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Abstract

ملخ�ص

This research aims at knowing educational indications of the feature of scientific miracle in prophet sunnah “ Words
of anger as a model” through answering
the following questions:
1- What is the concept of scientific miracle in the prophet Sunnah?
2- What is the concept of anger? What
are its reason? What are its negative
effects?
3- What are the prophet’s words that
handle the subject of anger?
4- What are the features and aspects of
scientific miracle in the words of anger?
5- What are the most distinguished educational indications of the features of
miracle in the words of anger?
The researcher used analytical descriptive curriculum of the content of
prophetic words which number was 12
ones. Beside concluding educational
indications of the feature of miracle in
them..
The study concluded that the most
distinguished scientific miracle in these
words represented in: miracle scientific and cognitive lead for these words,
behavioral educational miracle of its
content , aesthetic educational miracle ,
preventive scientific miracle , treatment
scientific miracle , news scientific miracle, and the scientific miracle represented in the numirity of noble prophetic directions taught to by the prophet to avoid
anger and treat it.
As about the most distinguished

يهدف البحث �إىل تعرُف ال��دالالت الرتبوية
مل�لام��ح الإع� �ج ��از ال�ع�ل�م��ي يف ال���س�ن��ة النبوية
(�أحاديث الغ�ضب �أُمنوذجً ا) من خالل الإجابة
: عن الت�سا�ؤالت التالية
 ما مفهوم الإعجاز العلمي يف ال�سنة النبوية ؟.1
 ما مفهوم الغ�ضب و�أ�سبابه؟ وما �آثاره ال�سلبية؟.2
 ما الأح��ادي��ث النبوية التي تناولت مو�ضوع.3
الغ�ضب ؟
 ما مالمح و�أوجه الإعجاز العلمي يف �أحاديث.4
الغ�ضب ؟
 ما �أبرز الدالالت الرتبوية ملالمح الإعجاز يف.5
�أحاديث الغ�ضب ؟
وق��د ا��س�ت�خ��دم ال�ب��اح��ث امل�ن�ه��ج (الو�صفي
التحليلي) مل�ضامني الأحاديث النبوية التي بلغ
 �إ�ضاف ًة،عددها (اثنا ع�شر) حديثًا نبويًا �شريفًا
�إىل ا�ستنباط الدالالت الرتبوية ملالمح الإعجاز
 وقد خلُ�صت الدرا�سة �إىل �أن �أبرز مالمح.فيها
 ال�سبق:الإعجاز العلمي يف هذه الأحاديث تتمثل يف
 والإعجاز،العلمي واملعريف املُعجز لهذه الأحاديث
 والإعجاز الرتبوي،الرتبوي ال�سلوكي مل�ضامينها
 والإعجاز، والإعجاز العلمي الوقائي،اجلمايل
، والإع�ج��از العلمي الإخباري،العلمي العالجي
والإع �ج��از العلمي املُتمثل يف تنوع التوجيهات
يف
النبوية الكرمية التي �أر�شد �إليها النبي
.الوقاية من الغ�ضب ومُعاجلته
�أما �أبرز الدالالت الرتبوية لأحاديث الغ�ضب
 �أن انفعال الغ�ضب و�إن كان فطريًا:فتتمثل يف
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