
 الثالث الفصل

 اأردني الجامع في العلمي المؤها أطر
 مقدمـــة:

يقصـد أــ ال ؤهمــفي ا جــع ؤهأرمنـة ؤللدىيــة ؤهأىــم ؤهل ــمية هىمــفي ا ؤه ـع أــل   أىي ــر مــ   أــ  
ؤهأرمنـــة ه نليـــة اىممـــة ؤهمـــفي ا أ ـــرا ، ـــردح ،أ ـــؤ   ـــر ا يـــ     ديـــد ؤهمـــفي ا ،جـــ   ل يـــ  

ؤهم اىأـرا ؤهنرمـة ه ـال ؤهمـفي ا ؤه ـع  مـىل جـع ؤـ  م ـ ، ا ؤمـر ،  ـدد  صر ديا ،يـ     ديـد 
ؤهى رأرا ؤه نىمية ؤه ع يأ  ا  يم ىؤ ر ؤهاىأة جع ؤ  م  ،  م  ؤهم  ،يراا ،ؤهخصرئص ؤه ـع 
ي صة أ ر م   يث   ديد مر يأ  ا  ينلجه ،يف مـه ،يؤـ،   ـردلؤل  ىـم ؤهقيـر  أـها أىجـة ى رأـرا 

ؤه ــع  قــد  جــع م ــ ،  مــر مــ  ؤهمــفي اا ؤلمــل ؤهــاي ينــد  اــرلؤل ملأنيــرل  ؤهــ نى  ؤهخرصــة أــرهألؤم 
ه قيـــي    صـــي  ؤهاىأـــة ،يـــ ،د ؤهقـــرئمي   ىـــم ؤهأـــلؤم  أرهخصـــرئص ؤه ـــع يم ـــر  أ ـــر خليأـــ، اهـــ  
ؤهم ــ ،  مــ  ؤهمــفي ا  ــ  أقيــة خليأــع ؤهم ــ ،يرا ؤلخــل   هىمــفي اا ،ؤيــة يمؤــ  ؤ ى قــر  

ا  ا يقـد  ،صـفرل هم صـ  ؤهـ نى  ؤهـاي ي ـمل هم ـ ،يرا اخـل  م  م ـ ،   هـم رخـل مـ  ؤهمـفي ا
مــــ  ؤهمــــفي ا ا   ــــ،ا  لــــمىها ج ــــ، أــــاه  ينــــد ادؤح هى  ؤــــد مــــ   ىقــــع ؤهاىأــــة هى ــــد،د ؤهــــدىير 
هىم اىأرا ؤلؤرديمية ؤهخرصة أؤ  مفي ا ،يخد  ؤ  رس إألؤء ؤهمقرلىرا ؤهصرد ة ،ؤهد يقة  ـ  

فــة  ىــم ؤهم ــ ،  ؤهم ىــع ا، ؤإ ىيمــع ا، ؤهنــرهمعا ممــر ؤهمــفي ا ؤه ــع  مى  ــر ؤهأرمنــرا ؤهمخ ى
ي    ؤه لؤ  ؤلؤرديمع هىاىأة  أل ؤهد،  ،ؤهأرمنرا ؤهم،أ،دح جي را ؤمر ،     ااـل ؤهمـفي ا 
جع    ي  ؤه نى  مد  ؤه يـرح ،   ـي  ؤهـدخ،   هـم جـلص ؤه نىـي م ، م،مـرل جـع  ؤهأرمنـة ؤللدىيـة 

منمـ،  أ ـر ،ؤهمن مـد جـع  اـرل ميـدؤ  ؤه نىـي  ؤهنـرهع ؤللدىـع    ـ  مـا ؤإاـرل ؤهنـر  هىمـفي ا ؤه
،ؤهــاي يلــ  خم ــة م ــ ،يرا مــ  ؤهمــفي اا ؤهــاي يموــ  ؤــ  مى ــر م ــ ،  مىفصــ ل ،مميــ ؤل مــ  
ؤه  صــي  ؤهمنلجــع ،ؤهنقىــع ؤهــاي هــه م،ؤصــفرا خرصــة أــها ،ؤهدؤهــة  ىيــها ،ؤه ــع  صــة ى رأــرا 

ؤفريـــرا ،ؤهمنـــرلة ؤه ـــع ي ، ـــا ممـــ  ي مـــ  يـــاؤ ؤهـــ نى  ؤهنرمـــة ، ـــمرا ؤه خصـــية ،ؤهم ـــرلؤا ،ؤه
 ؤهمفي  ا  يم ىؤ را أىجة مراؤ ينلة؟ ،مراؤ يف  ؟ ،مر ؤهاي يمؤىه ؤهقير  أه؟


