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على  جلداً  وأكثرھم  أثراً،  وأعمقھم  عشر،  التاسع  القرن  علماء  أشھر  من  باستور  لویس  كان    
محبوباً.  متواضعاً  االخالق،  دمث  رجالً  وكان  العمل،  حیاتھ  طوال  شعاره  فكان  العمل، 

بسبب  ساقھ  وبُترت  علیھا،  تجاربھ  أثناء  التیفوئید  جرثومة  بسبب  أبنائھ  من  ثالثة  فقد  أنھ  ورغم    
في الطب والتحصین ضد األمراض. نفسھ، إالّ أن اكتشافاتھ احدثت إنقالباً  بھا  طعّم  إبرة 

إلیھ  وبعث  ألعمالھ،  تقدیراً  سنویاً  راتباً  الفرنسیة  الحكومة  لھ  وخصصت  األوسمة،  علیھ  انھالت    
ومكافحتھا. واألمراض  الجراثیم  في  ألبحاثھ  دعماً  طائلة،  بمبالغ  الفرنسیین  المالیین  كبار 

وعلى رجل واحدة وھو أبن السبعین عاماً  في جمع غفیر من العلماء والطالب  خطیباً  وقف یوماً    
فأنتم  خلدكم،  في  یدور  ما  ألعلم  إني  العلماء،  فقال:"أیھا  لتكریمھ  السوربون  جامعة  احتفال  أثناء 

.! با�  اإلیمان  قواعد  نسُف  معناھا  العلمیة  ُمكتَشفَاتنا  أن  تتصورون 
یجب أن تتصوروا أنھ لوال اإلیمان العمیق ما كان " لباستور" أن یكتشف ما أثاركم، وأن إیماني    

با� تضاعف بعدما وضعت یدي على سٍر من اسرار القدرة اإللھیة في خلق اإلنسان. 
صدق الرجُل وأبدع، فالعلم یدعو الى اإلیمان،  خدم "لویس باستور" وطنھ، بل خدم اإلنسانیة    

وتضحیاتھ.  إكتشافاتھ  بفوائد  ننعم  زلنا  فال  وإجتھاده،  وَجده  بإیمانھ  جمعاء، 

أُمُّ  عندما خیَّم موكب السلطان مراد الثاني في أحد أسفاره بالقرب من القسطنطینیة، كانت    
الفاتح تأخذهُ وقت الفجر وھو صغیر؛ لیشاھد أسوار القسطنطینیة وتقول لھ: أنت یا محمد  محمد 

من سیفتح ھذه األسوار ألن أسمك محمد كما قال الرسول .
ولم یكن یأكل الخوف قلوب العرب وھم یُرسلون أوالدھم إلى البادیة بالشھور والسنین، ولم    

یكن بقاء الولد وحده مع الغنم لیاِل في ودیان مكة یؤلم نفس أّمھ أو أبیھ . 
   ولم یكن خروج الشباب الیافع إلى التجارة والصید وتَسلق الجبال الشاھقة وصید األسود أمثال 

. حمزة بن عبدالمطلب، یجعل أمھاتھم تموت رعبًا 
جاء اإلسالم فصادفت قوتھ الروحیة قوة بدنیة في رجالھ، فكان خالد بن الولید والزبیر وسعد    

والمثني والقعقاع والبراء وعمرو، فلم یعودوا إال بُملك كسرى و قیصر . 
بیر،وابًا كنجم الدین ربى أسًدا كصالح الدین، فاألّمة ُمقبلة  ا كصفیة تُربي ولًدا مثل الزُّ نحتاج أم�   
على مرحلة ال یصلح معھا صاحب االسم المذكر والفعل المؤنث، ومستقبل الشعوب بید أطفالھا، 

فال تتركوا أطفالكم فریسة ،" أََال ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ"

ماذا قال عالِم اجلراثيم الفرنسي ؟
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