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	(628) باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم
	(629) باب فضائل عيسى عليه السلام
	(630) باب من فضائل إبراهيم الخليل، ولوط، عليهما السلام
	(631) باب من فضائل موسى عليه السلام، ويونس، ويوسف، وزكريا، والخضر، عليهم السلام

	كتاب فضائل الصحابة
	(632) باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه
	(633) باب من فضائل عمر رضي الله عنه
	(634) باب من فضائل عثمان رضي الله عنه
	(635) باب فضائل علي رضي الله عنه
	(636) باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
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