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D'après un document sonore authentique

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن الرحيم / إن الله اصطفى آدم ونوحاً 

وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملني / ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم / إذ 

قالت امرأة عمران رب إين نذرت لك ما يف بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع 

العليم / فلام وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى والله أعلم مبا وضعت وليس الذكر 

كاألنثى وإين سميتها مريم وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم / فتقبلها ربها 

بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلام دخل عليها زكريا املحراب وجد عندها 

رزقاً قال يا مريم أىن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغري حساب 

/ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء / فنادته 

املالئكة وهو قائم يصيل يف املحراب أن الله يبرشك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً 

وحصوراً ونبياً من الصالحني / قال رب أىن يكون يل غالم وقد بلغني الكرب وامرأيت عاقر 

قال كذلك الله يفعل ما يشاء / قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة 

أيام إال رمزاً واذكر ربك كثرياً وسبح بالعيش واإلبكار / وإذ قالت املالئكة يا مريم إن الله 

اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني / يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي 

مع الراكعني / ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم 

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون / إذ قالت املالئكة يا مريم إن الله يبرشك 

بكلمة منه اسمه املسيح عيىس ابن مريم وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني / ويكلم 

الناس يف املهد وكهاًل ومن الصالحني / قالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسني برش قال 

كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قىض أمراً يقول له كن فيكون / صدق الله العظيم




