritos desta tradição, que servirá de fonte para autores 
posteriores como Raimundo Lullio, Riccoldo de Montecroce, Alonso de Espina y 
otros: el Liber denudationis sive ostensiones aut patefaciens.  

 
No século XIII, além do Livro da Escada de Maomé afonsino, intensifica-se o 

uso do relato islâmico como fonte. Os principais testemunhos do período são: 
Codice de Uncatillo de Aragón (biografía polêmica); As revelações de Meca do mestre 
sufi Ibn Arabi (adaptação filosófico-alegórico-mística) – outra possível fonte de 
Dante; Historia Arabum, de Rodrigo Ximenez de Rada (cronística histórica); Cronica 
General de España (cronística histórica); Libro del Gentil de Raimundo Lullio 
(filosófico-teológico-literária); Sobre la seta mahometana, de Pedro Pascual, bispo de 
Jaén (polêmica anti-islã); Liber illustrium personarum, Juan Gil de Zamora (biografía de 
Maomé).  

 
Finalmente, nos séculos XIV e XV a versão de Afonso X torna-se fonte de 

obras como o Dittamondo do poeta florentino Fazio degli Uberti (descendente de 
Farinata degli Uberti, mencionado no Inferno de Dante) e do tratado Lo primer llibre 
del crestià, de Franscesc Eiximenis. Também neste período são importantes autores 
como Alonso de Espina e seu tratado Fortalitium Fidei contra hereticos, iudaeos et 
saracenos et alios inimicos christianae fidei, o florentino Riccoldo da Monte Croce, prior 
del convento de Santa Maria Novella, e seu Contra Legem Sarracenorum o Improbatio 
Alchorani, e Roberto Caracciolo e seu Speccio della Fede.  

 
Como foi possível observar, o desenvolvimento do relato pode ser dividido 

em tradições discursivas diferentes, enquanto “repetição de forma textual que 
adquire valor de signo” (Kabatek, 2006: 7) – nomeadamente as hadizes, como 
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“tradição diferente dentro de um mesmo gênero” (Kabatek, 2006: xxx) – como as 
biografias “anti-hagiográficas” de Maomé ou os tratados anti-islã, dentro do 
conjunto da tratadística religiosa cristã. Ou, ainda, como composicionalidade 
paradigmática – “referindo-se à concomitância de referências a diferentes TD em 
uma mesma porção de texto” (Kabatek, 2006: 9), como a crônicas histórica ou 
mesmo as obras filosófico-místicas sufis, se pensamos que a forma textual de cada 
uma delas tem valor sígnico, e incluem excertos do relato da Escada de Maomé, 
também carregado de significado próprio (oriundo das hadizes, foi transmitido 
como dogma religioso). 

 
 

Memória e poder: a Escada em outras obras de Afonso X 

 
 
Voltando ao scriptorium afonsino como testemunha destas tradições, fica 

evidente que o monarca castelhano-leonês, hábil na instrumentalização da linguagem 
como ferramenta de poder, não deixaria passar desapercebido o poder subjacente ao 
desenvolvimento da narrativa. Comecemos com o exemplo das crônicas históricas, 
onde foi profícuo o uso de fontes árabes em geral, e em particular da Escada de 
Maomé. Pelo pioneirismo, usaremos a Historia Arabum de Rodrigo Ximenez de Rada 
para introduzir esta tradição à qual pertence Estória de España.  

 
 

1. Estoria de España – Afonso X (1.260 - 74) 

 
 
Historia Arabum dedica a Maomé os capítulos I ao VI (de um total de 

XLVIII), sendo o V baseado no relato da Escada. É interessante observar, logo no 
início, a referência ao “segundo livro” de Maomé, demonstrando o estatuto 
canônico que o relato foi adquirindo ao longo dos séculos, do ponto de vista cristão, 
mesmo antes de ser estruturado como obra independente. 

 
A recepção da narrativa em Estória de España é mais enxuta e diferenciada. 

Curiosamente, foi escolhida uma passagem – que corresponde a um resumo dos 
capítulos 50 e 51 do Livro da Escada de Afonso X – na qual Moisés incita Maomé a 
negociar com Deus o número de orações diárias, para baixá-lo de 50 para 5 (que no 
exemplo da crônica anterior é Moisés quem negocia, em primeira pessoa, como 
veremos a seguir). À primeira vista, é significativa a escolha do contexto e dos 
personagens, representados numa relação amistosa, colaborativa e paritária. 

 
Em síntese, os dois textos parecem instrumentalizar o relato para fins 

distintos9.  

 
9 Para comparação dos textos, ver excerto de Historia Arabum no anexo II. Uma colagem comparativa dos 
dois textos pode ser vista, ainda, em Cerulli 1972: 336 – 345. 
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Pues que passe los siete cielos, puso me Grabiel ante Dios, e el mando que 
dixiesse yo et todos los qui me creyessen cinquaenta orationes cada dia. E yo 
torne me a Moysen, mio buen amigo, et dix le esto et que serien muy grieues de 
dezir cada dia a las yentes que nueuamientre eran tornados a la su fe, et que 
non podrien sofrir tan grand carga et como esta. Moysen tornosse estonces a 
Dios, et gano del que fincassen las diez oraciones deste cuento. E yo fuy a ell 
otrossi et roguel por esto et gane dell otras X oraciones; e assi poco a poco 
descendiendo, quito me las todas sacadas en cinco. E tod aquel que estas cinco 
oraciones fiziere, seer le an galardonadas bien como si dixiesse cinquaenta. 
Mas agora dexa la estoria de fablar de Mahomat et torna a contar del rey 
Sisebuto. 10 
 
 

2. Setenario 
 
 
O Setenario é um caso singular, porque não pertencente a nenhuma tradição, 

mas cuja estratégia discursiva se assemelha ao argumento afonsino de Estória de 
España, no sentido de equiparar membros de diferentes religiões. Conforme dito 
anteriormente, faz menção ao Libro del Subimiento, assim descrito: 

 

 
E próeuasse otrossí por Mahomat, que dizen los moros que ffué propheta de 
Dios; que él ffizo un libro a que llaman en aráuigo Amochrch, que quier 
dezir del ssubimiento. Et esto es porque quizo ffazer creyente por aquel libro 
que él ssubiera al cielo e que él viera a Dios e que ssopiera mucho de las ssus 
poridades. Et dixo cómmo viera estas quatro animálias e ffigurólas asi cómmo 
auedes oydo. E ppuso en su rrazón que aquella que auya faz de omne 
rrogaría a Dios en el día del juyzo por los omnes; et la que ssemeiaua águila, 
por las aues; et la del león por las bestias ffieras11. 

 
 

O capítulo 21 do Livro da Escada narra o mesmo acontecimento de modo 
mais amplo12. Apesar de que, no Setenário, o livro árabe seja chamado de Amochrch13 
e não Halmeireig (tradução francesa) ou Halmehreig (latina), está claro que se trata da 
mesma obra, embora a diferença na grafia do nome do livro permita especular que o 
Setenario se baseou em outra fonte14.  

 
10 Parágrafo final do excerto, edição da Primera Crónica General de España de Menéndez Pidal, e Catalán 
(1977: 272). 
 
11 Edição de Vanderford, Kenneth H. (ed.). Buenos Aires: 1945, p. 118. Utilizada por Cerulli, E (1972: 11). 
 
12 Ver anexo II. 
 
13 Segundo nota de Cerulli (1972: 12), também há a variante Amacherth. 
 
14 Ainda assim, Cerulli (1972: 11) compara este trecho ao que ele acredita ser um resumo da tradução 
castelhana, que é o tratado Sobre la Seta Maometana, de 1298, escrito por Pedro Pascual, bispo de Jaén: “E dixo 
Mahomat que un ángel que es agora en figura de ome, rogará a Dios por los omes que les faga algunas 
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Esta citação da narrativa árabe é precedida de outra, de tradição judaica15, e 
depois de um extrato do Apocalipse de São João16, todos sobre o tema dos quatro 
animais. O monarca hispânico assim o faz para melhor demonstrar que as outras 
religiões confirmam a crença cristã: “La ley de los Judios e la nuestra e la de los 
Moros, e aun la de los Gentiles, sse acuerdan en estas quatro animálias” (Cerulli, 
1972: 15). 

 
 

3. Livro da Escada de Maomé (1.264) 

 
 

Na sequência, abordaremos a tratadística anti-islã, que é onde se insere a versão 
canônica de Afonso X do Livro da Escada de Maomé, que é a obra afonsina mais 
significativa do ponto de vista da instrumentalização política do relato islâmico. O 
testemunho mais antigo já conservado, como mencionado anteriormente, é o Liber 
denudationis siue ostensionis aut patefaciens, de autoria dos moçárabes toledanos. 
Apresenta os temas principais da maioria dos textos desta tradição, que são: o 
questionamento de Maomé como profeta, as contradições e conteúdos impróprios 
do Alcorão, a imoralidade do profeta e de sua religião e, finalmente, a validade das 
escrituras cristãs e da santíssima Trindade. O primeiro parágrafo do capítulo XII, 
intitulado "De fictione improbabilissimae uisionis", cita a sura 17:117.  

 

A seguir, o prefácio do Livro da Escada de Afonso X: 
 
 

Este é o livro que se chama em árabe Halmaereig, que em francês quer dizer 
subir ao alto. E este livro foi feito por Maomé, e ele lhe deu este nome; e por 
isso é assim chamado pelos povos. E demonstra o livro a ascensão de Maomé, 
como ele próprio, por uma escada sobe ao céu, como vós ouvireis adiante, e viu 
todas as maravilhas que Deus lhe mostrou, como ele mesmo diz e este livro 
descreve. A este livro traduz Ibraim, judeu e médico, do árabe ao espanhol, 
por ordem do nobre senhor Dom Afonso, pela graça de Deus, sempre augusto 
Rei dos Romanos, também Rei de Castela, de Toledo, de Lion, de Galicia, de 
Sevilha, de Córdoba, de Múrcia, de Jaen e Algarve; e dividiu este livro em 
LXXXV capítulos, para que mais facilmente se possam mostrar as coisas, 

 
mercedes; e el angel que es figura de águila rogará a Diós por las abes; e el angel qués en figura de buey rogará 
a Diós por las bestias; e el ángel, qués en figura de león rogará a Dios por las bestias salvajes”. 
 
15 “Ca la una dixieron que auya fación de omne, e la otra de águila, e la otra de león, et la otra de thoro, 
ssegunt algunos de los judios mostraron en un liro que dizen en ebraico Martala, que ffabla desta rrazón 
misma. Et muestra la corte del cielo cómmo está e que paresce y Dios en ssí et ffabla destas quatro animalias 
que están con él et lieuan la ssu cátedra. Pero algunos y ha que dizen que ffizo aquel libro el rrey Salomón por 
entendimiento de Spiritu Ssanto” (Cerulli, 1972: 12). 
 
16 “Otrossí sse proería en la ley nueua de Ihesu Cristo, en un libro que ffizo Sant Johán a que llaman 
Apocalipssi, en que ffabla desta rrazón misma, pero muestrálo mas complidamente que otros” Cerulli, 1972, 
12). 
 
17 Ver texto completo no anexo III. 
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que nele são contadas, de forma a satisfazer àqueles que questionam-se sobre 
elas, e então com maior rapidez responder a tais perguntas. E assim como este 
livro foi traduzido do árabe para o espanhol pelo já mencionado Ibraim, 
palavra por palavra, eu Boaventura de Siena, notário e escrivão do meu 
senhor Rei, denominado anteriormente18, por sua ordem o traduzi do espanhol 
para o francês, com o pouco que sei. E a tradução deste livro fiz eu muito 
motivado por duas razões: uma delas, por cumprir a ordem do meu senhor; e a 
outra é para que as gentes conheçam a vida de Maomé e sua ciência; e que, 
quando tenham conhecido os abusos e as coisas não credíveis, contadas neste 
livro, a reta lei dos cristãos e a verdade que há nela serão mais evidentes e 
mais deleitáveis, aos bons cristãos, ao tê-los em conta; e, se ao traduzir do 
francês, cometi alguma falta, não o fiz da forma correta, como convinha, peço 
àqueles que sabem o francês corretamente que perdoem-me; pois mais vale que 
tê-lo assim do que não tê-lo”. 19  

 
 
Memória, tradição e inovação 

 
 
A análise discursiva do prefácio do Livro da Escada de Maomé deixa clara a 

filiação desta obra à tradição da tratadística anti-islâmica; nele, estão sintetizados 
todos os elementos característicos. No entanto, a versão afonsina do relato islâmico 
traz muitas inovações. Em primeiro lugar, é o único testemunho da narrativa como 
obra independente e o pioneiro em língua romance – castelhano e também francês. 
Por outro lado, embora esteja inscrita na tratadística religiosa, é ordenada por um 
rei. E, ainda, trata-se de uma tripla tradução, o que potencialmente visava atingir a 
um público amplo. 

 
A tradução desta obra deixa claro o compromisso de Afonso X com a 

Cristandade (Alvar, 2010: 436)20 e demonstra que a sua corte multicultural está a 
serviço desta causa, já que lhe permite ter amplo conhecimento do Islã para melhor 
combatê-lo. Isto num momento no qual o monarca gastava imensos recursos para 
obter o coroamento papal a Imperador Romano, ao mesmo tempo em que 
precisava ampliar o leque de alianças nesta direção. Enquanto o papado estava 
interessado na conversão dos ditos infiéis e em novas Cruzadas aos Lugares Santos 
e Bizâncio, os aliados e possíveis aliados de Afonso X – que se concentravam 
principalmente na Itália, que era palco das acirradas disputas políticas e territoriais 
entre guelfos e gibelinos (Papado e Império) – tinham interesses comerciais no 

 
18 Aqui, o texto latino também é estruturalmente diferente e é mais prolixo. Diz “com meu limitado engenho 
e pobre erudição literária, para mostrar como os abusos e absurdos de Maomé atentam contra Cristo, e como 
a verdade cristã torna-se mais deleitável comparada a elas, traduzi o livro palavra por palavra de espanhol para 
o latim; de fato, assim como a luz torna-se mais evidente com o conhecimento das trevas, a natureza dos 
adversários evidencia-se”. 
 
19 Mendes, F. (2019)  
 
20 Segundo este autor, escolha do francês se justificava pelo bilinguismo da nobreza norte-italiana, que 
compunha a base de aliados de Afonso X em sua campanha pelo trono Romano. 
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Norte da África. Neste contexto, a competência comunicativa do Livro da Escada 
de Maomé e suas traduções ao latim (voltado ao clero), castelhano (para seus 
súditos) e francês antigo (para parte do público laico internacional) adequam-se 
perfeitamente aos objetivos políticos afonsinos; ao fazer parte de uma tradição, tem 
características sígnicas, e “comunica mais que um texto sem tradição” (Kabatek, 
2006: 8). 

 
Uma análise filológica detalhada do prefácio permite, ainda, remeter o texto 

ao conjunto de documentos da chancelaria afonsina dedicada a assuntos imperiais – 
composta por membros diferentes da chancelaria regia – e que designava Afonso X 
como Rei dos Romanos em todos os documentos e correspondências que produzia 
(Fernandez Fernandez, 2013: 49). Além disso, este prólogo é mais prolixo na versão 
em latim (cuja edição é autorizada por dois testemunhos, o manuscrito da Biblioteca 
Vaticana e da Biblioteca Nacional de Paris), demonstrando que está endereçada a 
um público distinto da versão francesa, ou seja, o clero e, portanto, há uma 
adequação retórica.  

 
Esta tradição durou até ao século XV, para depois entrar em declínio, o que 

coincide com a expulsão dos mouros da Península Ibérica. E só no século XX é 
redescoberta, à raiz da polêmica sobre a Divina Comédia. E, apesar de transcorridos 
setenta anos da descoberta dos manuscritos afonsinos, ainda há uma grande lacuna a 
ser preenchida por investigações no campo da interdiscursividade entre as diferentes 
religiões na Península Ibérica e sua projeção para a Europa – à exemplo de Dante – 
que, por sua vez, tem muito a revelar sobre a Idade Média. 
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Anexos 

 

I - História Arabum – Rodrigo Ximenez de Rada (1.245)21 

 

Sobre la sublimación de Mahoma como rey y las falsas visiones  

V... En su segundo libro se encuentra escrito que Mahoma estaba montado sobre una bestia que se 

llamaba Alborac y colocaba el pie posterior sobre el pie anterior, en tales bestias los profetas habían 

acostumbrado a sentarse. Y encima de esta bestia Mahoma se fue a Jerusalén y, como él mismo 

miente en su libro, se encontrñ a llí con Abraham, Moisés, Jesús y otros profetas de los antiguos, 

que se habían reunido ahí para rezar y le pusieron delante de Mahoma tres vasos: uno lleno de 

leche, otro de vino y otro de agua. Y oyñ la voz del cielo que dijo esto: ―Si aceptas el vaso de agua, 

te hundirás con tu pueblo. Si el vaso de vino, te perderás con tu gente. Si el vaso de leche < - > 

llevarás a tu pueblo recto.‖ Y él mismo, aceptando la copa de leche, bebiñ de ella. Entonces, el 

ángel Gabriel le dijo  ―Ahora eres  guiado  recto  tú y todos  los  que en tu ley crean.‖ Y  

habiendo  hecho  la oraciñn, y al regresar de Jerusalén, revelñ a sus discípulos lo que había visto y 

aðadiñ lo que  sigue:  ―Cuando  vi‖ dijo  ―a  Abraham, Moisés  y Jesús,  los ojos del cuerpo 

dormían, pero los ojos del corazñn vigilaban; y vi que Abraham era parecido a mí, pero Moisés era 

rojo y crespo, Jesús sin embargo, el hijo de María, de pelo rubio<,> ni alto ni bajo, pero ajustado 

al arreglo de la estatura media, y parecía como si le brotase agua de su cabeza, sin embargo  no  

había  agua allí.‖ Aðadiñ  también en este  libro  ―Gabriel me  llevñ al primer cielo, y los ángeles 

me recibieron en ese cielo amablemente y con risa y alegría  miraron,  todos  diciendo  ―bien,  bien‖ 

pidiendo  para  mí  la  prosperidad  y  gracia. Había un solo ángel entre los ángeles que ni pidiñ la 

prosperidad para mí ni sonriñ. Y al haber preguntado  yo al ángel quién pues sería, respondiñ: 

―Nunca sonriñ este ángel y no sonreirá. Éste es el ángel guardian del fuego.‖ Y dije al ángel: 

―Es éste el ángel de quien se dice que es demasiado amado por Dios?‖ Y respondiñ el ángel: 

―Éste es él.‖ Entonces le dije: ―Dad instrucciones de que me muestre el fuego.‖ Y así, como 

Gabriel ordenaba, quitñ la cubierta de la olla del fuego, y al subir el fuego, temí de que no redujera 

a cenizas todo que había visto, y rogué entonces a Gabriel que fuera tapado el fuego,  y el fuego  

 
21 Tradução do latim para o espanhol feita por Starczewska,Kartazyna Krystyna. «El retrato de Mahoma en 
Historia Arabum de Jiménez de Rada y en el Prologus Alcorani de Marcos de Toledo. Ejemplos de literatura de 
confrontación islamo cristiana». Tese de Doctorado. Universitat Autònoma de Barcelona, 2009, pp. 73 – 77. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/2050449/El_retrato_de_Mahoma_en_la_Historia_Arabum_de_Jim%C3%A9ne
z_de_Rada_y_en_el_Prologus_Alcorani_de_Marcos_de_Toledo._Ejemplos_de_literatura_de_confrontaci%
C3%B3n_islamo_cristiana [Consultado a 28 de março de 2019]. 
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volviñ a su sitio y parecía el sol cuando se ponía en el ocaso, y el ángel triste, como había sido antes, 

tapñ el fuego. De modo similar cuando entré en el cielo<,> encontré  un  hombre digno de ser 

venerado sentado en la sede, le estaban mostradas las almas de todos los muertos, y cuando veía que 

las almas no le gustaban, alejaba la mirada  de ellos reprochándoles: ―Alma pecadora, saliste de  

cuerpo  triste.‖ Y cuando  le era  mostrada  un alma  que  gustaba,  alabando  al  alma  decía:  

―O  alma  feliz,  saliste  de  buen  cuerpo.‖  Y pregunté al ángel sobre quién sería el hombre de 

tanta reverencia, y el ángel me dijo que era Adán que felicitaba a los buenos de su linaje y alejaba 

mirada de los malos y mostraba las penas de los pecadores. También vi en el mismo cielo a los que 

comían las carnes grasientas y ñptimas y a otros que devoraban las carnes que de grasientas 

pasaron a ser fétidas. Y cuando pregunté quiénes eran estos hombres, respondiñ el ángel: ―Los 

primeros son los que estaban unidos a sus mujeres legítimas, los otros son los que sin cuidar a las 

legítimas se dieron a los comercios sucios prohibidos para las mujeres.‖ Luego Gabriel me llevñ al 

segundo cielo, y encontré allí a Jesús el hijo de María y a Hyahya‖, a quien nosotros  llamamos  

Juan,  ―el  hijo  de  Zacarías,  quienes  eran primos.  Luego  Gabriel  me introdujo al tercer cielo, 

y encontré al hombre cuya forma era como la luna llena, y Gabriel me dijo  ―Este es José el hijo 

del Patriarca Jacob.‖ Luego  me  llevñ al cuarto cielo donde encontré  un hombre digno de ser 

venerado  y Gabriel me dijo: ―Este es Aaroho‖; y estaba allí, con él, Idriz que subiñ al cielo. 

Después de eso, Gabriel me llevñ al quinto cielo, y encontré allí a  un hombre anciano y bello,  y me 

dijo ―este es Aaron el hijo de Habrahe‖. Luego  me  llevñ al sexto cielo,  y allí encontré a  un 

hombre rojo y  fuerte,  y dijo ―Este es Moisés‖. Luego me hizo subir al séptimo cielo,  y encontré 

allí a  un hombre cano sentado en la sede de una casa abierta que era habitada por muchos ángeles, 

y entran en ella setenta miles de ángeles y no vuelven hasta el día de juicio, y el ángel me dijo: 

―Éste es Abraham vuestro padre‖. Después de esto me introdujo al paraíso, y encontré allí a una 

muchacha hermosa que gustñ mucho a mis ojos y le pregunté para quién sería, ella respondiñ: 

―Aquí estoy guardada para Zayt, el hijo de Hyarith‖; y habiendo descendido del paraíso anuncié 

eso a Zayt, el hijo de Hyarith, que era uno de mis compaðeros. Y en todos los cielos a los cuales 

había subido, los ángeles preguntaban a Gabriel, y él mismo les decía a ellos: ―Éste es Mahoma‖.  

Y preguntaban con alegría:  ―¿Ya  fue  enviado?‖ y el mismo decía: ―ya  ha sido enviado.‖ Y 

todos ellos rezaban para que Dios me aðadiera vida igual que a  su hermano y amigo. Después de 

haber pasado los siete cielos, Gabriel me llevñ ante Dios. Y me mandñ que cada día dijera 

cincuenta oraciones. Yo, entonces, me dirigí a Moisés, mi mejor amigo, le dije como Dios me había 

mandado que a donde quiera durante el día dijera cincuenta oraciones, pero tantas oraciones para el 

pueblo recién converso serían pesadas de decir. No podría tolerar tanta carga cotidiana. Y Moisés 

dirigiéndose a Dios logrñ que se redujeran a diez oraciones; y una vez más pidiéndoselo yo logrñ 

otras diez, y así descendiendo quitñ poco a poco todas, excepto cinco; así que cualquiera que al día 

haga cinco oraciones, <se le> contarán por cincuenta‖. Mahoma, entonces, en el cuadragésimo aðo 

de su edad se detenía en la Meca con más frecuencia, y allí mentía que todas las predicaciones y 
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muchas <otras> cosas ridículas y nefandas le eran dichas a él por el ángel Gabriel, para atar a los 

pueblos, a los que había suscitado a la rebeliñn, con los cordones de su secta de la muerte. Y para 

ocultar el veneno de su maldad, predicaba a todos que  había un solo Dios. Entonces, la Meca era 

sometida al culto de muchos ídolos. El clan Correxini se reuniñ entonces en la casa de Abutalib, 

que era el tío paterno de Mahoma, quejándose de que prohibiera su ley y los dioses de <sus> 

padres, pero que él mismo y los suyos permanecieran en sus ritos. Pero ya Mahoma tenía algunos de 

sus parientes como disimulantes, haciendo la vista gorda... 

 

 

II – Capítulo XXI – Livro da Escada de Maomé22 

 

Eu vos contei sobre o trono, e a mesa, e a pena antes ditas; agora vos contarei sobre os anjos que 

portavam o trono, como eles eram feitos, e qual a sua aparência. Sabei que estes anjos, que 

transportavam o trono sobre suas costas, foram criados junto com o trono, cuja largura é da mesma 

medida da largura dos anjos que, por sua vez, mede o mesmo que a distância entre suas costas até 

as suas cabeças. E a largura do trono era tanta que ninguém poderia imaginar, somente Nosso 

Senhor Deus, que a fez. E cada um destes anjos tinha quatro rostos, um à frente, outro virado 

para trás, outro para a direita, e outro para a esquerda; e tinham, assim, quatro caras, uma em 

forma de homem, outra em forma de águia, outra de leão e outra de touro. E seus corpos estavam 

cobertos por 

olhos, e cada um deles tinha seis asas, duas para voar, as outras duas para louvar a Nosso Senhor, 

e outras duas, que eram de fogo flamejante, para cobrir os seus rostos. E não paravam de louvar a 

Nosso Senhor e dizer: «Santo, Santo, Santo Deus, de cuja glória estão repletos os céus e as terras, 

tu sejas louvado e bendito sem fim, porque és o altíssimo deus, o grandioso, o poderoso; e porque 

deves tu ser bendito e santificado em todas as línguas, em todos os tempos, e em todos os lugares, 

onde tu estiveste, onde tu estarás». E o trono que estes anjos transportavam tinha quatro pés, e 

cada um deles 

tinha de comprimento setenta mil vezes mais do que a distância do céu até a terra; e dentro do trono 

estava o céu, e a terra, e todo o mundo, e parecem tão pequenos lá dentro, como um grão de 

mostarda na palma da mão de um homem grande; e estes anjos, que o trono transportavam, não 

sabem quão longe ou o quão perto estão de Deus. E entre esses anjos e os outros, que transportam o 

céu, havia três recintos; e no primeiro recinto estavam setenta cortinas, que eram de trevas; no 

segundo havia outras setenta, que eram de granizo; e no terceiro outras setenta, que eram de pura 

claridade. E cada 

uma destas cortinas antes ditas tinha tanto de largura quanto se pode caminhar em quinhentos 

anos, e outro tanto havia entre uma cortina e outra. E estes recintos foram feitos por Deus; e se não 

 
22 Mendes, F (2019) Livro da Escada de Maomé, versão de Afonso X: estudo e tradução. Porto: UPorto/Estratégias 
Criativas (no prelo). 
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fossem assim, a claridade havia sido tanta, que queimaria todos os anjos que aí estão. E estes 

anjos, que o trono transportam, são quatro; e quando vier o dia do juízo, colocará Nosso Senhor 

outros quatro anjos, e assim serão oito. E o anjo que tem rosto de homem rogará a Deus pelos 

homens para que 

tenha piedade deles e lhes perdoe seus pecados; e o outro anjo, que tem rosto de águia, rogará pelos 

pássaros; e o outro, que tem rosto de leão, rogará pelas bestas selvagens; e o outro, com rosto de 

touro, rogará pelos animais domésticos. 

 

III - Liber denudationis siue ostensionis aut patefaciens (1.085 – 1.132) 23 

12.1  Item dixit in Capitulo Filiorum Israel, Laus ei sit qui transire fecit seruum suum una 
nocte ab oratorio Elharam - quod interpretatur "latrocinium," quae est domus Mesque ubi 
corpus Machometi est - usque ad oratorium remotissimum - quae est domus sancta in 
Hierusalem - circa quam benediximus. 

12.2  Expositio huius sententiae est quod Machometus una die psallebat horam matutinalem; 
cumque finiuisset dixit hominibus, "O uos," inquit, "homines, intelligite: sero postquam 
recessi a uobis, uenit ad me Gabriel post psalmodiam uespertinam ultimam, dixitque mihi, 'O 
Machomete, praecepit tibi Deus ut eum uisites.' Cui dixi 'Et ubi eum uisitabo?' et dixit 
Gabriel, 'In loco ubi est.' Adduxitque mihi iumentum maius asino et minus mulo, et nomen 
eius Elberak; dixitque mihi, 'hunc ascende et equita usque ad domum sanctam.' 

12.3 "Cumque curarem ascendere, refugiebat iumentum, dixitque ei, 'sta firmiter, quia 
Machometus est qui te curat ascendere.' Respondit iumentum, 'Nunquid missum est pro 
Machometo?' Cui Gabriel, 'utique.' Ait iumentum, 'non permittam eum ascendere nisi prius 
rogauerit Deum pro me.' Ego autem intercessi pro iumento apud Deum meum, ascenditque 
iumentum. Et gradiebatur insidente me tenui gressu, collocabatque ungulam pedis in orizonte 
uisus sui, sicque ueni ad domum sanctam in spatio minori quam ictus oculi compleatur; 
eratque Gabriel mecum, et adduxit me ad rupem in domo sancta, dixitque Gabriel, 'Descende 
quoniam ab rupe ascendes in caelum.' 

12.4 "Descendi et Gabriel iumentum Elberak cum circulo ad rupem firmauit et portauit me in 
humeris suis usque ad caelum; cumque ueniremus ad caelum mundi, pulsauit Gabriel ad 
portam; dictumque est ei, 'quis est?' Respondit, 'ego sum Gabriel.' Dictumque est ei iterum, 
'quis est tecum?' Respondit, 'Machometus.' Et dixit portarius, 'Nunquid missum est pro eo?' 
Respondit Gabriel, 'etiam.' Aperuitque nobis portam, et uidi gentem ex angelis, et bis 
flectendo pro eis genua fudi orationes. Et post accepit me Gabriel et duxit ad caelum 
secundum. Et fuit distantia inter caelum illud secundum et caelum mundi itinere 
quingentorum annorum”. 

12.5 Et sicut in primo dixit se pulsasse et respondisse sicut in primo usque septimum caelum - 
intellige de omnibus caelis -, in quo septimo caelo describit se uidisse populum angelorum. 
Longitudo uniuscuiuslibet angeli erat instar mundi multis mille uicibus, quorum aliquis 
habebat septingenta milia capita, et in quolibet capite septingenta milia oculi, et septingenta 
mille milia ora, et quodlibet os habebat septingentas mille linguas laudantes Deum septingentis 
mille milibus idiomatibus. Et respexit unum angelum flentem, et quaeasiuit causam fletus 

 
23 Edição de Burman (1994, 375-378). 
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eius, et respondit, "culpae sunt”. Ipse autem orauit pro eo. 
12.6 "Sicque," inquit, "Gabriel mandauit me alteri angelo, et ille alteri, et sic donec starem 

coram Deo et tribunali eius; tetigitque me Deus manus sua inter humeros usque adeo ut usque 
ad medullam spinae dorsi mei manus eius frigiditas perueniret. Dixitque mihi Deus, 'imposui 
tibi et plebe tuae quinquaginta orationes.' Cumque descendissem ad quartum caelum, 
consuluit mihi Moises quod reascenderem ad alleuiandum, quia populus meus ad tantum non 
posset. Et primo reditu obtinui remissionem de decem usque ad quartam uicem, et quinto 
reditu a quarto usque septimum non remanserunt nisi quinque orationes. Cumque Moises 
dixisset, 'neque hoc poterunt,' ego prae confusione totiens ascendendi non plus ascendi, sed 
rediens ad Elberak, equitaui ad domum in Mesque, et tempus omnium istorum minus quam 
decima pars noctis”. 

12.7 Plus de uisione ista est illud quod dimisimus, dicit auctor, quam quod narrauimus. 
Cumque hanc fictionem Machometus narrasset gentibus uniuersis, sexaginta millia hominum 
a lege eius recesserunt. Cumque dicerent ei, "Ascende in caelum nobis cernentibus de die, et 
uideamus angelos occurrentes," non recognouit falsitatem suam, sed ait, "Laus Deo meo! 
Nunquid aliud sum ego quam unus hominum et nuntius?" 

12.8 Sic et in Capitulo Prophetarum [Q21:5] narrat de quaerentibus miracula fieri ab eo. Sic 
dixerunt de Machometo scilicet, Ascultasti somnia, sed blasphemias concinasti, uel forte 
poetizas. Venias ad nos saltem cum miraculo uno quemadmodum missi sunt et priores. 
Respondit, [Q21:6] Destruximus, inquit Deus, ciuitates ante eos qui non crediderunt. 
Nunquid ipsi credent? Et quomodo expetent ab eo miracula? Respondebat eis, "Quoniam qui 
praecesserunt uos non crediderunt miraculis, nec etiam uos miraculis creditis, net creditis nisi 
per gladium”. 

12.9 Audite ergo, Machometici, si Alchoranum verificatis! Ipse est qui affirmat Machometum 
nunquam fecisse miraculum. Longe autem plures fuerunt quos consumpsit gladius quam illi 
qui gratis eum secuti sunt. 
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