
ّ"إن مسؤولیة كبیرة تقع على عاتق األئمة والوعاظ في اإلرشاد وتعزیز قیم التكافل والتراحم والبر ِ ِِ

ِِواإلحسان، وإننا دائما بحاجة الى تطبیق تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف، الذي یركز على حسنّ

التعامل بین الناس والمبني على التسامح واالحترام والمحبة".

"رسالتكم نبیلة، ودوركم مھم، في خدمة بیوت اللـھ

 ونشر رسالة اإلسالم السمحة ومكارم األخالق". 





جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظمجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظمجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم
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