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ه�������و »ليوبولد فاي�������س« منس�������اوي يهودي 
األصل، ولد في اإلمبراطورية النمساوية 
الهنجاري�������ة 2 يولي�������و 1900، لقب العائلة 
»فايس« اس�������م يعني باللغة األملانية اللون 
األبيض، وهذه إش�������ارة واضحة لألصول 
األملاني�������ة للعائلة، واس�������م والده »كيفا« 
وكان محامي�������ًا، وجده ألبيه احلاخام 
أرجي�������ا  »بنيام�������ن  األرثودوكس�������ي 

فايس«. 
برز نبوغ فايس قبل سن الثالثة 
عش�������رة، وكان قد اكتسب طالقة 
ف�������ي التح�������دث باللغت�������ن العبرية 
واآلرامية، وفي س�������ن الرابعة عشرة هرب 
من املدرسة والتحق باجليش النمساوي 
حتت اس�������م مس�������تعار، لك�������ن بعد أس�������بوع 
اصطحب بطريقة مخزية مرة أخرى إلى 

فيينا.
 بحلول منتصف العش�������رينات من عمره،  
متك�������ن م�������ن الق�������راءة والكتاب�������ة باللغات 
والفارس�������ية  والفرنس�������ية   اإلجنليزي�������ة، 
والعربية، وس�������افر إلى فلس�������طن، وحتاور 
م�������ع الق�������ادة الصهاينة، ثم ع�������اد ليدرس 

الفلسفة والفن في جامعة فيينا.
 عمل بع�������د اجلامعة كموظف اس�������تقبال 

اخلط�������وط التليفوني�������ة لوكال�������ة األنب�������اء 
األمريكي�������ة في برل�������ن، ثم حص�������ل على 
مقابلة صحفية مهمة مع زوجة  الكاتب 
الروسي مكسيم غوركي مهدت له الطريق 

الى عالم الصحافة من أوسع األبواب .
صار مراس�������اًل صحفيًا في الشرق العربي 
واإلس�������المي، ث�������م زار ع�������دة بل�������دان منها 
القاه�������رة، والتقى بش�������يخ األزه�������ر آنذاك 
اإلم�������ام مصطفى املراغي، وح�������اوره حول 
األديان، فانتهى إلى االعتقاد بأن »الروح 
واجلسد في اإلسللام هما مبنزلة وجهني 
للحياة اإلنسللانية التللي أبدعها اهلل« ثم 
بدأ بتعلم اللغة العربية في أروقة األزهر، 

وهو لم يزل بعُد يهوديًا .
كان فاي�������س يبحث ع�������ن احلقيق�������ة، وكان 
يشعر باألسى والدهشللة لظاهرة الفجوة 
الكبيللرة بني واقع املسلللمني املتخلف وبني 
حقائق دينهم املشّعة، حيث انتقل للعيش 
في الق�������دس عام 1922 والت�������ي كانت حتت 
االنت�������داب البريطان�������ي بدعوة م�������ن خاله 
دوريان فيغنبوم الذي كان تلميذا ل� فرويد.

 ف�������ي يوم م�������ن األي�������ام راح فاي�������س يحاور 
بع�������ض املس�������لمن منافحًا عن اإلس�������الم، 
ومحّم�������اًل املس�������لمن تبع�������ة تخلفهم عن 
الشهود احلضاري، ففاجأه أحد املسلمن 
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الطيبن به�������ذا التعلي�������ق: »انظ�������ر.. أنت 
مسلم، ولكنك ال تدري!« .

فضح�������ك فايس قائاًل: »لس�������ت مس�������لمًا، 
ولكنني ش�������اهدت في اإلسالم من اجلمال 
م�������ا يجعلن�������ي أغضب عندم�������ا أرى أتباعه 

يضّيعونه«!.
ه�������ذه الكلم�������ة ه�������ّزت أعماق�������ه، ووضعته 
أم�������ام نفس�������ه التي يهرب منه�������ا.. انخرط 
في دراس�������ة متعمقة لإلس�������الم، حتى قرر 
التحول م�������ن اليهودية إلى اإلس�������الم في 
ع�������ام 1926 بتعمق وفهم، وبعد الكثير من 
التفكير واملداوالت اعتمد اس�������مه العربي 

محمد أسد.
زار مص�������ر والس�������عودية بع�������د حتول�������ه إلى 
اإلس�������الم، وحترك بواس�������طة اجلمال عبر 
الصح�������راء العربية ، م�������ن تيماء إلى مكة 
املكرم�������ة، ومكث هناك مل�������دة ما يقرب من 
ست سنوات، حتى أنه قضى وقتا مع البدو 
هناك، واقترب من مؤس�������س اململكة امللك 
عبد العزيز بن سعود رحمه اهلل، وأطلقت 
عليه جري�������دة هآرتس العبري�������ة »ليوبولد 
العرب« نظرا الى تش�������ابه أنشطته آنذاك 

بلورانس العرب. 
كما زار إي�������ران وأفغانس�������تان وجمهوريات 
السوفييت اجلنوبية، كما زار عمر املختار 
ليبحث معه إيجاد طرق لتمويل املقاومة 
ضد اإليطالي�������ن، إلى جانب انتقاله إلى 
ش�������به القارة الهندي�������ة الت�������ي كانت حتت 
االحت�������الل اإلجنلي�������زي، وهن�������اك التقللى 
بالشللاعر الكبير محمد إقبال عام 1932 

والللذي اقترح عليلله فكرة تأسلليس دولة 
)والتللي  الهنللد  فللي  مسللتقلة  إسللامية 
أصبحللت الحقًا باكسللتان( و قللد أقنعه 
علللى  والعمللل  بالبقللاء  إقبللال  محمللد 

مساعدة املسلمني لتأسيس تلك الدولة.

م�������ع اندالع احل�������رب العاملي�������ة الثانية عام 
1939 اعتق�������ل وال�������دا محمد أس�������د، وقتال 
في وقت الحق في الهولوكوس�������ت على يد 
النازين، كما أن محمد أسد نفسه اعتقل 
على يد اإلجنليز وس�������جن ثالث س�������نوات 

باعتباره عدوًا.
فور استقالل باكستان عام 1947 وتقديرًا 
جلهوده وتأيي�������ده إلقامة دولة إس�������المية 
منفصل�������ة في ش�������به الق�������ارة الهندية، مت 
منح محمد أس�������د اجلنسية الباكستانية، 
ومت تعيينه مديرًا لدائ�������رة إعادة اإلعمار 
اإلسالمي، ثم رئيسًا لوحدة شؤون الشرق 
األوسط في وزارة اخلارجية عام 1949، ثم 
تقرر تعيينه مبعوث باكس�������تان إلى األمم 

املتحدة في نيويورك عام 1952. 
إال أنه س�������رعان ما تخلى عن هذا املنصب 
ليتفرغ لكتابة س�������يرته الذاتي�������ة  بعنوان 
»الطريق إلى مك�������ة« الذي ترجم للعربية 
باس�������م الطريق إلى اإلسالم، حيث انتقل 
أسد إلى إسبانيا وعاش هناك مع زوجته 
الثالثة، حتى وفات�������ه في 23 فبراير 1992 
عن عمر يناهز ال�������� 91، وقيل إنه دفن في 

مقبرة املسلمن بغرناطة.
ترجمته للقرآن

ترجم محمد أس�������د الق�������رآن لإلنكليزية؛ 

وق�������ال »إن اليهود حرف�������وا معاني كتابهم، 
وأن البش�������ارة مبحمد ما زالت في النسخ 

احلالية.« وساق التثنية 18: 18 كمثال.

من أقواله:
• إن اإلسالم يحمل اإلنسان على توحيد 
جميع نواحي احلي�������اة.. إذ يهتم اهتمامًا 
وبالنف�������س  واآلخ�������رة،  بالدني�������ا  واح�������دًا 
واجلسد، وبالفرد واملجتمع، ويهدينا إلى 
أن نس�������تفيد أحسن االس�������تفادة مما فينا 

من طاقات. 

• إن الرجل الذي ُأرس�������ل رحمة للعاملن، 
إذا أبين�������ا علي�������ه ُهداه، فإن ه�������ذا ال يعني 

شيئًا أقل من أننا نأبى رحمة اهلل !«.

املراج�����ع:
• كتاب »ربحت محمدا ولم أخسر املسيح«.

• مجلة الوعي اإلس���امي، الع���دد 252، مع القرآن 
الكرمي: إقامة الدين واجب األمة كله.
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قال اهلل تعالى: } والذين هم للزكاة فاعلون {

بطيب األفعال

من غير املسلمن يدخلون اإلسالم سنويًا

ف قلوبهم بزكاتك .. ألِّ
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