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SUNNAH: THE PROPHETIC GUIDANCE 

 
 !كرامأَيَُّها اْلُمْسِلُموَن ال

ُ  واتَكاَن نَبِيُّنَا اْلَحبِيُب َصل   َداِعيًا اِلَى ربي وسالمه عليه ، َّللا 
ِ بِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمنِيًرا  َوَكاَن ُمنَاِديًا َكِريًما يُنَاِدى اْلبََشِري ةَ  ، َّللاه

الن اَس  حذرَوَكاَن نَِذيًرا َرِحيًما يُ ، ِللس الَِم َواْلَخالَِص َوالس َعاَدةِ 
. لسَُّؤالِ ا نَجَواٍب َحي ٍ  همِمَن اْلَجِريَمِة َواْلِعْصيَاِن. َوَكاَن أَْحَسنُ 

 يُْمِكُن ِلْلُمْسِلِم أَْن يَُطب َِق َماذَا يُْؤِمُن اْلُمْؤِمُن؟" "َوَكْيفَ ل"ف
ْسالََم فِي َحيَاتِِه؟" في كل شيئ  كان صلى هللا عليه وسلم قدوةً  اْْلِ

ْحَمِة َواْلَوفَاِء َوالش َجاَعِة  فُك  لُّ اْلفََضائِِل اْْلْخالَقِي ِة ِمثَْل اْلَمَود ةِ َوالر 
. ةفِي َشْخِصي ِِه اْلعَِظيمِ ا له ُك  جسدُ تَ تَ َسِة َواْلِحْكَمِة َكانَْت اَواْلِفرَ 

َكَراَمِة  منَعفَاِء َواْلَعاِجِزيَن َواْلَمْظلُوِميَن نَالوا َوكُلُّ الضُّ 
ْنَسانِي ِة  هُ َحت ى  أَن   بِفَْضِلِه َوَكَرِمِه. َوَكاَن َرِحيًما ِلَدَرَجةٍ  وقهمحقُ اْْلِ

َوَجُدوا اْلَحيَاةَ ِْلْنفُِسِهْم فِي   ،هَمْوتَ بأُولَئَِك ال ِذيَن يَْرَغبُوَن و  اعدائهُ
 ِ َوِهَدايَِة  ص َشْخِصي تِِه اْلفَاِضلَِة بَْعَدَما أَْسلَُموا بِفَْضِل َهْديِ الن بِي 

 ِ ا  ، فَإِن  اْلفَتَْرةَ اْلُمْظِلَمةَ ال تِي َساَد فِيهَ لحقيقة فيِ او .  أوْلً  لهم َّللا 
ْلُم َواْلقَْهُر َوال تِي  لاْلَجهَ  َدْت فِيَها اَْلَمْرَحَمةُ َواْلفَِضيلَةُ  قَ فُ َوالظُّ

لَتْ   إِلَى في الجاهلية  اْلُمْظِلَمةِ  تِْلَك اْلفَتَْرةِ  بعد َواْلِحْكَمةُ،  تََحو 
ُ َعلَْيِه َوَسل َم إِلَى   عدب لس َعاَدةٍ ل َعْصرٍ  قُُدوِم نَبِي ِنَا اْلَحبِيِب َصل ى َّللا 
اْلِعْلِم ب العالمودعوته ِ،َوبِفَْضِل نَِضاِلِه اْلُمبَاَرِك  لتَوِحيدِ اباْلَعالَِم 

ا  ال ِذيَن فَقَُدوا َطِريقََهُم َوأََضاعُوا اولئك َواْلَعَدالَِة َواْلْرَحَمِة. َوأَم 
اَمِة اْلَجْهلِ قِيََمُهْم فِ  اَتْبَُعوا ُخطَُواِت  حينففي الجاهلية  ي ُدو 

سُوِل أَْصبَُحوا أَْجمَ  ْخالَ  فيِمثَاٍل  لَ الر  ةِ َواْْلِ اْلَحِميَدةِ   قاْلُُخو 

 .اْلخالق  مكارمِ  وفي كلِ  اِء بِاْلَعْهدِ فَواْلوَ 

اُء!  أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْْلَِعزَّ
لَقَْد َكاَن يَقُوُل َربُّنَا سُْبَحانَهُ َوتََعالَى فِي اْلقُْرآِن اْلَكِريِم : ﴿

َ َواْليَْوَم  ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن َيْرُجوا ّٰللاه لَكُْم ۪في َرسُوِل ّٰللاه
َ َك۪ثيرا ًۜ  ِخَر َوذََكَر ّٰللاه اِْخَوانِي! َدعُونَا َوِمْن أَْجِل ذَِلَك ُكلُّه،  i﴾اْْلٰ

ُف َعلَى نَبِي ِنَا اْلَحبِيبِ    صحيحة ،  مثاليةٍ بُِصوَرةٍ  ص نَتَعَر 
على أكمل ونَُطب ُِق سُن تَهُ فِي َحيَاتِنَا  ، لبَِشْكٍل أَْفضَ  اَونَْفَهُمهُ 
َحيَاةِ  َوِلنَْعِرْف أَن  السُّن ةَ الن بَِوي ةَ تَْلعَُب َدْوًرا َكبِيًرا فِي .  وجه 

هُ َعالََمنَا اْلِفْكِري  ااْلُمْسِلِم. َوَدعُونَا نُوَ  بَِعْقِلي ِة الن بِي ِ   اليوم ج ِ
ْر قُلُوبَنَا بِأَخالَقِِه اْلفَاِضِل  . َوَدعُونَا نَُحافِظُ َعلَى اْلَمبَاِدِئ  ةَوِلنَُطه ِ
ْسالَِمي ِة ال تِي لَْم يَتَنَاَزْل َعْنَها  فِي كُل ِ َجانٍِب ِمْن يب الحب نَبِيُّنَا اْْلِ

بِقَْدِر َما نَْمتَثُِل بَِرسُوِل نه أ. َوَدعُونَا ْلَ نَْنَسى، الحياة َجَوانِِب 
اْْلي اِم   بتلك فَإِن  إِيَمانَنَا َوإِْنَسانِي تَنَا َسْوَف تَْلَحقُ ونقتدي به هللا 

تعالى قال  .ها يشَ عِ لتَ  اْلَجِميلَِة ال تِي فَاتَتَْها َواْشتَاقَْت إلَْيَها َكثيًِرا
 ﴾ َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ ﴿ :  واصفاً نبيه 
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