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پروفسورخسـرو قاسـم، نویسـنده، محقـق و اسـتاد دانشـگاه علیگر اسـت كـه در اول مـارس 19۶3 در خانواده  

اهـل سـنت حنفـی مذهـب، در هنـد بـه دنیـا آمـد. وی در مقطـع كارشناسـی، كارشناسی ارشـد و دكتـری در 

رشـته مهندسـی مکانیـک فارغ التحصیـل شـد و هـم اكنون اسـتادیار مهندسـی مکانیک اسـت. خسـرو قاسـم 

مصحـح، محقـق و مؤلـف 1۸۰ جلـد كتـاب اسـت كـه بیـش از صـد جلـد آن در بیان فضایـل اهل بیـت )ع( 

بـه زبـان اردو و عربـی بـه رشـته تحریر درآمـده اسـت. از جمله آثـار او می توان اشـاره كـرد به كتاب »موسـوعة 

مرویـات امیرالمومنیـن علـی ابـن ابـی طالـب و اهل البیـت )ع(« كه مشـتمل بر سـیزده جلـد )۵۵۶3 صفحه 

و 2۵713 حدیـث(  اسـت. ایـن كتـاب عـالوه بـر مرویات حضـرت علـی )ع( و ائمه اهـل بیـت )ع( مرویات 

دیگـر ماننـد سـیده فاطمـه و فاطمـه بنت حسـین)ع(، زید بـن علی را هم داراسـت. همـه این احادیـث از كتب 

احادیـث اهل سـنت و تفسـیر، فقـه و تاریخ آن ها گردآوری شـده اسـت. در این كتاب، تعـداد مرویات حضرت 

علـی )ع( 1۵2۶۶ اسـت. كتـاب »فتح المطالـب فـی مناقـب علـی ابن ابی طالـب« نیـز در دو جلد مشـتمل بر 

14۰۰ صفحـه در بـاب فضائـل حضـرت علـی )ع( منتشـر شـد گردیـده كـه عـالوه بـر صحـاح سـته از دیگر 

كتاب هـای اهـل سـنت نیز مطالبـی گردآوری شـده اسـت. از او اثـر دیگری كه شـامل مجموعه كلمـات قصار 

حضرت علی )ع( به زبان انگلیسـی اسـت منتشـر شـده اسـت. پروفسور خسـرو قاسم بیش از بیسـت مقاله در 

كنفراس هایـی در كشـورهای هنـد، سـنگاپور، اردن، دانمـارک و مالزی در باب اهـل بیت )ع( ارائه كرده اسـت.

از دیگر كتاب های منتشر شده  ایشان می توان به آثار زیر اشاره كرد:

• مناقب امیرالمومنین فی امهات كتب اهل السنة

• موسوعة آثار علی ابن ابی طالب

• طرق حدیث من كنت مواله فعلی مواله

• كتاب فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینة العلم علی

• معارج العلی فی مناقب المرتضی

زندگی نامه

خسرو قاسم 


