
للحشائش الضارة  األھمیة االقتصادیة

وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
مركز البحوث الزراعية

 لبحوث الحشائشمركزيالمعمل ال
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 النباتى   لالنتاج  الخسائر التى تحدثها الحشائش      

يهدد االنتاج النباتى العالمى أو يدمره مدى واسع من اآلفات             •
 -: خسائر % ٥٠حيث يمكنها أن تسبب      ،  او الكائنات الضارة   

أجريت فى  )  ١٩٩٨وآخرون Yudelmann(  وجد  حبث •
محاصيل     

  الصويا   فول - الذرة - البطاطس  - الشعير – القمح   -  األرز 
 البن   - القطن  -

:  الحصاد كالتالى   ماقبل   أوضحت أن خسائر   
.  من الخسائر تعزى الى الحشائش    %  ١٤                   
. من الخسائر تعزى الى األمراض    %  ١٣                   
. من الخسائر تعزى الى الحشرات    %  ١٥                   
.  الحصادمابعد  خسائر   % ١٠ باالضافة                     
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تواجه االنسانية بطلب متزايد على الغذاء والعلف واأللياف        •
 الـى   باالضـافة  األراضى الزراعية هذه الزيادات      والتكفى

.- :حبثتدهور المناخ ونقص موارد المياه 

 بليـون نـسمة     ٦عدد سكان العالم فى الوقت الراهن حوالى        •
.  بليون هكتار من االراضى المنزرعة١,٥وتحتاج الى 

 بليون هكتار   ٤ تحتاج البشرية الى     األفات وبدون الوقاية من    
).عن الفاو(

 النباتى   لالنتاج  الخسائر التى تحدثها الحشائش      
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 الزراعى  لالنتاجتصل الخسائر التى تحدثها الحشائش      •
فى الدول النامية تنخفض الى     % ٣٠-٢٠الى حوالى   

فى الدول المتقدمة حيـث االدارة الجيـدة        % ١٠-٥
).الفاو(لآلفات ونتيجة استخدام المبيدات والميكنة 

 لذا فان تقليل الضرر الناتج عن الحشائش هـو احـد           
االحتياطيات الضخمة لزيادة االنتاج الزراعى فى الـدول        

.النامية ومنها مصر

 النباتىلالنتاجالخسائر التى تحدثها الحشائش 
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1.90.50.60.83.3Oceania

22.16.77.08.231.9Former Soviet 
Union

16.84.96.15.842.6Europe

145.243.857.643.8162.9Asia

21.77.07.67.130.7Latin America

22.98.47.57.150.5North America

12.84.34.44.113.3Africa

( US $ billions )

TotalWeeds
InsectsPathogens

Losses due to
Actual 

productionRegion

Table 1: Actual production and estimated losses for Table 1: Actual production and estimated losses for 
eight crops during 1988eight crops during 1988--90, by pest and region90, by pest and region

Source: E. Oerke, et al., Crop production and crop protection: Estimated losses in major 
food and cash crops (Amsterdam: Elsevier, 1995).
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Fig. 1: Actual Production and estimated losses for 
eight crops during 1988-90 By Pest and RegionBy Pest and Region
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  الخسائر الناجمة عن انتشار الحشائش
 والخسائر التي تسببھا الحشائش تزید عما تسببھ اآلفات األخرى بالرغم  

كثر من أن الخسائر التي تحدث نتیجة اإلصابات الحشریة أو المرضیة تكون أ   
ظھورا لشدتا الموسمیة أال أن الخسائر الناتجة عن الحشائش تتمیز      

ولتوضیح حجم ھذه الخسائر   . باستمراریتھا وتزایدھا سنة بعد أخرى إذا لم تكافح 
 اآلفات  قدرت وزارة الزراعة األمریكیة في الستینات جملة الخسائر الناجمة عن   

-:الزراعیة فكانت كالتالي 

     ناجمة عن عدم مكافحة الحشائش %   34     

ناجمة عن الحـــــشرات    %  10      

ناجـمـة عن تـدھـور األراضـــــي   %  ١٤     

ناجـمة عــن األمـراض  %  ٢٦     

                  األمراض الحیوانیة  % ١٦     
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        الحشائش التي تنمو بالحقول والم ساحات الزراعی ة وعم ا یمك ن            
 باس  ره ان ت  سببھ م  ن خ  سائر فادح  ة للم  زارعین مم  ا یھ  دد الع  الم         

وخصوصا الدول النامیة بالمجاعة فھذه الحشائش اضافة الى تسببھا        
في اتالف كمی ات كبی رة م ن الخ ضر والفواك ھ والمحاص یل الزراعی ة            

 في خصوبة الراضي الزراعی ة ل سنوات        التاثیر كذلك تعمل على     فانھا
االحصائیات االخیرة تشیر الى ان ھ یمك ن اعتب ار ھ ذه      . عدیدة متعاقبة 

 المتطفلة العدو االول للمزارعینالنباتت

Landcare)بنیوزیالندا البیئیة لالبحاثفطبقا لمنظمة  ف ان ھ ذه    (
الحشائش قد تسببت خالل الموس م الزراع ي المن صرم بخ سارة تق در              

 النب ات بخ سارة   وامراضملیار دوالر في حین تسببت اآلفات ٩٥ب
 ملی    ار دوالر ٢٫٤ ملی    ار دوالر و٤٦ ملی    ار دوالر والح    شرات ٨٥

وغیرھ        ا ...واالران        بت        سببت بھ        ا الفقری        ات ك        الطیور    
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 ٩٥ حاولن  ا رؤی  ة الم  سالة م  ن وجھ  ة ح  سابیة اخ  رى ف  ان  واذا
 ملی ون ط ن م ن القم ح اي م ا            ٣٥٠ملیار دوالر ھذه تعادل ما قیمت ھ        

 م   ن القم   ح ٢٠٠٩یع   ادل اكث   ر م   ن ن   صف انتاجی   ة الع   الم ل   سنة     
 ملی ار كلھ ا تت وزع    ٩٥ اص ل   م ن  ملیار دوالر م ن      ٧٠ فان   ولالشارة

عل                         ى البل                         دان الفقی                         رة والنامی                         ة   
 الدراسة الى ان ھذه الخسائر یزی د م ن حج م ف داحتھا اذا               ھذةوتشیر  

ما نظرنا الى عدد الساعات الیومیة التي یقضیھا المزارع في مكافحة 
ھ                                                                   ذه الح                                                                    شائش 

 االس وأ عل ى االط الق تق ضي         بان ھ ففي افریقیا مثال حیث یعد الوض ع        
االسرة بكاملھا الیوم كلھ في معالج ة الحق ول م ن ھ ذه الح شائش وال         
ت      ستطیع ان تع      الج ف      ي الی      وم اكث      ر م      ن ھكت      ار ون      صف     
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كشفت دراسة علمیة مصریة ان الحشائش تتسبب      
 في المائة من االنتاج الزراعي في       ٣٥في فقدان  

 .مصر
 ینایر ٧ لمجلة الشرق االوسط فى الشربینى حسانیین/ د( 

).٨٨٠٦ العدد ٢٠٠٣
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ھذا الجدول یوضح الخسائر التى تحدثھا الحشائش فى       
 الزراعیة فى   لالحصائیات  طبقا (  المحاصیل فى باكستان   

 )٢٠٠٦/  ٢٠٠٥باكستان سنة   

 ش   یوعا ف   ى المحاص   یل والت   ى تخف   ض  أكثراآلف   ات الح   شائش
 ملیار دوالر سنویا 333 ملیون طن بما یعادل  ٣٦المحصول بمقدار 

. م                    ن اقت                    صاد البل                    د ف                    ى باك                    ستان 
 و ھ   ى األع   داء الخفی   ة الت   ي تتل   ف المحاص   یل الحقلی   ة والخ   ضر    

.  بالخ            سائرش            عورالمزارعینوالنبات            ات المثم            رة دون 
 الخ   سائر الناجم   ة ع   ن الح   شائش تختل   ف ف   ي مختل   ف المحاص   یل  
والفواك  ھ والخ  ضروات وفق  ا لن  وع الحشی  شة ؛ فت  رة  نموھ  ا وط  ول   
عمرھا ؛ نوع المحصول ونوع المكافحة ؛ التربة والظروف المناخیة          

. ، وم                    دة مناف                    سة الح                    شائش للمح                    صول  
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٧٫١٥٥٠٫٣٨٩فاكھھ  

٤٫٦٩٣٦٧٫٦٤٢٦خضر 

٠٫٠٩٢٦٠٫٠٣٠٫٤شعیر

٠٫١٥٣٣٠٫٠٧١ذرة رفیعة  

٠٫٢٢٣٣٠٫١١٢دخن  

٠٫٥٦٣٠٠٫٢٤٣امحاصیل زیتیة 

٠٫٦٨٤٠٠٫٤٦١٩محاصیل البقول   

٣٫١١٣٣١٫٥٠١٨ذرة شامیة  

٤٤٫٦٧٣٠١٩٫١٤٢٩قصب السكر 

٢٫٢٢٣٢١٫٠٢٤٢قطن  
٥٫٥٥٣٤٢٫٨٦٧١أرز
٢١٫٢٨٢٦٧٫٤٨١١٢قمح 

متوسط الخسارة          ) ملیون طن (االنتــاجالمحصول 
الخسارة المالیة ) ملیون طن(الخسارة %

) ملیون دوالر(
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     T a b le  1 : E s tim a te d  y ie ld  r e d uc tio ns  d ue  to
     d e la ye d  w e e d ing

C ro p %  y ie ld  re d u c tio n
M aiz e

S org h u m
W h ea t
B a rle y
L e n tils

C h ickp ea s
F ab a  b ean s
F ield  p ea s
S o ya b ea n s

C o tto n
C o ffe e

4 0
3 0
3 5
1 8
5 0
3 0
2 0
1 5
5 0
7 3
6 2

    D a ta  fr om  th e  Ins titu te  o f A g r ic u ltu ra l R e se arc h ,
   A d d is  A b a b a , E th io p ia  (1 9 8 8 ).
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 نتیج   ة الك   انوالتق   دیر ال   نقص ف   ى مح   صول   
المنافسة مع الحشائش ویتوقف ذلك الفقد على

المنافسة ومدى قدرتھا على نوع الحشیشة •

 وتتمث  ل ف  ى ال  ربط ب  ین كمی  ة    األص  ابةش  دة  •
 نبات  ات الحشی  شة ع  دد ف  ى المح  صول وال  نقص

فى المتر المربع
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Figure 2: Canola yield  losses due to Wild oat 
الزمیر 

An average infestation of wild oats would range from 60 to 100 plants /m2
A heavy infestation of wild oats would range from 300 to 500 plants / m2
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Figure 3: Canola yield  losses due to Canada thistle
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Figure 4: Canola yield  losses due to green foxtail
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Figure5: Effect of quack grass on Canola yield
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الحشائش وإنتاجیة المحاصیل 

تتسبب أنواع الحشائش فى إحداث خسائر فى المحاصیل 
.المنزرعة فى مختلف البلدان

 ملیون ھكتار جنوب ال صحراء الكب رى ،   ١٨٠ففى أفریقیا یوجد    **
من انت اج    % ٧٠ ملیون ھكتار،    ١٧٠تبلغ مساحتھا المحصولیة    

یأتى من الم زارع     % ٣٠الغذاء یأتى من المزارع الصغیرة بینما       
الكبیرة الحكومیة

) (Olofintoye 1987
وتعتبر الحشائش أكثر االفات الزراعیة انتشارا فى أفریقیا  
)(Obuo et. al, 1997
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ویساھم مدى العنایة بمكافح ة الح شائش وآف ات الزراع ة        
ف ى ال دول   األخرى بنصیب وافر فى رفع إنتاجی ة األرض   

 فف   ى الوالی   ات المتح   دة ینف   ق عل   ى مكافح   ة .المتقدم   ة
الح   شائش وح   دھا م   ا یرب   و عل   ى س   بعة بالی   ین دوالر  

یفق  د ثالث  ة ع  شر   – عل  ى رغ  م ذل  ك  –ول  و أن  ھ . س  نویًا
 كم  ًا –نتیج  ة خف  ض المح  صول   بلیون  ًا م  ن ال  دوالرات   

 وزی   ادة تك   الیف ال   رى والت   سمید والح   صاد     –ونوع   ًا 
ب سبب غ زو الح شائش،      وغیرھا من العملیات الزراعی ة      

م  ن جمل  ة ع  شرة ف  ى المائ  ة ویمث  ل ھ  ذا خ  سارة قیمتھ  ا 
(Shaw,1983)الناتج الزراعى األمریكى 
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 ٧٤٣وأظھر حصر الحشائش بحقول القم ح بأثیوبی ا وج ود           •
 ١٤٩ ، وعلي العكس ، كان عدد نباتات القمح      ٢م / حشیشة

 فقط ٢م/ نبات 
 )Adigum & Others , 1991(

 وأمیریكاإن مشكلة الحشائش بأفریقیا أكبر منھا في أوروبا          •
، نظ  رًا ألن الح  شائش تنم  وا ب  شكل أكث  ر ق  وة وتعی  د دورة      

حیاتھا بسرعة بسبب الحرارة واإلضاءة العالیة

إن ظ  روف الرطوب  ة المرتفع  ة والح  رارة العالی  ة ت  سرع م  ن •
Akobundu, 1980( نمو الحشائش 
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الفترة التى يتحملها المحصول لمنافسة الحشائش  
  بعد الزراعة باألسبوع دون فقد فى المحصول

طرز الحشائشالفترة باألسبوعالمحصول

خليط من الحشائش  ٦-٤الشعير

خليط من الحشائش  ٤الفول البلدى  

خليط من الحشائش  ٤الكرنب

خليط من الحشائش  ٤القطن  

خليط من الحشائش  ٣الثوم 

 األفيرة حشيشة٦الفول السودانى 

الزربيح٦-٤البطاطس 

خليط من الحشائش  ٤الصويافول 
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فى دراسة حديثة أجريت بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش أن النقص   
 - :كمايلىفى المحصول نتيجة منافسة الحشائش للمحصول بالجنيه  

الحلفااذا كانت العدوى بالحشائش هى ٨٠العنب 

١١,٥٦٥٠الموالح 

٤٠٧٠٠الفول السودانى 

٢٠,٦٦٣٩البطاطس 

١٦,٧١٠٣٧الطماطم 

١٩,٤٣٧١الفول البلدى   

٢٠,٣٤٩١القمح 

الفددان  الفقد بالجنية فى  الفقد% المحصول

الفقد فى  المحصول عند ترك الحشائش دون مكافحة
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م   شاكل الح   شائش والخ   سائر   ت   م عم   ل دراس   ة ل   بعض           
 الناجم   ة عنھ   ا ف   ي مختل   ف المحاص   یل الحقلی   ة والب   ستانیة      

باألراضي الجدیدة في البستان وغرب النوباریة وبنجر ال سكر         
ست مؤش رات اقت صادیة     الت اقتصادیة باستخدام  ی عمل تحل  موت

ع   ن العوائ   د والتك   الیف والعوائ   د الكلی   ة والعوائ   د ال   صافیة       
.الحاالت ولمجموعتین من

جم ان   فق  د واض  ح ف  ي المح  صول  ن  اكأف  ادت الدراس  ة أن ھ        
مقارن  ة ب  الحقول  ع  ن تواج  د الح  شائش ف  ي حق  ول الم  زارعین  

الخالی  ة م  ن الح  شائش حی  ث انح  صرت م  شاكل الح  شائش ف  ي    
ح   شائش الزمی   ر وض   رس العج   وز    المحاص   یل ال   شتویة ف   ي 

 ف  ي القم  ح والھ  الوك ف  ي الف  ول والب  سلة وح  شائش     وال  صامة
والرجل  ة وأب  و ركب  ة والنجی  ل البل  دي المعم  ر وع  رف    س  اندبار

تت راوح م ا ب ین       الدیك في المحاص یل ال صیفیة وكان ت الخ سائر         
 ١٨ و   ١٩٫٤ و   ٢٠٫٦ و   ١١٫٥ و   ١٤٫٨ و   ٢١٫٣ و   ٢٠٫٣

البل   دى والطم   اطم والم   والح  ف  ي محاص   یل القم   ح والف  ول  % 
.والبطاطس والذرة والفول السودانى على التوالى 
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وفى الهند وجد أن الحشائش المائية المغمورة والطافية مثل         
من الماء عن طريق البخـر      % ٤٠-٣٠ورد النيل تتسبب فى فقد      

 المائيـه اعلى مـن الـسطوح      % ٧٠-٦٠ من   البوط وكذا   والنتح
 يفقد  البوطكما وجد ان فدان واحد من الماء ينمو به           ،  المكشوفه
 فدان مـن األرز     ٢ مليون لتر ماء فى السنة تكفى لزراعة         ٣٠على
 . أفدنة من القمح ٦او 

: الفقد فى  الماء  
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weed / maize competition

Weed / maize competition
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Orobanche / faba bean parasitism
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Weed infestation in horticulture (perennial weeds)
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Clogging water canals by water hycinth

Clogging water canals by water hycinth

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الفول البلدى
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الخسائر التى یحدثھا الھالوك فى المحاصیل الزراعیة
یمتص الھالوك الماء والغذاء من النبات العائ ل بدرج ة كبی رة              -

 وانخف    اض ال    ضغط للكربوھی    دراتت    ؤدى ال    ى نق    ص كبی    ر 
 ف   ى ج   ذور العائ   ل فی   ؤدى ال   ى ال   ذبول والجف   اف    االس   موزى

.لمجموعھ الخضرى

نق  ص كمی  ة المح  صول الن  اتج وت  دھور جودت  ھ حی  ث تت  راوح   -
  -  ٥ م  ا ب  ین  بالھ  الوكن  سبة الخ  سارة الناتج  ة ع  ن االص  ابة     

 ویتوق   ف ذل   ك عل   ى وق   ت االص   ابة وش   دتھا ون   وع -% ١٠٠
.المحصول
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%المحافظة  
القابلیة  
للتطفل  

%
النقص فى   
اإلنتاج

%المحافظة  
القابلیة  
للتطفل  

%
النقص فى   
اإلنتاج

٦١٥٦قنا ١٠٠٨٧الفیوم 
٦١٦٩البحیرة  ٨٦٦٤القلیوبیة 
٦٠٥٢الغربیة٧٤٦٨أسیوط 

٥٩٤٢الشرقیة ٧٢٥٦بنى سویف 
٥٩٦٧دمیاط ٧١٦٦المنوفیة 
٥٧٤٨المنیا ٦٥٥٢الجیزة  
٤٨٦٢الدقھلیة  ٦٤٤١سوھاج

الوادى  ٦٣٧٣كفر الشیخ 
الجدید  

٣٤١٥

متوس  ط الق  یم الن  سبیة للقابلی  ة للتطف  ل وك  ذلك ال  نقص ف  ى       
 محافظ  ة ممثل  ة لمن  اطق م  صر    ١٦إنت  اج نب  ات الف  ول ف  ى    

-:كاألتي
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العائل فى ظروف الجفاف ونقص       النبات  على  الھالوك  زید ضرر ی•
.  كفاءة التمثیل الضوئى فى النبات العائل      

فى مصر %  ٣٤یقدر متوسط الخسائر فى الفول البلدى بمقدار      •
فى   %   ٥٫٤ وفى تونس  %  ٨٠ –  ٥٠و  فى المغرب  %  ٣٢٫٦و   

. اسبانیا 
فى سوریا وقد یصل الضرر الى حد فقد     %  ٩٨وفى العدس بمقدار  

. المحصول بالكامل  
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    محصولال مظاھر الضرر بالعائل تتمثل فى نقص أكبر •
 ). وعانكما و   ( 

فى الفترة % ٢٩فى مصر نقصت مساحة الفول بنسبة  •
 انت  شار الھ  الوك خاص  ة ف  ى المحافظ  ات   ب  سبباالخی  رة    

. الجدیدة واالراضىرز أالتى ال تزرع 
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حشیشھ المدید أو ست الحسن
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المناطق الرئیسیة        (یعانى مزارعو قصب السكر فى مصر العلیا       
من انتشار الحشائش وبخاصة حشیشھ المدید           )  إلنتاج القصب  

Ipomoea spp                حیث أنھا تسبب خسائر جسیمة لمحصول القصب  
وذلك لشدة منافستھا لھ باإلضافة إلى أن              %  ٣٠ -  ٢٠تتراوح بین   

ھذه الحشیشة تتسبب فى خسائر آخرى نتیجة لتسلقھا نباتات قصب              
السكر والتفافھا حولھا مما یؤدى إلى تكسیرھا وبالتالى انخفاض عدد                 
نباتات القصب فى الفدان وكذلك تعیق عملیة الحصاد مما یؤثر على                  

. كفاءة عملیة الحصاد وبالتالى یزید من تكالیف المحصول          
مخزون بذرة عالى     (تنتج ھذه الحشیشة أعداد كبیرة من البذور         

مما قد یؤدى  ألنبأتھا على عروات مختلفة وبالتالى تحتاج                     )  بالتربة 
. لمجھود كبیر فى مكافحتھا  
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القمح
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تأثیر منافسة الحشائش علي محصول القمح

 ٩٤ / ١٩٩٣ تجربة حقلیة خالل سبعة سنوات م ن   ١٦تم اقامة عدد            
س  خا ، (  مواق  ع مختلف  ة  ٦ف  ي  الموس  م ال  شتوى  ٢٠٠٠ / ١٩٩٩إل  ي 

  ، محط ة بحوث النوباریة والجی زة وذل ك   أوشیمالجمیزة ، شندویل ، كوم      
لدراس ة ت أثیر مناف  سة الح شائش عل  ي مح صول حب وب القم  ح ك ذا تحدی  د       

.الحشائش لمحصول القمح ذهالفترة الحرجة لمنافسة ھ
أثبتت النتائج المتحصل علیھا أن النقص الناتج من منافسة الحشائش                  

مقارن  ة بالمعامل  ة   % ٨٩٫٥ - ١٩،٨ نیب  لمح  صول القم  ح یت  راوح م  ا    
للمنافسة  الخالیة من الحشائش طوال الموسم، كما وجد أن الفترة الحرجة   

بین الحشائش والمحصول تنحصر في األسابیع ال ستة األول ي م ن زراع ة          
.المحصول
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تأثیر منافسة الحشائش على ناتج محصول     
القمح 

١٩٩٩ دلیل التعرف على الحشائش فى القمح - مركز البحوث الزراعیة –المصدر قسم بحوث مقاومة الحشائش 

v  یقل   ل  زمی   ر نبات   ات ٦ نبات   ات قم   ح لع   دد ٦ م  صاحبة 
%.٥٤محصول    القمح  بمقدار 

v         الفالری س  حشی شة  ینخفض مح صول القم ح اذا ترك ت 
%.٥٥ طول الموسم بمقدار تنافسة

v ب    المتر المرب    ع ح    دوث حشی    شة ٥٠ ی    سبب وج    ود 
بینم   ا ت   صل  ، %١٩ القم   ح ت   صل ال   ى ألنتاجی   ةخ   سارة 

 ١٠٠ م  ع وج  ود   %٣٨٫٨الخ  سارة ف  ى المح  صول ال  ى   
    . فى المتر المربعحشیشة
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 ی ؤدي إل ى نق ص ف ي مح صول      ٢م /حشیشة ٥٠أن وجود عدد     

 % ٣٨٫٨لت صبح     الن سبة  ذهوتزید ھ  % ٢٠القمح یقدر بمقدار    
ھ  جنی  ٢٣٥٢ أي م  ا ی  صل إل  ى  ٢ م ١٠٠عن  د كثاف  ة ح  شائش  

ض   رورة مكافح   ة  ھ   ذه الدراس   ة  م   ن  ستخلصی    ا مم   كت   ارھلل
.ھالحشائش في القمح للمحافظة على انتاجیت
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Table (4): Effect of weed density on wheat productivity 
at Sakha station 1997.

235234. 73.216.03100

89413.21.228.0250

---9.240

Reduction
%

t/ha
Value in 

L.E.

Yield losses
Wheat yield 

t/ha

Weed 
density
No./m2
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-:التأثیر النافع للحشائش   

) سریس – رجلھ –ملوخیة (  غذاء لإلنسان -١

) جلبان  – بسلھ شیطاني – نجیل  –ابو ركبھ (  غذاء للحیوان -٢

) داتوره  –الخلة  (  نباتات طبیة -٣

) الحندقوق   – النفل –بسلھ شیطاني (  مصدر لخصوبة التربھ -٤

) التمان –النجیل  (  حفظ وصیانة االراضي من االنجراف -٥

)  الحجنھ لصناعة الورق والكراسي  –الغاب (  مصدر لبعض الصناعات الریفیة  -٦
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ما كان من تقصیر فمن نفسي وما 
كان من توفیق فمن اهللا
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