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Descrição:  Um correspondente do Franfurter Zeitung, um dos jornais de maior prestígio da
Alemanha e Europa, se torna muçulmano e posteriormente traduz os significados do Alcorão.
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Muhammad Asad nasceu Leopold Weiss em julho de 1900 na cidade de
Lvov (Lemberg em alemão), agora na Polônia, então parte do Império
Austríaco. Era descendente de uma longa linhagem de rabinos, uma
linhagem quebrada por seu pai, que se tornou advogado. O próprio Asad
recebeu uma educação perfeita que o qualificaria a manter viva a tradição
rabínica da família.

Em 1922 Weiss deixou a Europa e foi para o Oriente Médio para o que supostamente
seria uma breve visita a um tio em Jerusalém. Nesse estágio, Weiss, como muitos de sua
geração, se considerava um agnóstico, tendo se afastado de suas raízes judaicas apesar
de seus estudos religiosos. Lá, no Oriente Médio, começou a conhecer e gostar dos árabes
e foi afetado pelo quanto o Islã infundia em suas vidas diárias um significado existencial,
força espiritual e paz interior.

Com a idade de 22 anos Weiss se tornou correspondente do Franfurter Zeitung, um
dos jornais de maior prestígio da Alemanha e Europa. Como jornalista viajou muito, se
misturando com pessoas comuns, tendo discussões com intelectuais muçulmanos e
encontrando chefes de estado na Palestina, Egito, Transjordânia, Síria, Iraque, Irã e
Afeganistão.

Durante suas viagens e através de suas leituras, o interesse de Weiss no Islã aumentou
na medida em que seu entendimento de sua escritura, história e povos crescia. Em parte,
foi impulsionado pela curiosidade.

Muhammad Asad, Leopold Weiss, nasceu em Livow, Áustria (posteriormente Polônia)
e com a idade de 22 anos fez sua visita ao Oriente Médio. Tornou-se um correspondente
estrangeiro de destaque do Franfurtur Zeitung e depois de sua conversão ao Islã viajou e
trabalhou em todo o mundo muçulmano, do Norte da África ao Oriente Longínquo, como
Afeganistão. Depois de anos de estudo devotado se tornou um dos principais estudiosos
muçulmanos de nossa época. Depois do estabelecimento do Paquistão, foi nomeado
Diretor do Departamento de Reconstrução Islâmica, Punjabi Ocidental, e posteriormente
se tornou Representante Alternativo do Paquistão nas Nações Unidas. Os dois livros
importantes de Muhammad Asad são: Islam at the Crossroads (Islã na Encruzilhada, em
tradução livre) e Road to Mecca (Estrada para Meca, em tradução livre) Também
produziu um jornal mensal, Arafat, e uma tradução inglesa do Alcorão Sagrado.
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Voltemo-nos agora para as próprias palavras de Asad sobre sua conversão:

O endereço web deste artigo:
http://www.islamreligion.com/pt/articles/165
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