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	وفى فضائل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعها والحث على محبتهم

	الباب الثاني
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	الأول : في الحث على التمسك بهم وبكتاب الله عز وجل
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	الرابع : في انكساف الشمس يوم وفاته
	الخامس : في أنه له ظئر في الجنة تتم له رضاعه
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	في مناقب السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع :
	الأول : في مولدها عليها السلام
	الثاني : فيمن تزوجها ؟
	الثالث : في هجرتها رضي الله تعالى عنها
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	السادس : في وفاتها رضي الله تعالى عنها
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	الباب السابع
	في مناقب السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع :
	الأول : في مولدها واسمها وفيمن تزوجها
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	الخامس : في إجابة دعائها رضي الله تعالى عنها
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	الأول : في مولدها عليها السلام واسمها وفيمن تزوجها
	الثاني : في كيفية تزوجها
	الثالث : في وفاتها رضي الله تعالى عنها


	الباب التاسع
	في مناقب السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع :
	الأول : في مولدها عليها السلام واسمها وكنيتها
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	الباب العاشر
	في بعض مناقب سيدى شباب أهل الجنة أبى محمد الحسن وأبى عبدالله الحسين رضي الله تعالى عنهما , سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاشتراك وفيه أنواع
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	الثامن : في شبههما برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا
	التاسع : في أنهما سيدا شباب أهل الجنة
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	الثامن : في خطبته يوم قتل أبوه رضي الله تعالى عنهما
	التاسع : في بيعته وخروجه إلى معاوية وتسليمه الأمر له بعد قتل أبيه رضي الله تعالى عنه
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	الأول : في مولده , وقدر عمره , ووفاته رضي الله تعالى عنه
	الثاني : في تقبيله صلى الله عليه وسلم فاه والدعاء له , وتقبيله زبيبته ومصه لعابه ودلعه لسانه له رضي الله تعالى عنه
	الثالث : في شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم
	الرابع : في أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه
	الخامس : في نزوله على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
	السادس : في قوله صلى الله عليه وسلم : (( حسين منى , وأنا من حسين , ومن أحبه فقد أحبيني ))
	السابع : في أن المهدي من ذريته رضي الله تعالى عنهما
	الثامن : في تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكائه رضي الله تعالى عنه
	التاسع : في إخباره جبريل وملك القطر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين وإراءتهما له تربة الأرض التى يقتل بها
	العاشر : في رؤيا أم سلمة , وابن عباس رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامهما , وإخباره صلى الله عليه وسلم إياهما أنه شهد قتل الحسين رضي الله تعالى عنه
	الحادي عشر : في نوح الجن لقتل الحسين رضي الله تعالى عنه
	الثاني عشر : في خطبته رضي الله تعالى عنه حين أيقن بالقتل
	الثالث عشر : في خروجه إلى أرض العراق رضي الله تعالى عنه ونهى ابن عمر , وابن عباس وابن الزبير وغيرهم إياه عن ذلك , ومكاتبته , وجماعة من وجوه أهل الكوفة في القدوم عليهم , وأنهم ينصرونه وخذلانهم له , وكيفية قتله رضي الله تعالى عنه
	الرابع عشر : في ذكر أمارات حصلت له رايات ظهرت لقتله رضي الله تعالى عنها
	الخامس عشر : فيما جاء فيما يقتل به رضي الله تعالى عنه
	السادس عشر : في ولد الحسين رضي الله تعالى عنه
	السابع عشر : في بعض ما قاله , وما رثي به الحسين , وأهل البيت رضي الله تعالى عنهم
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	الباب الثالث
	في بعض مناقب سيدنا العباس رضي الله عنه وفيه أنواع :
	الأول : في مولده , واسمه , وكنيته , وصفته
	الثاني : في شفقته رضى الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام
	الثالث : في شهوده مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة , وهو على دين قومه
	الرابع : في سروره رضي الله تعالى عنه بفتح خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامته , وشدة حزنه حين بلغه خلاف ذلك
	الخامس : ألم النبي صلى الله عليه وسلم لألم العباسي لما شدوا وثاقه في الأسر
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	التاسع : في أن الخلافة في ولده ودعائه صلى الله عليه وسلم للعباس ولولده وتجليلهم بكساء
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	الثاني : فيما ثبت لجعفر , ومن هاجر إلى الحبشة من الفضل
	الثالث : في قدوم جعفر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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