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 حوزه؛اهی علمی انجمن
گاه فرهنگ واندیشه اسالمی؛  ژپوهش

 حوزه علمیه ولیعصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( شهرستان اربکوه؛
 اهی علمی حوزه؛انجمن محترم رؤسای

 رپدازی علوم نقلی؛اهی نظرهیشورای علمی کرسی
 فرمانداری شهرستان اربکوه؛



 مباحثات( )سایت 
 مؤسسه عالی فقه و علوم اسالمی؛

 اریانی پیشرفت؛ -وی اسالمی مرکز الگ 
 ژپواهن کشور؛مرکز دین

 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم؛
 ای اساتید؛نشست دوره

 هیأت امنای مساجد شهرستان اربکوه؛
 و هیأت تحرریهی و  کارد اجرایی فصلنامه جستاراهی فقهی و اصولی.

 
 امتنان و احترام؛ با سالم ،

مرحوم حاج حسین »بدین وسیله از اظهار لطف و مرحمت حضرات عظام که رد رحلت پدر اینجانب 
، مرهمی رب آالم بازماندگان بود، سپاسمندم و از خدای زبرگ تندرستی و «علیدوست

گان را خواستارم.  سربلندی هم



سخت کوشی و تالش مردمداری، سخاوتمندی،  -علیهم السالم -ارتباط با خدا، محبت هب اهل بیت نبوت 
وجود او ربکتی بود و  .زدمیربای کسب حالل و رپداخت حقوق شرعی، مجموهع شخصیت آن مرحوم را رقم 

 خسارتی.فقدانش 
کایک آانن اپسخ گویم، انتظار عفو و و تسلیت   که نتوانستم هب پیام مجددا ضمن تشکر از همه زبرگواران، از این  ی

 .ر، سطری از محبت گرامیان را جبران کندبخشش دارم. امید است همین مختص 
 
 والحمدلله علی کل نعمة
 ابوالقاسم علیدوست 
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