آیه اهلل حاج شیخ اصغر صالحی تبار فرزند حاج آقا جلیل ،روز دهم فمروردی
ماه  1341در شهر اصفهان محله چهارسوق مقصود چش به جهان گشود.
دوران تحصیل :
مقطع ابتدایی را در دبستان شیخ لطف اهلل گذراندند که در آن زمان بما تشملیل
روضه هفتگی صبح های یلشنبه در منمل دمدر و بما تشمویخ برزمی از م ل مان
اهت ام به آموزش مسمالل دینمی داشمتند و سمب

شمد ایشمان را بمه ننموان اممام

ج انت دانش آموزان مدرسه برگلینند.
دوران راهن ایی را در مدرسه حات بیگ گذرانده و در حمدود سما  1352بمه
ننوان نضو کلوپ دینی مدرسه انتخاب شدند.
در ای کلوپ که کمار اصملی آنهما اممور فرهنگمی  ،تبلیغمی بمود بما اسماتید و
دوستان مذهبی آشنا شدندکه در شلل گیری تفلر ممذهبی و انقببمی جوانمان
بسیار مؤثر بود و به ننوان یلی از جوانان ف ا در جلسات قرالت قران و تفسیر
ومداحی در شهر م روف بودند .
دبیرستان را یلسما در مدرسمه صمارمیه و حمدود سمه سما در مدرسمه شمهید
نادریان زواجو به شلل شبانه مشغو تحصیل بودند  ،چون روزهما مشمغو بمه
کار بودند و آن سا ها اوج ف الیت های مبارزاتی انقبب بود و ایشان در رشته
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ادبیات مشغو به تحصیل شده که به لطف زدا در تحصیل دروس به زصوص
نربی و م ارف موفخ و ن رات نالی داشته و ه لمان هم یمد درس حموزوی
می زواندند.
در زمان انقبب به ننوان ید نوجوان ف ا در برزی از برنامه ها و ف الیتهما از
قبیل ش ار نویسی و راهن ایی ها شرکت می کردند .
در ه ان دوران آشنایی مختصری با روحانیون و وناظ و کتم

حموزوی و راه

و رس طلبگی داشتند و با توجه به نبقه وافر ایشان در سما  1358ش سمی بمه
طور رس ی در مدرسه صدر اصفهان مشغو به تحصیل دروس حوزوی شمدند
 .ایشان چون از هوش و ذکاوت سرآمدی برزوردار بودند با جمدیت و تمبش
توانستند که در ه ان سا او دایه  3حوزه را به ات ام رسانند.
هجرت به ق
آوازه استاد ماهر و زبیر در ادبیات مرحوم آیه اهلل مدرس افغمانی کمه بمه حمخ
استادی زبیر در حوزه های نجف و ق بودند سب

گردید که ایشمان از حموزه

اصفهان به حوزه مقدسه ق هجرت ن ایند.
حضور ایشان در حوزه مقدسه ق به سه دوران تقسی می شود.
-1از سالهای  59تا 61
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در ای دوران با توجه به اینله درس های جمامع ال قمدمات  ،سمیوطی ،مغنمی،
حاشیه مبنبداهلل و  ...در اصفهان زوانده بودند للم اسمتاد را اشمباک نلمرده و
مجددا در مدرسه مب صمادق قم در درس مرحموم آیمه اهلل ممدرس بما جمدیت
شرکت ن ودند.
-2اواسط سا  67تا اواسط سا 71
که در ای دوره حضور زود در قم از محضمر اسماتید مجمرب و دمرآوازه قم
ه چون:موسوی تهرانی،حسی ش

زنده دار،دایانی ،انت مادی و محقمخ دامماد

ت ممام دروس سممطح نممالی حمموزه مانند:رسالل،ملاسمم

و کفایممه ا صممو را

گذراندند.
در کنمممار دروس فقمممه و اصمممو شمممرج تجریمممد را بممما شمممیخ نلمممی دنممماه
(اشتهاردی) ومنظومه را از محضر دکتر اح مد بهشمتی در روزهمای دنجشمنبه و
ج ه آموزتند.
سپس در دروس زارج حج آیت اهلل ال ظ ی فاضل لنلرانمی و فقمه و اصمو
آیت اهلل ال ظ ی سبحانی شرکت ن ودند.
-3از سالهای  78تا 91
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در دوره سوم از حضور ایشان بمه قم از دروس آیمات نظمام و مراجمع بملر
تقلید شی ه ه انند:وحید زراسانی،ملارم شیرازی،شبیری زنجانی کس

فمی

ن ودند.
حوزه که اصفهان
در فاصله حضور زود در حوزه که اصفهان نیل از سما  71از دروس زمارج
مرحوم آیت اهلل صافی اصفهانی و آیت اهلل شیخ مجتبی بهشتی و مرحموم آیمت
اهلل سید مح مد صمادقی و زمارج نمروه را در محضمر مرحموم شمیخ ابوالقاسم
انصاری بهره بردند.
تدرس
دس از بازگشت از ق در سا های 1361تا 1366ش سی مشغو بمه تمدریس و
تحصیل و تربیت شاگردان شدند و مدیریت مدرسه نل یه شفی یه و اس انلیه را
نهده دار بودند .و در ه ی سا ها جلسات تفسمیر و منبمر و دناهمای ندبمه در
اصفهان و اماک دیگر را نهده دار بودند.
در سا  1366مرحوم آیه اهلل ملد حسمینی از شماگردان حضمرت اممام (ره) و
ن ایندگی حضرت اممام در اسمتان کهللویمه و بمویر اح مد را برنهمده داشمتند
ایشان را جهت تدریس و مدیریت حموزه نل یمه اممام نلمی ابم موسمی الرضما
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یاسوج دنوت ن ودند و نل ای اصفهان ه با توجه به جدیت و مدیریت که از
ایشان سراغ داشتند مشوق ایشان بر قبو ای مسولیت زطیر و بلر

شدند.

در آن زمان با تدریس روزانه بالغ بر ده درس اهت ام جدی به تدریس داشته و
ه لمان به مدیریت مدرسه و امور فرهنگی استان محروم مشغو شدند.
در ای سالها با دشتلار فروان و مثا زدنی هر چند در نرصه تحصیل از اسماتید
و بلرگان مشغو و ف الیت های تبلیغی و ن رانی مشغو بوده اند بوده انمد امما
از امر تدریس نیل غافل نشده و ت مام دروس مقمدمات ماننمد:ت ام کتم

جمامع

ال قدمات،م،منطخ کبری، ،ش سیه،سیوطی،مغنی،م ال ،باب حادی نشر و ت ام
دروس سطح را مانند:شمرج ل ه،جلمدی اصمو فقه،رسالل،ملاسم

و کفایمه

مرحوم آزوند را تدریس ن وده اند.
بح دهلل ایشان از سا  58مشغو به تدریس بوده اند و شاگردان بسیار زوبی را
تربیت کرده که اکنون در کسوت لباس مقدس روحانیت در حوزه و دانشمگاه
و یا در مناص

اجرایی و سنگر زطابه و منبمر مشمغو بمه زمدمت رسمانی ممی

باشند .
حضرت استاد تا کنون هیچ گونه هلینه ای بابت تدرس در ای سالها دریافت
نن وده اند و ه لنون نیل از اساتید برجسته حوزه نل یه اصفهان می باشند که به
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امر تدریس فقه و اصو و تفسیر برای طمبب در حموزه کهم صمدر اصمفهان
مشغو می باشند.
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