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در  جمعه  امام  اسداهلل  حاج ميرزا  فرزند  خويی  يحيی  ميرزا 
حدود سال 1238 ه � ش متولد شد� او معروف به امام جمعه 
خويی و از طايفة كردهاي خوی بود� طايفه اي كه ميرزا يحيي 
آذربايجان  غرب  در  صفويه  زمان  از  بود،  برخاسته  آن  از 
صاحب قدرت بودند� امام جمعه خويی تحصيالت مقدماتی 
خود را در رشته های ادبيات فارسی و عربی و معارف اسالمی 
در خوی و تبريز گذراند و برای ادامة تحصيل به نجف رفت�
امامجمعه خويی پس از اتمام تحصيالت به زادگاه بازگشت و 
به صف روحانيان تأثيرگذار آذربايجان پيوست� بعد از نهضت 
نمايندگی  براي  آذربايجان  علمای  پيشنهاد  به  مشروطيت، 
مجلس شورای ملی آماده شد و به عنوان نمادة آزاديخواهان 
به توپ  پی  پرداخت� در  مردم  فعاليت سياسي و وكالت  به 
بستن مجلس به فرمان محمدعلی شاه، ميرزا يحيي بازداشت 
شد و پس از مدتی آزاد گرديد� او در دورة دوم مجلس در 
ميان پنج نفر مجتهد طراز اول از طرف مراجع تقليد نجف و 
در دورة سوم نيز از تهران به نمايندگی مجلس شورای ملی 
پذيرش مسئوليت  از  دورة سوم وي  از  بعد  انتخاب گرديد� 
نمايندگي خودداري كرد، اما همچنان در مسائل سياسی روز 
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حاج ميرزايحيی از مخالفان قرارداد 1919 بود و خانة خود را در اختيار مخالفان وثوق الدوله گذاشت� 
پس از كودتای 1299 كودتاچيان براي دستگيري او به خانه اش هجوم آوردند، اما او موفق به فرار شد و 
در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشست� وی در سال 1304 عضو مجلس مؤسسان شد� فرزندان ميرزا 
يحيي امام جمعه، به نام هاي جمال، نظام الدين، نورالدين و جواد امامی در دورة حکومت پهلوی دوم از 

نمايندگان مجلس و يا از كارمندان عالی رتبة در وزارتخانه های مختلف بودند� 
امامجمعه خويی مجموعه ای ارزشمند از كتاب هاي نفيس را به دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران اهدا كرد� 
اين مجموعه شامل كتاب هاي كالمی و ادبی مانند حديقه الشيعه، شرح الفيه و شعر پيش از اسالم، و 
نيز كتاب هايي در زمينة احکام شرعي مانند االحکام فی شرح شرايع االسالم، و كتب تفسير مانند چاپ 
سنگی تفسير قرآن ابن عربی است� امام جمعه خويی در شهريور 1324 ه � ش در تهران درگذشت و در 

وادی االسالم نجف به خاك سپرده شد�


