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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
*****  

) أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِالَّ بِاللَّهيقفوا تمو تطَعتا اسم الحإِالَّ اِإلص إِنْ أُرِيد ( 
  )٨٨(سوره ھود األیھ 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ  
=========  

  الحمام الصافى ھوكتاب نتناول فیھ 
  ل ما یتعلق بھ وك

  ونتكلم فیھ 
  عن
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  المحتوى

  
 مقدمھ

  األسباب التى دفعتنا للكتابھ 
 المواصفات القیاسیھ للصافى 

 أسماء وألوان الصافى 
 التى تعیب الصافى األشیاء 

 تجھیز الصافى قبل الفرخ
  تجھیز الذكور 
 تجھیز اإلناث

 اللقو الصحیح للصافى 
 اسباب نجاح اللقو 

 مراعتھا عن اللقوالشروط الواجب 
 بدایة اللقو
  س ، ج - أسئلھ مھمھ قبل اللقو

 
 فرخ الصافى 

 أشیاء یجب التنبیھ علیھا أثناء الفرخ
 لماذا نفضل الصافى البنیدى فى الفرخ
 الكلفھ التى أفضلھا فى غذاء الصافى

 أشیاء أحبھا لك 
 نتكلم فیھا عن نصائح عامھ تھم كل ھاوى

  التحضین
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   لتحضیننتكلم عن كل مایخص ا
 أنواع الحمام الذى یصلح لتحضین الصافى

 الشروط الواجب توافرھا فى التحضین
 تجھیز التحضین 

 تدریب التحضین على فرخ الصافى
 عدد القصوص الالزمھ للتحضین

 كیفیة الكلفھ للتحضین 
 العمر الذى أغیر فیھ التحضین 

  
  

 وھناك نقاط أخرى كثیره نتناولھا بالشرح
  

  یسر وأیضًا من خالل وھذا بالشرح الم
  

  بعض الصور التوضیحیھ 
  

  لتوصیل المعلومھ بسھولھ ویسر 
  

  سائلین اهللا عز وجل التوفیق والسداد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ) للناس أنفعھم خير الناس ( 
 – ٣٢٨٩ الصفحھ أو الرقم –صحیح الجامع : صدر  الم–األلبانى :  المحدث - - جابر بن عبد اهللا : الراوى 

  حسن: خالصة حكم المحدث 
 

ولذلك رأينا أن نخرج ما عندنا من خبره قلیله وعلم 
بسیط فى ھذا المجال عسى اهللا سبحانه أن ينفع 

 به 
سألین اهللا عز وجل أن يجعل ھذا العمل خالصاً 

 لوجھه الكريم 
 

جه  ولكن له أو٠والموضوع لیس ھوايه فحسب 
 ومن تلك األوجه أن ھناك بعض األخوه ٠أخرى كثیره  

ونحن نشجع ذلك ) بیع وشراء(اتخذوا الحمام تجاره 
 وھذا لیس ٠على أن يتقوا اهللا واليغشوا إخوانھم 

عیبًا وھو أفضل من التجاره فى أشیاء أخرى تغضب 
 اهللا 

 
وھناك أخوه ايضًا إتخذوا تربیة الحمام تجاره بنوع أخر 

وأصبح لھم مصدراً ) الحمام وبیع انتاجهوھو فرخ (
  وذلك أيضًا لیس عیباً ٠وسببًا فى الرزق الحالل 
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 وطالما لم يبالغوا ٠طالما اتقوا اهللا سبحانه فى ذلك 
 ٠فى اسعارھم    أو يستغلوا جھل أو شغف إخوانھم 

  ٠وطالما قصدوا بذلك العون على اعباء المعیشه 
 وزيادة دخلھم  بالحالل 

خوه اتخذوا من تلك الھوايه متعه وترفیه عن وھناك أ
النفس وإشباع رغبه فى نفوسھم  بحب ھذا الطیر 

 وھم بذلك يقضون وقت فراغھم فى شىء ٠الجمیل 
 ويكون ذلك ٠محترم ولیس فیه ضرر ألحد من الناس 

لھم أفضل من أن يقضوا ھذا الوقت على المقاھى أو 
 فى التسكع فى الشوارع والخخخخخخخ 

ن أموالھم على تلك الھوايه أفضل من إنفاقھا وينفقو
 وبذلك تبعدھم ٠على الدخان والمخدرات والخخخخ 

 ٠ وذلك شىء جمیل ٠تلك الھوايه عن مفاسد كثیره 
طالما لم يلھى عن ذكر اهللا ولم يكن سببًا فى ترك 
الطاعات والعبادات المطلوبه من العبد ونحن نثمن 

 ذلك 
 

 أن نقوم بھذا الجھد وبتلك النوايا وغیرھا رأينا
 المتواضع لخدمة إخواننا وإعانتھم على الخیر 

 قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
 

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب 
 اآلخرة ، ومن ستر على مسلم ستره اهللا في الدنيا واآلخرة ،

  واهللا فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه
 

 الصفحھ – صحیح الترمذى – المصدر ----- األلبانى :  المحدث ----- ابو ھريره : الراوى 
  صحیح :  خالصة حكم المحدث ١٤٢٥: أو الرقم  

  
  ) واهللا فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخیھ ( الشاھد من الحدیث
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  نسأل اهللا سبحانھ العون والسداد واإلخالص فى القول والعمل 
  

،  
 اإلستعانھ باهللا عز وجل رأینا أن نكتب ھذا الكتاب لعدة أسباب كما بعد

 ٠٠٠٠٠ وأیضًا من األسباب ٠ذكرنا فى المقدمھ 
 كلھحب معظم الھواه لھذا النوع الجمیل والممیز على مستوى العالم 

ولم یستطیع أى شعب على مستوى العالم أن یفرخ ھذا النوع ویرتقى 
  )برغم ماسنذكره من نقد للھواه(صرى بمواصفاتھ كما فعل الشعب الم

 منھا اعطاء ٠لھذا النوع وكان ذلك بعدة أسالیب ) الكبار(إحتكار بعض الھواه 
ومنھا اإلحتفاظ بأسلوب ) !!!!!    نصائح(معلومات مضللھ لألخرین فى شكل 

إفشائھا الفرخ الصحیح وعدم اإلفصاح عنھ وكأنھ أسرار عسكریھ الیجوز 
غوا فى صعوبة الفرخ  بطریقھ تجعلھ مستحیًال وھذا تضلیل  كما بال٠٠٠!!!!!! 

وظن ھؤالء األخوه أن ذلك !!! كبیر ولو كان صحیحًا إلستحال علیھم أیضًا 
 وفعًال ----سیعود علیھم بالربح المالى الكبیر وبتربعھم على القمھ دون غیرھم 

 أن رزقھم  ولكنھم تناسوا٠٠٠لقد جنوا الكثییییییر من األموال من وراء ذلك 
 ولكنھم ---مكتوب وھم فى بطون إمھاتھم وأنھ لھم والحیلة فى الرزق 

 !!!!واھمون 
الحظنا كما الحظ المھتمین بھذا النوع الجمیل أن الخط البیانى للصافى فى 

 وأن ھناك أشیاء كثیره بدئت تتفلت من أیدینا ومن أھمھا ٠إنحدار وھبوط 
 ولكن ھناك إتیاب أصبحت فى حكم ٠ لیس ھذا فحسب ٠إتیاب الصافى النقیھ 

 ولن أبالغ إن ٠المنقرضھ أو للدقھ أكثر أو كى نكون متفائلین أصبحت نادره
قلت أن ھناك أجیال لم تراھا أو لم تسمع حتى عنھا  وعلى سبیل المثال ال 

 الحصر
 

  الصافى األشقر -- الصافى جلد النمر--الصافى  البنیدى  
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 لدرجة انھ ٠منھا  ) بضم الحاء( الحر ناھیك عن تشوه  اإلتیاب وضیاع
 نقش أو ٠اصبح معظم الصوافھ الموجوده بین أیدى العامھ عباره عن 

غامق  أو سبربیھات وخالیلھ والخخخخخخخخ وحتى تلك اإلتیاب الغیر 
وضاعت أو أوشكت على الضیاع اإلتیاب !!! مستحبھ لم تسلم من التشویھ 

 وقد أجد من ٠ وتفرده بین الحمام الجمیلھ للصافى والتى كانت سبب عشقھ
 أو یقول انت لم ترى حمام إال حمام عند ٠یقول أنى متشائم أكثر من الالزم 

 سأطرح ٠وأرد على من یتوھم أو یقول ذلك !! ناس ضعیفة المستوى 
وأترك  ٠علیك بعض األسئلھ وأتركك تجیب علیھا بصدق مع نفسك 

   ٠٠٠٠٠٠٠ضمیرك حكمًا بیننا 
س النسبھ والتناسب بین الموجود حالیًا عند جمیع الھواه أریدك أن تقی

  للصافى بجمیع مستویاتھم  وتقول لى 
  كم عدد الصافى الموجود األن بتلك اإلتیاب النقیھ 

  صافى بنیدى
  صافى برقبھ خضراء 

  صافى صینى 
  صافى سكرى 
  صافى اشقر 

  صافى برقبھ صفراء 
  صافى كاشمیرى 

 ،،،،،،،  عندما أقول صافى برقبھ ل أن تجیبولكن إنتظر حبیبى فى اهللا قب
 أقصد أن تكون الجتھ بكاملھا بیضاء الیشوبھا اى شائبھ من ٠٠٠خضراء 

 وأن تكون الطاقیھ ٠نمشھ أو رایش أو جریده وسط الریش بأى لون اخر 
 وقیس على ذلك باقى – أى لیس بھ سوى رقبھ خضراء فقط ٠٠بیضاء 

متأكد أن أى إنسان سیجیب على ھذا بصدق ؟؟؟؟؟؟؟ وأنا اإلتیاب المذكوره 
   سیصاب بخیبة أمل كبیره لألسف  ٠وقرائھ صادقھ من الواقع 

سنھ تقریبًا تقول  ) ٢٠ (أیضًا الحظنا أنھ ھناك لغھ جدیده من حوالى
   وھنا!!!فقط ولیس ھناك أى إعتبارات أخرى ) دماغ ( أن الصافى 
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أن نسلمھ لألجیال  وعلینا ٠٠٠٠ الصافى تراث شامل ٠٠٠٠اقول  
القادمھ كما تسلمناه نحن من ابائنا وأجدادنا بجمیع مواصفاتھ وإتیابھ 

 إنما تسلمنا مواصفات –فنحن لم نتسلم مواصفات دماغ وفقط !!! 
!!!!  ولیست ھى كل المواصفات ) والرأس جزء منھا ( صافى كاملھ 

)     كل( ولكن الصافى–ولیس معنى كالمى أنى الأعطى األولویھ للرأس 
 ھذا جھل منك وعدم --- وأقول أیضًا لمن یدعى ذلك ----ولیس جزء 

مع شدید إحترامى لألشخاص (مقدره على الوصول للفرخ المتكامل 
 فأنت لم )ولكنى أتكلم وأرد على فكر غاوى ولیس على شخص بعینھ 

تستطیع أن تفرخ صافى وتحافظ على جمیع مواصفاتھ ولكنك أكتفیت 
ولكى تستر !!  وتركت الباقى ٠زء من المواصفات بالتركیز على ج

عیوبك فى تشویھ اإلتیاب  وتخرخ من ھذا المأزق لم تجد سوى أن 
وھذا لیس !!!!!!!!!!  تقول أن الصافى  دماغ وبس 

  وأستطیع أن أدلل على كالمى بأكثر من دلیل ٠٠٠٠٠٠٠٠صحیح
وأتركك تصدق مع نفسك لتعلم أین الصواب وسوف أدلل بأسئلھ 

 أوجھھا إلیك أخى الحبیب          
 تكون كل الدرجات خاصھ ٠ھل فى درجات التحكیم فى الصافى  

 بالرأس فقط ؟؟؟؟
  ھل إذا تساوى فردین فى كل شىء فى المواصفات القیاسیھ للصافى

 واألخر برقبھ –وكان أحدھما برقبھ خضراء جتتھ كلھا بیضاء 
 باإلضافھ الى ٠ون األخضر خضراء أیضًا ولكن بھ جریده أو أثنین بالل

  ترى من منھم یكسب فى -------- بعض النمش فى باقى الجتھ
  التحكیم النھائى ؟؟؟؟؟

انت نفسك عندما تفرخ فردین بنفس المستوى والمواصفات فى كل 
 وأردت أن تستغنى عن واحد وتترك األخر -شىء ماعدا اإلتیاب  

   فأیھما تبقى لنفسك ؟؟؟؟؟؟؟  لنفسك
فھذا سؤال یجیب عنھ أى !!!! ول لك أیھما أغلى فى الثمن ولن أق

   -ھاوى  
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من )  ان الصافى دماغ وبس(ومما الشك فیھ أن من یتغنى بمثل تلك اللغھ 

 وجھة نظرى ھو واحد من ثالثھ
 إما إنھ الیعلم ماھو الصافى 

 وإما إنھ الیستطیع فرخ اإلتیاب النقیھ 
وبذلك ھو )كى یبیع(اب مادیھ إما إنھ یعلم الحق ویقول بغیره  ألسب 

 )نسأل اهللا العافیھ(غشاش إلخوانھ والیتقى اهللا فیھم 
یا إخوانى  روعة وجمال وعشق الصافى فى  أن یكون ذات جتھ بیضاء 

وقدیمًا علمنا )   ومع تفاوت الدرجات –أیًا كان لون الرقبھ ( والبسھ رقبھ 
رخ إزازى أو أى لون ورأینا بأعیننا أن الھواه عندما كان یأتى وسط الف

 كانوا بیرموه للحداه ) ویبان من لون عضمھ وھو زغلول لبى(غامق 
ولكنى أقولھ لنعلم ان ) مع تحفظى على ذلك والأرضاه أبدًا(والصقور 

 وما استعان القدامى باإلزازى والسبربیھ إال ٠الصافى مش دماغ وبس 
 مدار  ثم أخذوا فى تنقیتھا على٠لیستخلصوا منھم أحلى إتیاب 

السنییییییییین الطویلھ لیصبح بین أیدینا إتیاب نقیھ وھا نحن نقوم على ھدم 
ثم سوف یكون علینا أن نعید الكره من !!!! مافعلوه على مدار مئات السنین 

 شر البالیھ مایضحك!!!! جدید  ھھھھھھھھھھھ  
لكن ھوایة الحمام وعلى !!! إخوانى األحباب الموضوع لیس فرخ وفقط 

وانا _  ھى تذوق وإحساس بالجمال __  ھوایة وعشق الصافى  رأسھا
 ---كھاوى علي أن اشعر بالجمال ویكون عندى إحساس مرھف تجاه طیرى 

الیكون كل ھمى ھو الفرخ والبیع بأغلى األسعار حتى وإن كان على حساب 
 والأضیع مجھود أجیال قبلى ٠ضیاع الحمام نفسھ وتلف مواصفاتھ الشاملھ 

 ٠٠٠٠٠٠عب تعویضھ  وتراث ص٠
 ٠ سنصاب بحسره وكأبھ ٠طبعا إن تكلمنا عن ما وصلت الیھ إتیاب اإلناث 

 ویكفى أن ٠وقد نجد أنفسنا ندعوا على من أوصلنا الى ھذا الواقع المریر 
نقول أن معظم إتیاب اإلناث أصبحت ازایزه وسبربیھات ونقشھ وبرقبھ 

  !! والحلوه قوى برقبھ صفراء ٠ صفراء بحبكتین
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 الرأس 

ره من سالالت           الرأس من أھم مایمیز الصافى عن غی
ام     ن األم ھ م غیره ودائری ون ص صرى وتك ام الم الحم
ف              ن الخل ادات م والخلف ولیس بھا أى تعرجات أو زی

ان أو      -أو بطحھ وأال تكون عریضھ      شبیھھ براس الثعب
 العجلھ 

  
 )  العضم(المنقار 

یس خ        رأس ول ن ال ون العضم جزًء م ارج یجب ان یك
ان               .. عنھا   ا ك ى أقصى حد وكلم دًا ال ویكون قصیر ج

یم    ضل وأق ان  أف صر ك ریض   .. أق تم وع ون مكل ویك
اب          ذكرھا  . وفى الغالب یكون ابیض إالفى بعض اإلتی ن

 بالتفصیل فى شرح إتیاب الصافى
 الجفن

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

یض     اللون األب . للصافى جفن رقیق جدًا وغالبًا یكون ب
 إال بعض اإلتیاب وسنذكرھا الحقًا

 العین
 مستدیره وواسعھ وبھا شىء من الفتاقھ 

 أما لون العین  ففیھ رأیان 
ون      سب ل ون ح ف ویك ون مختل وب ل ل ت األول أن لك

ھ  ھ(البدل ھ والرقب ى )الجت رأي ولكن ذا ال د ھ ا الأأوی وأن
 أحترم أصحابھ وأقدرھم 

ا    ط وھم ریبتین فق ھ  ض ھ ل صافى كل انى أن ال الث
ى  ضریبھ العراق یھ(ال ى األساس ضریبھ – )وھ  وال

ضاء  اظ(البی ضریبھ ) األلم ھ ال رى فل تثناء الحج بإس
 الباكمھ

 وصف الضریبھ العراقى 
اره عن           ى ھى عب ھ   )٣(الضریبھ العراق ات   الحلق حلق

ى  داخل(األول ن ال ود ) م اللون األس سان . ب سمى إن وت
ین أو  ى(الع ى    ) النن ى النن ى تل ھ والت ھ الثانی الحلق

اللون األ  ى ب ضریبھ وھ سمى ال یض وت ھ –ب م الحلق  ث
اللون  ون ب ضرب وتك سمى ال ره وت ھ واألخی الثالث

ضرب    –النبیتى   ون ال ع ل   ---- وھنا لنا وقفھ بسیطھ م
ات   ى درج ف ف ره ویختل ھ كبی ع بمرون ون یتمت ذا الل ھ
ون   سب ل ره  ح ات كثیییییییییی ى درج د ال ون الواح الل
اد      الجتھ والرقبھ  ویبدء من النبیتى الفاتح جدًا الذى یك

ى         أن   یصل الى اللون الالرنجى ثم یتدرج حتى یصل  ال
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اقوتى      صل الی اد أن ی ذى یك دًا ال امق ج ى الغ النبیت
امق  م     –الغ ت أس درج تح درجات تن ك ال ل تل ن ك ولك

ى( ضریبھ العراق ورًا  ) ال نرفق ص اء اهللا س وإن ش
ى  ضریبھ العراق وان ال ح أل ضاء –توض ضریبھ البی وال

اظ ( یكون   ) األلم ھ  وس ضریبھ الباكم م   وال ا رس  بھ
 توضیحى 
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 الجسم 
والى   ط ح ى المتوس ھ ف ًا وطول ضاء عموم غیر األع ص

ف   –وكلما زاد الطول كان افضل    ) سم٣٥( ھ خفی ووزن
 إلى حد ما ولیس بھ خشانھ أو عضى شدید 

 األرجل
ى      افر ف ھ واألظ صغیرة الحجم وقصیره اإلرتفاع وناعم
العموم لونھا أبیض بإستثناء بعض اإلتیاب وسنعرض        

  ٠ھا الحقًا عند شرح اإلتیاب بالتفصیل  إن شاء اهللا ل
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 جسمھ كلھ باللون األبیض والیدخلھ أى --- من أنقى إتیاب الصافى 
وأیضًا لھ الضرب العراقى كباقى ) الماظ( ضرایبھ بیضاء ٠لون أخر 

____  والعضم واألظافر والجفون باللون األبیض ٠الوان الصافى 
 ٠ن لنا معھ وقفھ وسیكو

 عدا الضریبھ ٠ مثل البنیدى فى كل شىء ٠٠٠الحجرى  
 وسنتكلم عنھ مع البنیدى فى ٠فالحجرى لھ الضریبھ الباكمھ 

 ٠٠٠٠مقارنھ خفیفھ أثناء كالمنا فى الفرخ 
  

   
  

ولكن كان (یعتبر اإلزازى كما تعلمنا أنھ أصل الدبور األخضر 
تخلص منھ أجدادنا ثم اس) ذلك من مئات السنین وقد یزید 

 واإلزازى جسمھ كلھ باللون األزرق ٠الدبور األخضر عمومًا 
بأغمق درجات  ولھ حبایك فى إكتافھ ٠المائل للرمادى قلیًال 

ولھ كسح بالذیل من نفس لون ) یخیل إلیك أنھ أسود (الرمادى 
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  ولھ العضم واألظافر باللون الرمادى الغامق جدًا ٠الحبایك 
أى ( ولھ الجفن باللون الخمرى الغامق ٠واد واألقرب الى الس

 وضریبتھ أغمق درجات الضریبھ ٠) كأنھ رمادى فاتح 
 وھناك بعض األخوه یقولون أن لھ الضریبھ الزیتى ٠العراقى 
 واألمر الیدعوا ٠ واألصح عندى  الضرب العراقى ٠الفاتح 

 للخالف وفیھ سعھ 

  
  

اتھ كما تعلمنا  یعتبر السبربیھ ھو أصل الدبور األصفر بدرج
ثم أستخلص منھ ) وكان ذلك من مئات السنین وقد یزید  (٠

 ولھ جتھ باللون ٠أجدادنا الدبور األصفر بدرجاتھ المختلفھ 
 ولھ رقبھ وحبایك باللون ٠البیج الغامق المائل للرمادى 

 ولھ عضم وأظافر باللون البیج أو كما نسمیھ ٠البنى 
 وجفونھ خمریھ فاتحھ ) عسلى(

) البیجاألبیض واألزرق و ( الثالثة ألوان األساسیھ للصافى ھذه 
 وننوه أنھ كان ذلك ٠والتى اتت من خلفھا جمیع اإلتیاب للصافى 

 ١٠٠ أو ٥٠على مدار سنییییین طویلھ وقرون ولیس كان ولید 
 وسیكون لنا وقفھ الحقًا فى ھذا الموضوع ألن ھناك ٠سنھ مثًال 

ھ لیغشوا الناس ویضللوھم من ھواه لألسف أستغلوا تلك النقط
 ٠ ھدانا اهللا وإیاھم الى الحق ٠ أجل المكسب المادى وفقط
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 ویكون جسمھ باللون ٠٠من أحب األلوان لھاوى الصافى  
األبیض وكذلك الطاقیھ ولھ رقبھ بھا دبابیر باللون الرصاصى 

وفى الصغر یكون لھ عدة ) أقرب للون السماء نھارًا(الفاتح 
 إلى أن تصبح ٠یر متفرقھ فى الرقبھ ومع كل قلش تزید دباب

سنوات ) ٤(وعند عمر ٠سنوات تقریبًا )٣(رقبھ فى عمر 
  ٠تقریبًا ممكن أن یظھر لھ نھد خفیف باللون األصفر المحمر 

فى بعض األحیان وبعد مرور خمس سنوات تقریبًا یمكن  
 اسمھ أن تظھر لھ حبایك فى الكتفین بلون الرقبھ وعندھا یتغیر

  ٠ مزرزر صینى  ٠فیصبح 
أما إن جمع فى رقبتھ الدبورین الرصاصى واألصفر فیكون  

 ٠ صینى سكرى ٠أسمھ  
وكلھم لھم العضم واألظافر والجفون البیضاء ولھم الضرب 

  ٠٠العراقى الفاتح 

  
  
  

  

  
فى رأیى الشخصى المتواضع ھو من أجمل وأحب ألوان 

وھو یكون )  كان نقیًاإن(الصافى ومن أعرق إتیاب الصافى 
 وتكون لھ رقبھ باللون ٠جسمھ كلھ أبیض وكذلك الطاقیھ 

 ویكون فى بدایة عمره لھ دبابیر بھذا ٠األخضر المائل للزرقھ 
سنوات تقریبًا تزداد حتى ) ٣(الون فى الرقبھ وبعد مرور 

سنوات تقریبًا یمكن أن ) ٤( وفى سن ٠تصیر رقبھ كاملھ 
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 وھنا یتغیر اسمھ ٠قبھ فى كل كتف تظھر لھ حبیكھ بلون الر
 مزرزر  أخضر ویمكن أیضًا فى العام التالى لذلك أن ٠٠الى 

 وفى ھذه الحالھ یكون ٠الخوخى تظھر لھ حبیكھ أخرى باللون 
 وھنا یجب أن ننوه إلى أنھ كلما ٠٠ صافى مزرزر ٠٠اسمھ 

مرالعمر بالصافى ابو رقبھ خضراء ولم تظھر لھ حبایك وظلت 
 كلما دل على نقائھ وإستحباب فرخھ أكثر ٠اء جتتھ بیض

 وطبعًا لھ العضم واألظافر والجفون ٠واإلدخار من نسلھ 
 البیضاء 

  
  

 السكرى فتافیت السكر
 ولھ ٠من أنقى ألوان السكرى وأفضلھا على اإلطالق 

 أما الرقبھ فلھ دبابیر باللون ٠الجتھ والطاقیھ البیضاء 
 األصفر الفاتح جدًا 

كان لون الدبور باللون األصفر المائل قلیًال أما إذا 
  ٠٠٠٠ سكرى ٠٠٠ فیسمى ٠لألحمرار 

أما إذا كان لون الدبور باللون البنى المائل لإلحمرار 
  ٠٠٠ سكرى كاشمیرى ٠٠٠ فیسمى

 السكرى بكل ٠وھنا علینا أن ننوه على شىء ھام 
 وإنما تكون ٠الوانھ الیمكن أن تتكون لھ رقبھ كاملھ 

متفرقھ عن بعضھا ویفصل بینھا اللون األبیض دبابیر 
 ولھ العضم واألظافر والجفن ٠ مھما طال بھ العمر ٠

  ٠٠٠٠٠ ولھ الضرب العراقى الفاتح ٠باللون األبیض 
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 صافى علبة الحریر
)  الذھبى(الجتھ والطاقیھ بیضاء والرقبھ باللون األصفر 

 الشاھى
یض والرقبھ باللون الجتھ والطاقیھ باللون األب ٠ أشقرصافى 

 األصفر الفاتح
 الجتھ والطاقیھ  باللون األبیض والرقبھ ٠ صافى برقبھ صفراء

 وممكن لھذا التوب أن ٠باللون األصفر المائل للحمره قلیًال 
تظھر لھ مع مرور الوقت حبكتیت فى األكتاف ووقتھا یطلق 

 كما یسمیھ بعض الھواه ولكن ھناك ٠٠ مزرزر اصفر٠٠علیھ 
 )وھذا عندى ھو األصح(یسمیھ برقبھ صفراء بحبكتین البعض 

 الجتھ والطاقیھ باللون األبیض والرقبھ ٠ الصافى الكاشمیرى
 ٠) مثل لون قشرة البصلھ(باللون البنى المائل للحمره 

وھذه اإلتیاب كلھا لھا العضم واألظافر والجفون البیضاء ولھا 
 ٠ الرقبھ  مع مالحظة أنھ كلما  أغمق لون٠الضرب العراقى 

  ٠أغمق معھ لون الضرب قلیًال
وكل تلك اإلتیاب تكون فى الصغر رقبتھا عباره عن 

مجموعھ كثیره من الدبابیر وبعد مرور  سنھ تقریبًا تزداد 
  ٠الى أن تصبح رقبھ 
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ھناك بعض إتیاب الصافى نتجت عن لقو الوان الدبابیر 
ى أنثى  مثًال ذكر برقبھ خضراء عل٠المختلفھ على بعضھا 

 ونتج عن ذلك جیل أخر ٠برقبھ صفراء والخخخخخخخخ 
  ٠یحمل اللونان معًا  ومنھا 

 لھ الجتھ والطاقیھ باللون األبیض ٠٠٠٠ الصافى الشیش
 فیمكن ان تجمع بین ٠ ولھ رقبھ مدرجھ بعدة ألوان ٠

الدبور الرصاصى واألصفر واألخضر والبنى المحمر 
ونین فقط فى رقبتھ  ویمكن أن یجمع ل٠واألصفر الغامق 

 كما  إنھ من الممكن بعد مرور ٠أو أن یجمعھم جمیعًا 
سنوات أن تظھر لھ حبایك زرقاء مائلھ ) ٥ أو ٤(حوالى 

للرمادى وأخرى خوخى ووقتھا یتغیر أسمھ الى مزرزر  
 كالھما لھ ٠    والشیش أو المزرزر شیش ٠شیش 

 اقى  ولھ الضرب العر٠العضم واألظافر والجفون البیضاء 
 الجتھ كلھا بیضاء ٠٠) أشعل(صافى شعلھ أو 

 والعضم ٠ماعدا الذیل فھو باللون األزرق 
 واألظافر بیضاء وكذلك الجفن 
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أنھا لیست الغیر أساسیھ  وھنا أقصد باأللوان 
ألوان نقیھ ولكنھا أكثر من لون تداخلت مع بعضھا البعض 

ثًال إزازى  م٠نتیجة لقو األلوان المختلفھ على بعضھا 
 وطبعًا مما ٠على سبربیھ أو على بنیدى الخخخخخخ 

الشك فیھ أن أجدادنا عندما كانوا یفعلون ذلك كانوا 
 كأبو رقبھ خضراء ٠یفعلونھ إلستخالص األلوان النقیھ 
 ولكن من الطبیعى أنھ ٠وابورقبھ صفراء والخخخخخخخ 

كان یأتى من ضمن الفرخ إتیاب أخرى مشوھھ وتأخذ من 
نین مع بعض ولكنھا فى الغالب لم تكن تتمتع بالجتھ اللو

البیضاء النقیھ والجتة اإلزازى النقیھ والخخخخخخ ولكنھا 
 ولكن من عبقریة أجدادنا أنھم ٠تأخذ شىء من كل منھما 

استحسنوا بعض تلك اإلتیاب التى لھا منظر جمیل برغم 
وأستغلوا ھذا التداخل لیكون لھ مزاق خاص الوانھا تداخل 

ركبوا تلك اإلتیاب على بعضھا حتى ثبتت وأصبحت من و
 وأیضًا لھا مواصفات ٠ضمن اسماء إتیاب الصافى 

 ولكنھا كانت بالنسبھ لھم ٠قیاسیھ فى تركیب ألوانھا 
 أما لنا ھھھھھھھ  ٠الدرجھ الردیئھ من الصافى 

 !!!!!!!!! 
 ومن تلك اإلتیاب 

لفاتح  ولھ جتھ باللون األزرق السماوى ا٠٠٠الخلیلى 
 باللون) أسفل الرقبھ(ولھ رقبھ أغمق قلیًال ولھ نھد 
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 ولھ ٠المحمر وكذلك لھ حبیایك بنفس لون النھد الخوخى 
 ولھ العضم ٠كسح فى الذیل باللون الرمادى الفاتح 

  ٠واألظافر باللون األشكح وجفنھ خمرى فاتح 
 مثل الخلیلى تمامًا إال إنھ لھ عشر ٠٠٠العشائى الخلیلى 

  ٠ األبیض باللون
 مثل الخلیلى أیضًا فى كل شىء إال أنھ ٠٠٠٠ الرحمانى

 أفتح فى درجات الوانھ  سواء السماوى أو الخوخى  
لونھ أزرق مائل للرمادى وبھ  ٠٠٠٠األزرق النیلى 

 والرقبھ زرقاء بحمره ولھ كسح ٠تقریشھ خفیفھ بحمار
 والعضم واألظافر ٠بالذیل باللون الرمادى الغامق جدًا 

 وكلھم ٠للون األشكح الغامق والجفن باللون الخمرى با
 لھم الضرب العراقى بدرجاتھ المختلفھ حسب درجة الجتھ 

 جتتھ كلھا مشوبھ باللون األزرق المشبح ٠٠٠ الغامق
وممكن یدخلھ الرصاصى وممكن األصفر الغامق وأیضًا 

 وبعد ٠ وممكن لون واحد ٠الرقبھ بیدخلھا كذا لون 
ن أو ثالثھ ومع القلش بیزید اللون مرور حوالى سنتی

 ٠٠ مظعبط ٠٠ ووقتھا  یتغیر أسمھ الى ٠الغامق 
بعد اإلزازى (وضرایبھ من أغمق درجات الضرب العراقى 

 وجفونھ باللون الخمرى والعضم واألضافر أشكح ) 
 جسمھ كلھ ٠٠٠أصح و األول)الساغھ(أودخان الصاغھ  

 والعضم ٠ك باللون األزرق المائل للرمادى وبدون حبای
 واألظافر باللون األشكح والجفن خمرى فاتح 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 ولھ الجتھ األول النقش الفاتح ٠ وھو توبین ٠٠٠النقش 
بألوان كثیره منھا األصفر واألخضر البیضاء المشبحھ 

 وھذا ٠والرصاصى  ولھ رقبھ أیضًا مدبره بأكثر من لون كذلك 
 ٠لھ العضم واألظافر البیضاء والجفن األبیض 

 ولكنھا ٠ وتكون جتتھ لیست بیضاء ٠٠  النقش الغامقالثانى
بیضاء مشوبھ باللون الرصاصى ویكون تشبیحھ اكثر من 

 ومع مرور حوالى سنتین أو ثالثھ ومع كل قلش یزداد ٠الفاتح 
غمقان الجتھ وتشبیحھا وتختلط فیھا الوان كثیره مث األصفر 

بح واألصفر الغامق والرصاصى واألزرق بدرجاتھ ووقتھا یص
 وفى الغالب یكون لھ العضم ٠٠٠ عفش الجنینھ ٠٠أسمھ 

 ٠واألظافر باللون األشكح والجفن الخمرى 
 جسمھ كلھ أبیض بخضار مكلح ٠ والبتنجانى ٠السلقى 

ومن ھنا ) خضار السلق( أى بلون ٠ورقبتھ خضراء مكلحھ 
لون (أما إن كان الخضار بزرقھ خفیفھ   ) سلقى(جاء اسمھ 
 وكالھما لھ العضم ٠٠٠ بتنجانى ٠٠٠ى فیسم) الباذنجان

 واألظافر باللون األشكح والجفن الخمرى
 جتتھ كلھا بیضاء داخلھا األصفر والرمادى ٠٠٠الھدھدى 

والعضم واألظافر بیضاء خمریھ وجفونھ )بلون رقبة الصینى (
  ٠٠٠خمریھ فاتحھ 
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بعض األشیاء التى تعیب الصافى ونذكرھا فیما یلى   
شرحھا بالصور حتى یسھل إستیعابھا ونحاول 

 ========== 
 عدم استدارة الرأس بصوره كاملھ  
                               وجود نقر أو بطحھ بالرأس 
            خروج العضم عن دائرة الرأس وبروزه عنھا   
 )أالیكون رقیقًا(تحمیل الجفن  
أى أن اللون یكون وردى أو احمر (الجفن الملسوع  
 )مابینھما من درجاتأو
 دخول الضرب الباكم على أى توب عدا الحجرى  
علو فرد الحمام عن األرض أو أن یكون حجم األرجل  

 كبیر 
 )ریش خفیف(وجود ظفاره باألرجل  
 بعد المسافھ بین العضم والضرب  
 بعد المسافھ بین األشداق والضرب  
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 
 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

               
 ز  قبل اللقو للذكر التجھی-اوًال 

یتم ذلك  بوضع الذكر فى باب بمفرده  ونضع لھ كندر  ونشیل 
 ) ٦( الطاجن من الباب  ویكون ذلك بدایةًً من شھر           

) ١٠(ثم نضع الطاجن فى الباب اخر شھر )  ١٠(الى شھر  
====  أى قبل اللقو بشھر تقریبًا ______ ) ١١(او اول 

 نھتم بوضع نسبھ من القرطم والحلبھ وفى ھذه الفتره السابقھ
وطبعًا نضع فى الطاجن ... وبذر الكتان داخل الكلفھ الخاصھ بھ 

خلطھ من الجرش الناعم والطمى الجاف وقشور الصدف 
  المطحونھ الخخخخخخخ  

أ  (قبل اللقو بأسبوعین نبدء بأعطائھ بعض الفیتامینات مثل 
    -والسلنیوم ___  )   ه ٣د

فھ الخاصھ بھ بذور الجرجیر  مع ما ذكرنا  من ونزود فى الكل
  قبل 

قبل اللقو بأسبوع  سنمسك الذكر وننظر على ریشھ عند فتحة 
وغالبًا فى الصافى سنجد الریش الجدید )  المشخ(اإلخراج 
غطاء الریش بعنایھ ) بفرك(سنبدء ) .....  مشوك (مقفول 

.. حتى نخلص الریشھ منھ بسھولھ ویصبح الریش ناعمًا 
وبعد  تمریر اصبعك ...... وھذه من أھم ما یجب التنبیھ علیھ 

. على الریش كلھ وتجد انھ اصبح ناعمًا ولیس بھ دبابیس  
  إرجع الفرد الى بابھ فھو األن جاھز للقو ان شاء اهللا 
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  تجھیز اإلناث قبل اللقو –ثانیًا  

  
ع ووضعھا فى مساطب النتى م) ٦(یتم  كشف  اإلناث  بدایًة من شھر 

  ویظللن فیھا حتى اللقو. بعضھن  
ونضع كنادر بعدد النتى .  یجب أال تكون  بالمسطبھ أى طواجن 

وھذا من األشیاء الھامھ حتى النحفذ اإلناث على . الموجوده  بھا 
بدون فائده  والنفعل كما یفعل بعضنا من وضع ) البیض(الحصى 

ھ على  وأیضًا النضع الطواجن مقلوب–طواجن بھا جرش وخالفھ 
  وجھھا

فیكون من خالل المكالف . أما وضع الجرش والطمى والقشور الصدف 
 --------بعد انتھاء الوجبھ والى ثانى یوم قبل موعد الوجبھ التالیھ 

فإن وجدنا إحداھن تركب المكلف . ولكن علینا ھنا ان نالحظ اإلناث 
الجرش (ھنا علینا وضع التحدیق _______ بإستمرار وتحن الیھ 

لمدة ساعھ فقط ثم نخلى المكالف ونقلبھا على وجھھا للیوم ) الفھوخ
  التالى

... وفى تلك الفتره والى موعد اللقو یجب األھتمام بنوعیة الكلفھ   
  فتكون  كما ذكرنا فى الذكور

 ولكن حذارى اإلفراط فى تقدیم الكالسیوم –أیضًا الفیتامینات وما شابھ 
فى إعطائھم الكالسیوم قبل اللقو ولكن  نبدء .... كما یفعل البعض 

ذلك الى .. بفتره تتراوح بین اسبوعین الى ثالثة أسابیع قبل اللقو 
  جانب الفیتامینات والسلینیوم كما فى الذكور

قبل اللقو بأسبوع كما  ) المشخ(وأیضًا نركز ونكرر موضوع تنظیف 
  سبق
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 خطوات یجب التنبیھ علیھا اثناء فترة التجھیز  

  
لك الفتره یجب الرعایھ التامھ بالحمام ألنھ یدخل اثناء ت

وھذه المرحلھ تسبب اجھاد ) . تغییر الریش(فى القلش 
 فیجب مساعدتھ بالفیتامینات  و التحدیق –شدید للحمام 

دون . المناسب الذى یحتوى على الكالسیوم الطبیعى 
  اإلستعانھ بكالسیوم صناعى 

  زمھ دون تفریط  كما یجب امداده باألمالح المعدنیھ اال
  
  تأكد قبل اللقو  من ان جمیع ریش الحمام قد أكتمل . 
  
  تأكد من اكتمال الصامھ وجفافھا تمامًا . 
  
تأكد من الحالھ الصحیھ العامھ للحمام  ورغبتھ فى . 

  التزاوج 
  

حبیبى فى اهللا  بعد تلك الخطوات انت األن معك حمام 
الخطوه وھیا الى ______ جاھز إن شاء اهللا للقو  

  التالیھ  
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وقبل أن نتكلم فیھ یجب أن نسلم جمیعًا انھ رزق من اهللا 

ولكننا نأخذ ..ولیس شطاره كما یقول البعض ... سبحانھ 
باألسباب المتاحھ والتى وھبنا اهللا إیاھا وفى األول واألخر ھو 

  فضل اهللا یؤتیھ من یشاء
لفرخ وھو یعتبر اللقو فى الحمام عمومًا ھو أھم نقطھ فى ا

 كذلك فى الصافى بصفھ خاصھ
 ویعتبره البعض اسرارًا عسكریھ الیجب اإلفصاح عنھا

 واللقو ھو عباره عن عصارة وخالصھ أى غاوى
 ھى...... واسباب اللقو الناجح  

قبل أى شىء التوكل على اهللا عز وجل وتكون على یقین أنك 
. احھ وما تملك من خبره ومن طیور ومن جمیع اإلمكانیات المت

ما كل ذلك إالأسباب واهللا عز وجل ھو من یملك أن یكتب لھا 
 النجاح أو الفشل

ثم بعد ذلك الخبره الموجوده عند الفریخ والتى إكتسبھا  
 بتكرار التجارب وإستیعابھا والوقوف علیھا

 )بقدر ما أمكن(مستوى الطیور المتاحھ للفرخ  
ه وما معرفة الفریخ بمواصفات الحمام الصحیحھ وما یمیز 

 یعیبھ
 )یأخذ بأفضل األسباب(لفطنھ والتوقع األقرب للصواب ا 
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عدم العجلھ فى الحكم على الفرخ من مجرد زغلول أواثنین أو  
 )٦(حتى 

یعنى أال یكون دم الحمام واحد _____ تنوع أصول الحمام  
بل یفضل أن یكون مختلفًا إال فى حاالت معینھ مثل رد الدم ) النسب(
 )ا مھمھ جدًا وسیكون لنا معھا وقفھ إن شاء اهللا وھى قلیلھ ولكنھ(

 كلما زاد عدد الذكور واإلناث وإتسعت دائرة األختیار كان أفضل 
كلما اقترب النجاح     ألن الفریخ الذى ...... كلما كان الفرخ أكثر  

یرید أن یكون لھ بصمھ فى ھذا المجال  یظل یفرخ طول الموسم 
ودائمًا مایفیض اهللا عز )  كما نقولالفلتات(وھو فى انتظار األقوى 

وجل على عباده بكل جمیل والیضیع سبحانھ مجھود من أخلص 
 وتوكل وأجتھد

عدم اإلستھانھ بأي حمامایھ لضعف مستواھا قلیًالمثًال عن باقى  
یجب على أى فریخ أال یحكم على الحمام لمجرد التقلیب === الحمام 

یعنى من ... الحمام ولكن األھم عند الفریخ ھو جوف !!! فقط 
وتفرخ لك ) متواضعھ فى مواصافتھا(الممكن جدًا حمامایھ فقیره 

إنما ھى .. ماالتفرخھ جمیلة الجمیالت ولكن لیست ھذه قاعده 
 ولكنى اردت ان ابین لألخوه أن یقیموا ----اإلستثناء من القاعده 

 الحسب التقلیب فقط. حمامھم حسب فرخھ 
حرص دائمًا على اقتناء اكبرقدر من  أ---اإلناث كنز ألى فریخ  

 اإلناث
 أحرص دائمًا وأبدًا أن تحب حمامك وتشعر بھ 
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 الشروط الواجب مراعتھا عند اللقو
 علیك أخى الحبیب مراعاة األتى 

 حاول دائمًا ان تبدء اللقو بأن تقول بسم اهللا
تجنب اخى الحبیب دخول العضم األشكح على العضم األبیض اثناء  

 كذلك األظافر)  من أراد أن یفرخ فرخًاصحیحًال(اللقو 
على ) الحجرى(تجنب اخى الحبیب دخول الضریبھ الباكمھ الموجوده فى 

والمفروض على فریخ . باقى الحمام ألنھا تفسد أى ضریبھ تدخل علیھا 
الصافى أذا فرخ حجرى أن یفرخھ على حجریھ فقط والیدخلھ على اى فرد 

 بتوب اخر
 مثًال إن كان –ب مشترك فى الذكر واألنثى معًا أال یكون ھناك عی 

فال یجب أن القیھ على أنثى بھا نفس العیب . الذكر جفنھ محمل وملسوع 
ولكن علیك أن تلقیھ على أنثى ذات جفن ابیض ورقیییییییییییق                                                                 !!!! 

ثم تلقیھ على أنثى بھا نفس .  خفیفھ أو نقر بسیط أو مثًال ذكر بھ بطحھ
صغیره وكاملة (بل یجب أن تلقیھ على أنثى دماغھا مثالیھ !!! العیوب 

 وقیییییییس على ذلك) اإلستداره وبدون بطحھ أو نقر 
بقدر المستطاع وألننا نرید أن نحافظ كما سلف على جمال التوب  ونقائھ  

بقدر ما . لھ والتى اصبحت شبھ نادره والرجوع الى اتیاب الصافى الجمی
وتلك من أھم النقاط والتى __________ تستطیع حاول عدم خلط األلوان 

یجھلھا الكثیر من أخواننا وھذا ما أدى بنا الى ضیاع األتیاب الصحیحھ 
فالتدخل علیھ ) بدرجاتھ(بمعنى اقرب  أن كنت ستفرخ الدبور األصفر ...

حاول بقدر ماتستطیع أن توحد اللون مثًال ... ) .بدرجاتھ (الدبور األخضر 
 او –یبقى المستحب ان تلقى علیھ إناث برقبھ صفراء . سوف تفرخ سكرى 

او ھاتفرخ ذكر برقبھ خضراء القى علیھ بنیدیھ .. او شقراء الخخخ –سكاكره 
او صینیھ او برقبھ خضراء  ھھھھھھھھھھھھھھھھ طبعًا سیقول البعض انت 

 ؟؟ !!!ى بإناث بھذه األتیاب وإن وجدتھا فكم سیكون ثمنھا من این ل.. تحلم 
 كتابة كتابى ھذا  لكى ننقذ مابقي لنا من  لھ  ھذا من أھم اسبابأقول

وقد یفھم أخ من أخوانى ان ھذا القو ،،،، ارث  اجدادنا ونحافظ علیھ 
بھذه الطریقھ  سینتج من السكرى مثًال كل فرخھ مثل األب أو األم وفقط 

الالالالال بل سیعطینى اتیاب متنوعھ ولكنھا كلھا ستحمل لون الال...
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ولم نعرف لھ اصول   ان الحمام كلھ اتلعب فیھ وھناك اخ قد یقول–الدبوره 
أقول لھ نعم عندك بعض .. وممكن السكرى یفلتلى دبور اخضر على اى توب 

 الحق وكل شىء وارد فى الفرخ ومثلما نقول الطاجن قالب ھھھھھھھ ولكننا
والموضوع لن یعالج .. بتلك الطریقھ سننقى الدم ونزید قاعدة الفرخ النظیف 

ألن الخراب كان كبیرًا وعالجھ سیأخذ وقت !!!! فى عام او اثنین او ثالثھ 
وسیقول اخ انى عندما القى برقبات خضر على بعض ممكن ... لیس بالقلیل 

كون كل فرخھم اقول لھ ایضًا معك بعض الحق ولكن ھل سی–یفرخو أزایزه 
أزایزه ؟؟؟؟ بالطبع الالالال انا ھنا  بنقى دم  وبشیل منھ الشوائب ومع تكرار 

... الفرخ واللقو الصحیح ستصل الى نسبھ التحلم بیھا من اإلتیاب النقیھ 
سیقول اخ اخر انت  نسیت ان الدبور األخضر كلھ من اإلزازى والدبور 

ى الحبیب لم انسى ولكن ما تحكى األصفر من السبربیھ ؟؟؟؟؟ اقول لھ یا اخ
فیھ كان من مئاااااااات السنین وتعب علیھ اجدادنا حتى استخلصوا تلك األتیاب 

ثم نعید بنائھ من . الجمیلھ النقیھ ولیس من الطبیعى ان  نھدم مابناه غیرنا 
ھذا منطق خاطىء   فإذا  كان اجدادنا وصلوا الى برقبھ خضراء !!!!!!! جدید 

 فما المنطق او العقل الذى یجعلنى القیھ مثًال على إزازیھ -- وجتھ بیضاء 
ثم اجد معظم فرخى أزایزه وخالیلھ والخخخخخخ !!!!!! واقول ان اصلھ منھا 

العقل ھنا یقول انى استفید من مجھود  اجدادى والسنین الماضیھ وأثبت انا –
 وھدمناه نحن بل ھو مافعلھ السابقون.. ما فعلوه وھذا لیس بدعًا فى الھوایھ 

اقول لھ كان ذلك من مئات !!! وأكرر أن ھناك من سیقول كلھ من بعضھ . 
لییییییییھ نضیعھا .. السنین ولكن الواقع األن ان عندنا اتیاب مثبتھ 

!!!!!!!!!!!!!!                                                                           ؟؟؟؟؟
یاااااا  إخوانى فى الماضى كان الفریخ لما یفرخ غامق او نقش الخخخخ من 

أحنا !!!!!! كان بیقول علیھ سرده وقذارة بطن ...اآللوان المختلطھ دى 
 !!!!!!!!!!!!! بقینا بنتباھى بھ  وكمان ممكن نحاسن بیھ انھارده

عفوًا إن اطلت النفس فى النقطھ السابقھ ولكنھا تستحق أكثر من ذلك  
 .. 
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 نسمى اهللا ونأخذ انثى من المسطبھ وندخلھا على الذكر فى بابھ 
أیام تقریبًا سترمى الحصوایھ األولى ) ١٠(ان شاء اهللا بعد حوالى  

 إذا كنت ممن یحبون وضع حصوه –وبعدھا ترمى الثانیھ وتترك یوم 
واحده تحت التحضین ابدء من اول حصوایھ وحضنھا فى نفس الیوم 

والتنسى أن تترك مكانھا حصوایھ أخرى تكون رایقھ وتعلمھا بأى (–
 أما إذا كنت تحضن –إشاره بالقلم الرصاص وتتركھا لألنثى 

 تأخذ الحصوایھ األولى فعلیك  ان. الحصویتین تحت قص التحضین 
بعد ماتحصیھا مباشرة وتحتفظ بھا فى مكان رطب وجید التھویھ  

 ویمكنك األحتفاظ بھا فى المكان المعد –ودون التعرض للشمس 
لحفظ البیض فى الثالجھ وبعد ماتحصى الثانیھ  تضع األثنتین تحت 

 قص التحضین معًا
وم او اثنین  اترك الحصوایھ الرایقھ تحت القص الصوافھ لمدة ی 

 وكرر مافعلت.. ثم اسحبھامنھما  وأترك األنثى لتبیض ثانیًا 
 أفصل األنثى فى المسطبھ واترك الذكر فى بابھ 

أیام تأخذ ) ١٠(أیام اعطیھ انثى أخرى  وان شاء اهللا بعد )٣(بعد   
الى ان تأخذ منھا زوج الحصى  منھا الحصى وتحضنھ وتعید ماسبق

 بھ وتترك الذكر فى بابھ كما سبقالثانى وترجعھا الى المسط
أیام  تعطیھ األنثى الثالثھ وتكرر ماسبق مع األولى ) ٣(وبعد  

 والثانیھ
 أیام تعید الكره من جدیدالى أخر الموسم) ٣(ثم بعد  

 أحتفظ بجمیع فرخك وال تخرج منھ زغالیل ابدًا حتى نھایة الموسم 
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 وھو إعلم أن اسوء مرحلھ فى عمر فرد الحمام تبدء من عمره 
فال ) من  ناحیة التقلیب (-  الى ان یصبح علیھ الصامھ  ٨علیھ 

 تحكم علیھ ابدًا فى تلك الفتره 
فى اخر الموسم اختر لنفسك أفضل ما فرخت وبیع الباقى ویمكنك  

 ان تھادى منھ احبابك ایضًا
إحرص دائمًا أن تحجز لنفسك اكبر كمیھ من اإلناث العالیھ فى  

 واتھا مواصفاتھا بالنسبھ ألخ
جمع المبالغ التى بعت بھا  وخذ نصفھا واشترى بھ حمام من دم  

 ولكن التنسى –جدید ومستوى أعلى من المستوى الذى تملكھ 
التغالى فى األسعار وكن رحیمًا بإخوانك  وتذكر بدایتك وكم ......

 ارھقتك األسعار المبالغ فیھا 
 وانظر – عند شرائك الحمام الجدید احرص ان یكون مستواه اعلى 

 عندك فى األلوان واشترى التوب النقى الذى ینقصك  
التنسى أن تخصص  نسبھ من مبیعاتك تنفقھا فى سبیل اهللا  

وتتصدق بھا على من یستحق والتخشى فھى تجاره مع الغني الذى 
 --علیك ویبارك لك فیما وھبك   عنده خزائن كل شىء وسیخلف اهللا 

            ل تعالى فى سورة البقرهقا ---  سبحانھ ھو الكریم الجواد
  لَّكُم ريخ واء فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِن تو يا همفَنِع قَاتدواْ الصدبإِن ت

بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو كُمئَاتين سنكُم مع كَفِّري٢٧١( و( 

 لَكو ماهده كلَيع سرٍ لَّييخ نقُواْ منفا تماء وشن يي مدهي اللَّه ن
 كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُواْ منفا تمو اللَّه هجاء وغتقُونَ إِالَّ ابنفا تمو فَألنفُِسكُم

  )٢٧٢(  وأَنتم الَ تظْلَمونَ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

  
 كم انثى تكفى للقو على ذكر واحد 

وكلما زاد عدد __   إناث ٣ھ على األقل الى  یحتاج الذكر فى فرخ 
 اإلناث كان  أفضل 

 كم  قص تحضین یكفى لفرخ ذكر واحد   
  قصوص تحضین لفرخ  ذكر صافى ٤یكفى عدد   
 ما ھى المده المسموح بھا فى إختالف مواعید الحصى  
  أیام ویكون الصافى اسبق ٤اقصى مده ھى  
 س الذكر كم یوم یفصل بین تغیر األنثى بأخرى لنف 

من خالل تجاربنا لیس ھناك زمن معین فھناك ذكر یقبل انثى  
أخرى بعد یوم واحد أو اثنین أوثالثھ أو اربعة ایام واقصى فتره ھى 

أى انھ فى ) وھذا نادرإذا إتبعنا خطوات التجھیزكما سبق(اسبوع 
   أیام٣المتوسط 

  كم یوم یلزم للكشف على الحصى ألعلم إن كان مخصبًا 
.  أیام یمكنك معرفة إذا كان الحصى مخصب  أم ال ٤ بعد مرور 

 وھناك حصى یتضح بعد مرور یومین واقصى مده أسبوع  
  
   

كیف اضبط مواعید  
حصى الصافى مع 

  التحضین 
مبدئیًا إن كان  

حمامك قدیم عندك فأنت 
تعرف أحوال كل انثى 
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ھناك وھنا لن تكون . وتعلم تقریبًا بعد كام یوم ترمى حصاھا بعد اللقو 
  .....حیره وتستطیع أن تضبط مواعیدك بین األثنین 

وھنا ستبدء . فأنت التعلم مواعیده . أما إن كان حمامك جدید علیك 
 – وبعد یومین تلقى قص تحضین -بلقو األص الصافى مثًال الیوم  

 ألنھ دائمًا لماذا... وبعدھا بیومین اخرین تلقى قص تحضین أخر  
 مثًال تجد الصافیھ تحصى – فى الحصى التحضین اسرع من الصافى

 أیام   ٨بینما انثى التحضین تحصى بعد  .  أیام من اللقو ١٠بعد 
–وأیضًا إن كنت سوف تحضن حصوایھ واحده تحت قص التحضین 

أما إن كان اهللا ..... فلذلك رتبنا مواعید لقو التحضین بلطریقھ السالفھ 
ره من قصوص التحضین سبحانھ قد یسر علیك وعندك كمیھ كبییییییی

فغالبًا لن تحتاج الى ذلك ألنك سوف تلقى الصافى وعندما یرزقك .. 
ستجد قصوص كثیره حصت معھ فى نفس الیوم  ولن . اهللا بالحصى 

  تكون ھناك أى حیره 
  

 ماذا أفعل ألظل متذكرسن و نسب الحمام الذى سأفرخھ      
حده رقم واكتب لكل وا) حواجل(– دبل –علیك تصنیع أو شراء  

طبعًا یمكنك ایضًا كتابة اسمك او تلیفونك او العام الخخخ ما .. مختلف 
 یھمنا ھنا ھو رقم الدبلھ 

 یكون كل ذكرممن ستقوم بفرخھ لھ دبلھ برقم  
 تكون كل أنثى ممن ستقوم بفرخھا لھا دبلھ برقم 
  اعطى لكل باب من ابواب قصوص التحضین رقم مختلف  
أو بتخصیص أجنده .. مطبعھ قم بعمل دفتر فى أى       

أو كراسھ الخخخخخ  وتسطرھا بطریقھ معینھ وتفعل 
 –) أو اسمھ(جدول  ویكون بھ خانھ یكتب بھا رقم الذكر 

 خانھ بھا موعد –) أو اسمھا (خانھ بھا رقم األنثى 
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الحصوایھ األولى ویرفق بھا رقم قص التحضین الخاص 
 .بتحضینھا 
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 الزغلول قلیًال سوف تقوم بتركیب دبلھ بعد فك الحصى وعند نمو 
فى قدمھ وتكتب رقمھا فى الخانھ المعده لھا بالجدول ) من دبلك(

ألنھ سیفیدك بعد ذلك فى مواعید . وطبعًا تكتب تاریخ فك الحصوایھ 
 التحصینات ومعرفة عمر الفرد بالضبط  الخخخخخخ

 وھكذا مع كل الحصى  
فى تقییم قصوص سیفیدك ایضًا ذلك الجدول اخر الموسم  

 التحضین الموجوده عندك 
 أیضًا سیفیدك فى تقییم فرخ  الذكور واإلناث الصوافھ  
أیضًا سیفیدك فى معرفة ماھى انسب انثى من اإلناث جاوبت  

 ودمھم وافق بعضھ وأعطوا معًا أفضل مواصفات فى –على الذكر 
 الفرخ 

ماذا أفعل أن وجدت زغلول كبیر واألخر صغیر عندما أحضن  
 الحصویتین تحت قص 

أوًال یكون ھذا القص غیر كفؤ للخدمھ أو أكتفى بعد ذلك بوضع  
 األول أعطى ---- لكن المھم علیك فعل شیئین –حصوه واحده تحتھ 

أیام متتالیھ )٥(للزغلول الصغیر نقطتین فیتامین فیتافیت یومیًا ولمدة 
ول الكبیر   والتعطى اخوه      ثانیًا قبل وضع الكلفھ قم بسحب الزغل–

 ثم قم –وضعھ فى طاجن وضعھ فى اى باب خالى واغلق علیھ 
بوضع الكلفھ لألص واتركھ حتى یأكل الزغلول الصغیر وینفخھ 

 یمكنك إرجاع اخیھ بجواره وسوف – وبعد التأكد من ذلك –بزیاده 
یقوم األص بزقھ    ولكن التنسى أن یكون المكان الذى ستضع فیھ 

 – وإن كان عندك أكثر من حالھ  مثلھ --الزغلول مكان دافىء  
األفضل أن تجمعھم كلھم فى طاجن واحد حتى یقوموا بتدفئة بعضھم 

  وأكرر اغلق علیھم –البعض 
 ماذا أفعل إن كان زق التحضین ضعیف  
 –مبدئیًا نقول القص الذى الیفعل مایجب علیھ فى التحضین  

یجب أن  و–الیجب أن یكون ضمن فریق العمل الخاص بالصافى 
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 ولكننا  نحاول أن نجیب على كل الحاالت التى قد –نستغنى عنھ 
 عند موعد ----تواجھ الفریخ الجدید للصافى وھنا ننصح باألتى     

الخلطھ الشاملھ ( التقدم لھذا القص الكلفھ المخلطھ أى –الكلفھ الیومى 
 وھو لشدة الجوع سوف یأكل منھا –ولكن ضع لھ ذره عویجھ فقط ) 

 ثم –غم عنھ ثم أتركھ حتى یزق الزغالیل یعنى لمدة ساعھ تقریبًا بالر
 وھنا ستجده انھال علیھا حتى ینتفخ ثم تلقائیًا –ضع لھ الكلفھ المخلطھ 

 وھنا علیك أن تالحظ ما نوع –سوف یدخل على زغالیلھ ویزقھا 
 فكل قص ولھ مزاج معین فى نوع –الحبوب التى یحبھا ھذا القص 

شقھا مثلنا تمامًا فتجد انسان یحب اللحم وتجد اخر یعشق الكلفھ التى یع
 بعد مالحظتك لما یحبھ وبعد انتھائھ من – المھم –الفول ھھھھھھھھ 

 زود لھ الكلفھ بالنوع الذى یحبھ وابقى ادعیلى  –الزق للمره الثانیھ 
 ھھھھھھھھھ 

 ماذا أفعل بعد كل ذلك ایضًا ولم یزق الزغالیل بالقدر المطلوب  
 ولكن بعد –وجب علیك اإلستغناء عن ھذا القص ولو ببالش ھنا  
لكن المھم كیف أساعد الزغالیل حتى تكتمل ومن ثم     ---عش ھذا ال

 وھنا ننصح باألتى اشترى من أى –تعتمد على نفسھا فى األكل 
كخرطوم موتور (وركب بھا خرطوم )   سم٥٠(صیدلیھ سرنجھ 

واشترى عجینة )  سم٧(ى بطول حوال) اسماك الزینھ أو الكلوجوز
مطعم وخذ القدر الكافى وضعھ فى كوب وضع  من) فالفل(طعمیھ 

الكوب فى اى شىء بھ ماء دافىء حتى تكتسب العجینھ درجة حراره 
مناسبھ للزغلول واسحب بالسرنجھ وزق الزغلول حتى تمتلىء 

  واحتفظ بباقى العجینھ فى الثالجھ للیوم التالى –حویصلتھ 
      مزج العجینھ --ن ننبھ على عدة أشیاء مھمھ منھا وھنا علینا أ

 منھا ان یصیر قوامھا خفیف الى –بقلیل من الماء الدافىء لعدة اسباب 
– وأیضًا لتدفئة العجینھ – كى نتمكن من سحبھا بالسرنجھ –حد ما 

  أیضًا یجب ان ننبھ __________   زغلول بالماء وأیضًا لنمد ال
بعد كلفة قص التحضین وترك  الوقت الكافى لھ أن یكون ھذا اإلجراء 
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 أیضًا حذارى أن تخلع الزغلول من ---للزق مھما كان الزق ضعیف 
التحضین مھما كان ما بیأكلش ألن الزغلول محتاج للدفىء  كأحتیاجھ 

                                        ---للطعام والشراب وقد یكون اكثر منھما 
خرطوم فتحة الھواء الموجوده باللسان وننبھ على یجب أن یتخطى ال

  عندما تجد الزغلول بدء ----- وأال یقترب الطعام منھا مطلقًا –ذلك 
 علیك أن تقلل –یخرج من الطاجن ویجرى وراء اھالیھ علشان یأكل 

 األول أنھ عند الحاحھ على القص قد یجبرھما –مساعدتك لھ لسببین 
الثانى أنھ من شدة الجوع سوف یلجأ - على الزق ولو بنسبھ بسیطھ  

–لمحاولة األكل بنفسھ مع األھالى وھم سوف یساعدوه على ذلك 
 ھنا انتھى دورك  وأتركھ –وبمجرد ما تجده بدء یلقط ولو حبیتین 

 حتى إن لم تعجبك كمیة األكل التى تناولھا فسوف –یعتمد على نفسھ 
عویضھ ببعض  كل ماعلیك ھو ت---یصلح من حالھ یوم بعد یوم 

  الفیتامینات والكالسیوم واألمالح المعدنیھ لھ
 مع –ھل من الممكن أن أعتمد فى كلفة الصافى على الفول فقط  

 األھتمام بالفیتامینات واألمالح المعدنیھ 
 ولكل ھاوى – وفیھ وجھات نظر مختلفھ –األمر فیھ سعھ  

ل  ولكنى عن نفسى أفض----طریقھ ومنھج یسع الخالف فى األمر 
 ---التنوع فى الكلفھ ألن فوائده أكثر من اإلنفراد بنوع واحد مھما كان 

وحتى فى النوع الواحد من الحبوب أفضل التنوع وإدراج معظم 
منھا أنواع كثیره وسالالت ) الذره الصفراء(األنواع على سبیل المثال 

 وأفضل - -كثیره مثل الذره الفیومى والذره الفیشار  الخخخخخخخ 
 ألنھ ستجد فى كل واحده منھا نوع ---ما أستطیعھ منھا كلھا تواجد 

من الغذاء الیوجد فى أختھا وھكذا     بالضبط مثل اإلنسان كلما 
 ولم أسمع عن إنسان عاش ---تنوعت الوان غذائھ كلما كان افضل 

 وھذا ----عمره كلھ على غذاء واحد مھما كانت فوائده وعناصره 
ل فى كل شىء من تلك األنواع ما یمیزھا فضل من اهللا سبحانھ أن جع

 –فكلما نوعت فى الكلفھ -- وفى النھایھ یكملون بعض  –عن األخرى 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 أیضًا مع اإلھتمام بالفیتامینات واألمالح -كلما كان أفید لفرد الحمام  
 المعدنیھ  الخخخخخخخخ 

 كیف اقوم بحفظ الحصى ؟؟  
 =========  =نقول بحول اهللا  ھناك طریقتین فى حفظ الحصى  
حفظھ فى الثالجھ ویوضع فى المكان المخصص لوضع  ---األولى  

 البیض بھا 
أن تأتى بطاجن أو ماشابھ وتضع بھ نشارة خشب   یمكنك---الثانیھ  

 ثو تغطیھ بسلك ٠خشنھ أو سلك شبك من البالستیك وتحتفظ بالحصى علیھ 
منھا ٠قاط  ولكن علینا أن ننبھ على عدة ن٠حتى الیصل الیھ شىء یضره 

 ومنھا أن ٠) وسنوضح ذلك بالصور(أن یوضع الحصى رأسیًا ولیس أفقیًا 
 ومنھا أن یكون ٠یكون فى مكان جید التھویھ وبھ نسبة رطوبھ مناسبھ 

 ومن أھم النقاط أیضًا أن تقلب الحصى ٠بعیدًا عن أشعة الشمس المباشره 
  ٠ول الوقت  بمعنى أال تتركھ یرتكز على مكان واحد ط٠مره فى الیوم 

 
 

 كم یوم أحتفظ بالحصى لیكون صالحًا  
إن التزمنا بالشروط السابقھ فى طریقة الحفظ فیظل الحصى صالحًا لمده  

   والأعلم أكثر من ھذا ٠یوم وھذا عن تجربھ ) ١٤(اقصاھا 
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من النقاط الھامھ جدًا عند الفرخ بعد تسجیل مواعید تحضین الحصى 

المھم فى ... یوم فى المتوسط )١٨(بعد حوالى ) الفقس(یتم الفك 
الموضوع انى امسك الحصى فى موعد الفك وأضعھ على اذنى 

أعلم انھ حان . وعندما اسمع صوت نقر الزغلول بداخل الحصوایھ 
ساعھ )١٢(احسب من بعدھا  .. وقت الفك وبعدما أشاھد أول نقره 

ثقب لدخول الھواء أعلم وانظر الى الحصوایھ فإن وجدتھا اصبح بھا 
.... ان الموضوع یسیر فى اإلتجاه الصحیح نحو الفك السلیم األمن 

ھنا یجب علي أن اثقبھا بنفسى ثقب بسیط . وان لم اجد ھذا الثقب 
بطرف اصبعى حتى  ) برفق (ثم اضربھا .. مربع ) مم٣(حوالى     

ى یتشرخ الجدار الخارجى للحصوایھ بالكامل فى حركھ دائریھ حت
 یسھل على الزغلول الخروخ منھا بأمان

ھناك ایضًا معلومھ مھمھ یجب التنبیھ علیھا ھناك بعض  
. سمیكھ اكثر من الالزم ) المح(الحصى تكون القشره الداخلیھ بھ 

وھنا یجب علیك أن تمزقھا ) . یتكبس(وقد تتسبب فى موت الزغلول 
. ن والتستخدم ریشھ واحده لحصویتی. بعصب اى ریشھ ) برفق(

 وحذارى أن تجرح الزغلول اثناء تمزیقھا
ایضًا من األشیاء الھامھ التى یجب التنبیھ علیھا ھى نظافة  

أو من أىشىء أخر ألن ) ذبل الحمام(الحصوایھ نفسھا من الزرق 
ألن الجنین .. ذلك یساعد على نمو الجنین بالداخل نموًا طبیعیًا 

لقشره ولذلك تجد یتنفس من خالل مسامات دقیقھ جدًا موجوده با
لذا )   سبحان اهللا-سبحان من علمھ(التحضین یبدل الحصى ویقلبھ 

. یجب علیك اخى الحبیب اذا وجدت أى قذاره على غالف الحصوایھ 
أحضر قطعة قطن نظیفھ وبللھا بالماء الدافىء واعصرھا نصف 
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. ویجب ان تكون یدك  حساسھ ) برفق(عصره ونظف بھا الحصوایھ 
ثم جففھا بقطعة قطن  جافھ  ثم ..  ى علیھا بشده یعنى ما تضغتش

 ضعھا للتحضین
أفضل شىء ھو .. بالنسبھ لما یوضع فى طاجن التحضین  

ومن ممیزاتھ أنھ یحتفظ بالحراره ) التراب ولیس الرمل(الطمى 
ویجب ... بعكس الرمل الذى یفقد حرارتھ بسرعھ . والیفقدھا بسرعھ 

یكون كالبودره ولكن بالتقریب ان یكون الجرش لیس كبیر الحجم وال
بحجم العدس مثًال  فھو . ألنھ اذا كان كبیر ) السمسم(یكون فى حجم 

واذا كان ) . ممكن یتسبب فى ثقب الحصى(یمثل خطوره على الحصى 
فھو یمثل خطوره على الزغلول فى الثالث . اى ناعم تمامًا .كالبودره 

. طیع حمل رأسھ ورفعھا ألن الزغلول فى البدایھ الیست.. ایام األولى
فتكون على ارضیة الطاجن وھناممكن أن یدخل التراب فى انفھ او 

 ..فمھ وقد یكون سببًا فى الموت 
أن . أیضًا ننصح إخواننا اللذین یحضنون حصوایھ واحده  

 منھا مثًال ---یضعوا معھا حصوایھ اخرى رایقھ وھذا ألكثر من سبب 
 حصوایھ واحده قد تقلق أن ھناك  بعض اإلناث اذا وضعت لھا

ومنھا ان الحصوایھ الرایقھ تساعد .. وتتركھا والتكمل فترة التحضین 
جدًا الزغلول بعد الفك فى األیام الثالث األولى ألنھ یتخذھا كمسند 

 ولذلك –یسند علیھا رأسھ بدًال من وقوعھا على األرض . رأس 
حد أقصى أیام من تاریخ فك الزغلول وك)٤(النقوم بإزالتھا قبل 

أما فى حالة تحضین حصویتین مع بعض  فإن الزغلولین  .اسبوع 
 بیسندوا رؤسھما على بعضھما البعض
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 تركیب الكلفھ فى فترة التحضین 
من األفضل بالنسبھ لنوعیة الكلفھ فى األسبوعین  

األول والثانى بعد الفك  بالنسبھ لقص التحضین أن تقدم 
 ثم تضع لھم ---خشن لھم النواعم من الكلفھ وتقلل ال

ونقصد ھنا .. الكلفھ المعتاده بدایًة من األسبوع الثالث 
بالنواعم من الكلفھ أن تحتوى على كمیھ اكبر من العدس 

والحلبھ والذره العویجھ ) كسر الفول(وحت الفول
كسر الذره الصفراء (والدشیشھ) بنسبھ بسیطھ(والقمح

بنسبھ  (وبعض الخبز الجاف تمامًا ومكسر بحجم العدس)
وكسر الفول الصویا  واضافة قلیل من األرز ) بسیطھ

  أما الكلفھ ----والدنیبھ والفالرس والقرطم وبذر الكتان 
الخشنھ فتكون مزیج مما سبق مضاف الیھ الفول والفول 

 -----الصویا والبسلھ والذره الصفراء بأنواعھا 
ھ ھذا الى جانب المعتاد من الفیتامینات واألمالح المعدنی 

  الى جانب االھتمام بالتحدیق---واألحماض األمینیھ  
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آلى ) إن وجد(فى رأي المتواضع أن الصافى البنیدى كنز ثمین 
 ونؤكد فریخ الصافى ولیس أى ھاوى للصافى ٠فریخ صافى 

   لماذا ؟؟؟ ٠
ألن البنیدى بمثابة أرض بكر وخصبھ جدًا بالمقارنھ مع باقى 

 التوب األبیض النقى مع ٠ن من ممیزاتھ  وأل٠اإلتیاب األخرى 
 فھو بتلك المیزتین یصلح للقو ٠الضریبھ البیضاء أو العراقى 
 ویعطى نتائج ممتازه فى الفرخ ٠على أى دبور مھما كان لونھ 

أو للدقھ قل فى ( ودائمًا تكون النتائج ٠الناتج عن ذلك اللقو 
 ذلك ٠یھ تكون للون الدبور الملقى عل) معظم الفرخ ولیس كلھ

   ٠الى جانب فلتات قلیلھ بتوب البنیدى 
  وذلك بعكس أى توب أخر عند لقوه على توب مختلف 

ولذلك ھو كنز غالى لفریخ الصافى ألنھ یبعده عن خلط الوان 
 وللتوضیح --- -- الدبور ویعطى لون دبور صافى بمعنى الكلمھ 

 نضرب مثًال بسیطًا عندما یرید فریخ الصافى الحصول ٠أكثر 
)   أى جتھ بیضاء(على صافى برقبھ خضراء جتھ على بیاض 

وھذه (فأنھ یعطى مثًال ذكر برقبھ خضراء ألنثى بنفس التوب 
أصبحت نادره أن تجد انثى برقبھ خضراء وجتتھا بیضاء 

 لكن حتى إن وجدھا فما ھى نتیجة اللقو ٠) الیشوبھا شائبھ 
ما أتانا اهللا  ولكننا نحكم ب٠طبعًا كل شىء فى علم اهللا (؟؟؟؟ 

 ستجد معظم) من خبره فى ھذا المجال ومن تجارب األخرین 
 بمعنى انھ قلما أن یعطوك برقبھ ٠الفرخ إتیاب مشوھھ 
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 بل ومن الممكن جدًا أن یعطوك ٠خضراء جتھ على بیاض 
 ولكن طبعًا سیعطوا برقبھ خضراء ٠أزایزه من ضمن الفرخ 

عنى لو خرجت  ی٠جتھ على بیاض ولكن سیكون قلییییییییل 
   لیھ !!!!! اخر الموسم بواحد او اتنین تبقى نعمھ من اهللا 

  بنقول ذلك ؟؟؟؟
ألنھ ولألسف بعض الھواه الكبار عندما أرادوا أن یتخلصوا من 

زرعوا فى !!! األزایزه الناتجھ من الفرخ ولكن بأسعار باھظھ 
عقیدة الھواه المبتدئین  أنك التستطیع أن تفرخ صینى أو 

 ٠ وھذا غیر صحیح!!!!!!  خضراء إال من تحت إزازى برقبھ
ولكنھم نشروا ذلك حتى یستطیعوا تسویق مالدیھم من أزایزه 

وبماذا اقنعوا الناس ؟؟؟  بحجة أن ! وإتیاب مشوھھ أخرى 
  ) أرادوا بھ باطل٠حق  (٠أصل الدبور األخضر ھو اإلزازى 

                ٠فعًال أصل الدبور األخضر ھو اإلزازى 
  ولكن متى كان ذلك ؟؟؟؟؟ 

 ولكن اجدادنا كما سبق –كان من مئات السنین وقد یزید 
أیًا كن (وقولنا استخلصوا ھذه اإلتیاب البیضاء ذات الرقبھ 

 المھم ٠ثم ثبتوھا على مدار السنین الطوییییییییییییلھ ) لونھا 
 وھنا  ٠أنھ أصبح فى عقیدة الھاوى ھذا الكالم الغیر صحیح 

 الأقصد مبتدئین ٠قولت انھم زرعوا ذلك فى المبتدئین عندما 
 ثم – سنھ تقریبًا ٥٠ أو ٤٠ ولكن كان ذلك من حوالى ٠الیوم 

تداولتھ األجیال بعضھا من بعض حتى أصبح  عقیده فى ذھن 
  !! الھواه 

 ولكنھا ھامھ جدًا ألنھا ٠عفوًا إن أطلنا النفس فى ھذه النقطھ 
 اإلتیاب الصحیحھ للصافىالسبب فى تدھور الفرخ وضیاع 
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   أن یكون كل توبھ أبیض ناصع وأرى أن جمال الصافى
   ٠وتركب علیھ رقبھ أیًا كان لونھا أو لون دبابیرھا  

 البنیدى ان كان لقوه مثًال على أى ٠نرجع للكالم عن البنیدى 
 فسیعطیك الجتھ البیضاء مع الدبور األصفر ٠دبور أصفر 

 لقوه على دبور أخضر فسیعطیك وان كان) بإختالف درجاتھ (
الجتھ البیضاء مع الدبور األخضر  الخخخخخخخ ولیس معنى 

 ولكن سیكون ٠ھذا الكالم ان كل الفرخ سیكون جتت بیضاء 
  معظمھ إن شاء اهللا  

ثم یأتى بعد ذلك جھد الھاوى مع السنین فى تنقیة اإلتیاب 
  وتثبیتھا  

   ٠توب الواحد ویكفى أنھ یبعدك عن إختالط األلوان فى ال
  ویكفى أنھ یعید إلینا الجتت البیضاء ذات الرقبھ 

   ٠لذلك أقول  أن الصافى البنیدى كنز ثمین 
  ویوفر على الفریخ  تعب سنین طویلھ لظبط اإلتیاب   
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  ___________  

 أوًال  ننبھ على أن األمر فیھ سعھ ولكل ھاوى  فكره وطریقتھ فى -
 ومما الشك فیھ ان كل ھاوى یرید أن یرى  حمامھ فى العنایھ بحمامھ

  أفضل صحھ ممكنھ 
وھنا انقل طریقتى ووجھة نظرى الشخصیھ فى كلفة الصافى بعدما  

 –جربت على مدار األعوام طرق كثییییییییییره ورأیت نتائجھا كلھا 
أنھ كلما تعددت انواع الحبوب __________ ثم ثبت على األتى 
 كلما – كلما كان أفضل بالضبط مثل اإلنسان –ام المقدمھ لفرد الحم

 فمن الصعب إن – كلما كان أفضل –تنوع غذائھ فى الوجبھ الواحده 
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لم یكن مستحیًال أن تجد صنف واحد من الطعام یحتوى على كل 
 ومن ثم  نقول==العناصر األساسیھ فى بناء الجسم بصوره صحیحھ 

 د ممكن من الحبوب مثلمن األفضل أن تحتوى الكلفھ على أكبر عد 
البلدى ( الفول –) بأنواعھا( الذره الصفراء –الذره العویجھ  

إن لم یكن الفول نظیفًا وسلیمًا أرجو عدم تقدیمھ ألن )والحبشى
 العدس – البسلھ – الفول الصویا – أضراره ستكون أكبر من منافعھ

م  القرط–) أرز بقشره( أرز الشعیر – القمح – األرز –) أبو جبھ (
  –الفالرس –) إن وجد( الشعیر المقشر – الحلبھ – بذر الكتان –

 وتكون المقادیر كالتالى  
  ذره عویجھ  -ك٣ 
 ذره صفراء متنوعھ -ك٣ 
  فول متنوع -ك٢ 
  فول صویا-ك١ 
  بسلھ -ك١ 
  عدس -ك١ 
  حلبھ-ك١ 
  شعیر مقشر-ك١ 
 نصف كیلو أرز متنوع  
 نصف كیلو قمح  
 ) یكون كیلووفى فترة القلش( نصف كیلو قرطم  
 نصف كیلو بذر كتان  
 نصف كیلو فالرس  
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 احب لك أخى الحبیب وأنصحك بما یلى 

 أھتم جدًا وألقصى حد ممكن بالنظافھ العامھ سواء كانت نظافة الحمام أو المكان 
أنصحك ) العیون والمساطب والسالكھ أو المكان الذى تربى فیھ (بالنسبھ للمكان  

 التترك الحمام فى المكان اثناء – شھرین مره ولكن أنبھك كل) المالثیون(برشھ  ب 
 وبالنسبھ –الرش ولكن اعزلھ فى مكان بعید والتعیده قبل جفاف األشیاء التى تم رشھا 

 سم على كل لتر ماء٢ ضع –ألستعمال المالثیون 
مره –فى تطھیر المساقى والمكالف والطواجن )البرمنجنات(انصحك أیضًا بإستعمال  

 جرام على كل لتر ماء٢ع وذلك بوضع كل اسبو
( ولھ أسماء كثیره منھا ) افوماك(بالنسبھ لنظافة الحمام انصحك بإستعمال  

 ویجب –وذلك بوضع نقطھ على الرقبھ من الخلف ونقطھ على العئصھ ) نصروماكتین
 وتكرر –التنبیھ ھنا الى انھ یجب ان تكون النقطھ على الجلد مباشرًة ولیس على الریش 

یوم  ثم كل سنھ تكرر ذلك بشرط أال تدخل حمام جدید على ) ١٤( مره أخرى بعد  ذلك
 حمامك إالبعد إعطائھ الجرعتین السابقتین

أیضًا أنصحك أن تقوم كل شھر فى الشتاء وكل اسبوعین فى الصیف  بنظافھ للحمام  
 لیس  ولكن علیك ان تنتبھ الى ان یكون ذلك فى مكان----عن طریق اإلستحمام بالماء 

 وأن یكون ذلك  فى حدود – وأال یكون یومًا شدید البروده –بھ تیار ھواء مباشر 
 الساعھ العاشره صباحًا الى الحادیھ عشر

مسقھ مستقلھ ) الصافى أو غیره(اجعل لكل قص سواًء كان من التحضین أو الفرخ  
 لھ فقط وكذلك مكلف مستقل لھ فقط

 ولكن أعزلھ فى –على حمامك مباشرًة  التدخلھ –عند شرائك أى فرد حمام جدید  
وفى خالل تلك المده ستكون نظفتھ من –مكان مستقل على األقل لمدة أسبوعین 

 الحشرات كما شرحنا وكذلك تكون قد تأكدت من حالتھ الصحیھ
حاول دائمًا أن تكون مدة الكلفھ حوالى ساعھ واحده فقط ویستحسن أن تكون بعد  

مامك سیتعود على  مواعید كلفتك وھذا یعطى نتائج  وح–صالة العصر بحوالى ساعھ 
 ممتازه

قصوص التحضین التى تحتھا فرخ أكلفھا مرتین یومیًا فى الصباح الباكر وقبل  
 غروب الشمس بساعھ
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 ثم تتركھ یبرد وتزوده  شھور وذلك بغلیھ جیدًا٣مره كل ) الشیح البابونى(استعمل  
ام ویكون ذلك بعد أن تعطش الحمام مده بالماء البارد وتضعھ بالمساقى لیشربھ الحم

فھو ینظف جوف الحمام بفاعلیھ كبیییییییره ویقضى على   - ساعات ٦التقل عن  
 الدیدان

 فھو أفضل مضاد –التنسى عصیر الثوم والبصل واللیمون على األقل مره كل شھر  
 تجف ثم تترك الكلفھ حتى– وذلك بخلطھ مع الكلفھ بعد ضربھ بالخالط –حیوى طبیعى 

 ویمكنك أیضًا أضافة عسل نحل إن اردت ذلك أو أمالح –تمامًا وتضعھا فى الیوم التالى 
 معدنیھ أو فیتامینات  والخخخخخخخ

 تذكر دومًا أن الوقایھ خیُر من العالج 
تذكر وابدًا أن اهللا مطلع على كل أعمالك فاتقى اهللا فى تعامالت مع إخوانك والتغش  
    قال٠والتتعجل فى طلبھ بالحرام فاطلبھ بالحالل ٠ المحالھ وأعلم أن رزقك لك–أحدًا 

فَورب السماِء واَألرضِ إِنه ) ٢٢(وفي السماِء رِزقُكُم وما توعدونَ  (تعالى 
 وأعلم أن الحرام مھما كان قلیًال     سورة الذاریات)٢٣(لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ 

  والتنسى قول اهللا تعالى٠ وستحاسب علیھ بین یدى ربك سبحانھ ٠حق البركھ فھو یم

  ) واتقُواْ يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ (
  )٢٨١(سورة البقره   أیھ 

    ٨  ؛٧األیتین  – فى سورة الزلزلھ –وقال تعالى 
) هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي٧(فَم ( هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمو)٨(  (  

 وعلینا أن نعمل للغد والننظر –وأذكر نفسى وإخوانى أن اهللا سبحانھ خبیر بما نعمل 
ل وكل شىء  وسنترك الحمام والما٠ أو تتركنا ٠ إما نتركھا ٠تحت أقدامنا فى دنیا 

   قال تعالى --- أو والعیاذ باهللا غیر ذلك ٠ صالحًا كان –إال العمل 
  )  إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو دغل تما قَدم فْسن نظُرلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي

  )١٨( أیھ –سورة الحشر  ) خبِري بِما تعملُونَ
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ده بفضل          یصلح لتحضین الصافى وعن تجارب مؤك

 اهللا
سى   ٠ وعلى رأسھ    ٠الحمام الشامى بشكل عام        العب

زه     شقلباظ واإلنجالی ى ال یض والترك شقلباظ األب وال
 ٠السود والحمر  

 )الزاجل(الرمیات  
 الكریزلیات 
 الباكستانى 
 الحمام البلدى 
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م واألساسى فى أى  قص تحضین  أیًا  ھى الشرط األھ٠٠٠الحنیھ الشدیده  
  ٠كان نوعھ 

  ٠القوى الجسمانیھ المتناسبھ مع نوعھ  
 مثل ٠ وخاصھ المزمنھ التى تنتقل للفرخ  ٠أن یكون خالى من األمراض  

  على سبیل المثال –السالمونیال 
 إن تیسر ذلك ) اإلشداق( أن یكون الحلق واسع  
ألن ذلك یؤثر كثیرًا علیھ  ٠أفضل أن یكون سایب ولیس حبیس األسر  

 یعنى ٠ بشرط أال یكون ذلك بأسلوب النش ٠وبالتالى على الفرخ الموجود معھ 
تسیبھ یطلع وینزل براحتھ دون أن تصفر لھ أو ترفع لھ شواره ولكن اتركھ 

 وننوه ھنا انھ من أمسك بحمام غیره فھو حرام ویولد ٠٠بفطرتھ وال تالحقھ 
  ٠ویمحق البركھ من حمامھ  ٠الكره والحقد بین الناس 

  
 

من أھم أسباب نجاح أى ھاوى على وجھ العموم وھاوى الصافى على وجھ  
 وفریخ الصافى یحب ٠ ھو كتیبة التحضین الموجوده تحت یده ٠الخصوص 

 ویجب علیك أخى الحبیب ٠ فریق التحضین الخاص بھ ٠ویحترم الى أقصى حد 
 فى كلفتھ وفیتامیناتھ ٠فرخ تمامًا أن تھتم بحمام التحضین كأھتمامك بحمام ال

  ٠٠٠٠٠وتحصینھ والخخخخخخخخخ 
 ٠علیك أخى الحبیب بعد أن تنتھى من موسم الفرخ وكشف حمام الفرخ  

 ٠على األقل لمدة شھرین قبل اللقو أیضًا علیك أن تكشف حمام التحضین 
 ٠حھ  وذلك لتعطیھ قسطًا من الرا٠وغالبًا تكون تلك الفتره ھى فترة القلش 

 وأیضًا الشوق للفرخ من جدید

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

              
 فأنت تملك فریق تحضین ٠طبعًا إذا كنت قمت بفرخ الصافى من قبل 

 ٠ممتاز 
أما إن كانت تلك تجربتك األولى مع الصافى فأنصحك بما یلى  

٠٠٠٠٠٠٠ 
 علیك أن ٠شھور ) ٥(قبل الشروع فى الفرخ وبمده التقل عن  

 األنواع السالف ذكرھا من حمام تقوم بشراء مجموعة زغالیل من
 ٠التحضین 

 ٠سوف تتركھم سایبین بالشروط السابقھ  
 ھنا ٠ریشات ) ٤(عندما یصلوا من العمر الى أن یصبح علیھم  

) تعطى كل ذكر منھم باب بمفرده أى (سوف تقوم بتبوبیب الذكور 
 وھنا من األفضل ٠٠وتعزل اإلناث فى مجموعات  داخل مساطب 

 األفضل أن ٠أى طلبت التزاوج ) زافت ( ناث عندما تجد اإل
 ٠تحبسھا 

 وھنا ٠قبل فرخ الصافى بشھرین سوف تقوم بتزویج التحضین  
 فھذا سوف ٠أنصحك أن تعطى أنثى شامیھ لذكر رمیھ أو كریزلى 

 یخدمك كثیرًا فى الفرخ
 سیكون عندك كام قص عادات وتزوجھم ٠قبل ان تلقى التحضین  

٠ 
ومعھ العادات سوف تحضن حصى عندما یحصى التحضین  

 العادات تحت فریقك الجدید لتختبره وتقیم أدائھ
بعد عملیة التحضین والزق ستجد قصوص تحضینك واحد من  

 ثالثة أنواع

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

قص قام بزق الزغلولین بكفائھ وخرجوا من تحتھ  .١
 وھذا نعطیھ فى المره ٠٠٠مقاس واحد وبصحھ جیده 

 ونحن مطمئنینالقادمھ حصى الصافى 
أى (عطاك زغلول بصحھ وحجم ممتاز وأخیھ مضعون قص أ .٢

 وھذا سنعطیھ حصوایھ ٠٠٠) ضعیف وأقل منھ فى الحجم والصحھ
  ونتابعھ بحرص٠واحده فقط عند زق الصافى 

قص لم یفلح فى زق الزغلولین العادات ولم یجھزھما بالصحھ  .٣
 فھذا الیصلح لخدمة ٠ وھذا دبحھ أفضل ٠٠٠والحجم المطلوب 

 ٠٠٠٠یسبب لك االم كثیره إن أبقیت علیھ الصافى وسوف 
 ٠طبعًا أعلم أنھ سیكون موضوع مكلف الى حد ما  

ولكن إن كنت تبحث عن التمیز والسیر فى الطریق 
  فعلیك بذلك٠الصحیح وعدم الخساره فى المستقبل 

أیضًا عندما تفعل ذلك فأنت تساعد فریق شباب  
ًا أن  وخصوص٠التحضین على التعامل مع العضم القصیر 

 والتى ٠أول زق للحمام دائمًا یكون مفتقد الخبره 
 ٠سیكتسبھا بالتعلم مع العادات ألنھا أسھل من الصافى 

 ومن الیفلح معھا الیفلح مع ٠فھى مجال ممتاز للتدریب 
  والخساره فیھا أھون من الخساره فى الصافى٠األصعب 
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كل ذكر  ٠٠٠بإختصار وبشمول ھى حسبھ بسیطھ جدًا  
  ٠قصوص تحضین ) ٤( یحتاج ٠صافى سأقوم بفرخھ 

 فأنا أحتاج ٠ذكور صوافھ ) ٤(بمعنى لو ھافرخ مثًال  
 وأقول كل ذكر صافى ولم ٠٠٠قص تحضین ) ١٦(الى 

 ألن الفریخ علیھ أن یجعل ٠٠٠٠أقل كل قص صوافھ 
  ٠٠٠لكل ذكر على األقل ثالث نتى كما شرحنا 

دما تقوم بشراء الزغالیل  عن٠وھنا یجب ان ننوه الى  
 انت مثًال محتاج أن تكون كتیبة ٠لتجھز التحضین 

 ھنا علیك شراء ٠قصوص ) ١٠(ین مكونھ من تحض
  لماذا ؟؟؟؟ ٠٠٠٠قص ) ٢٠( أى ٠ضعف المطلوب 

 أو ٠علیك ان تتوقع مرض البعض أو ضیاع البعض 
 ولكننا ٠ واألمر كلھ بیدى اهللا سبحانھ ٠موت البعض 
 ب نأخذ باألسبا

وأیضًا علیك أن تتوقع أنھ ھناك عدد لن یفلح فى الزق  
  ٠وأنك ستتخلص منھ  
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تحضین وزق الصافى من األمور المرھقھ جدًا ألى قص تحضین  
 ٠ویتحمل فى مدة خدمتھ الكثیر من اإلرھاق والصبر والمعاناه 

 والفریخ ٠لذلك فقد تقل كفائتھ بعد  عدة أعوام من الخدمھ 
 الینتظر قص التحضین حتى یقصر معھ ٠ الخبره المحنك صاحب

 ولكن یكرمھ قبل ذلك ٠ویشوه تاریخھ الطویل معھ فى الخدمھ 
ویسند إلیھ عمًال خفیفًا یتناسب مع سنھ ومجھوده ویدخل مكانھ 

  ٠٠٠٠مایستطیع تكملة المشوار بنفس الكفائھ 
وھنا أقول أنھ فى رأیى الشخصى یجب البدء فى عملیة اإلحالل  

 سنوات    ) ٥ الى ٣(متوسطھا من تجدید بعد مده وال
 فیمكن أن تجد قص یبلغ من العمر ٠طبعًا لكل قاعده إستثناء  

   ولكن فریخ ٠سنوات أو یزید وتجده فى غایة الكفائھ ) ١٠(
 بل یأخذ باألحوط ٠الصافى الیجب أن یعمل على اإلستثناء 

  ٠٠٠وبأفضل األسباب 
 عند ٠اء عملیة اإلحالل والتجدید وھنا ننصح بشىء ھام جدًا أثن 

الشروع فى ذلك علیك أن تختار زغالیل من نفس حمام التحضین 
 ٠ وخصوصًا من تجد فیھ أقصى درجات الحنیھ ٠الموجود عندك 

!!!  التلقیھا على بعضھا ٠وعندما تصبح شبابات وجاھزه للخدمھ 
 كیف ذلك ؟؟ 

 وتأخذ ٠الكبار ستأخذ مثًال أنثى من الشبابات وتزوجھا بذكر من  
ذكر من الشبابات وتزوجھ بأنثى من الكبار  وتتركھم على ذلك 
حتى یقوموا بزق عش أو أثنین للصافى وبعد اإلطمئنان على 

  وإحاللھ  محل الكبیر ٠الجیل الجدید تبدء بلقوه على بعضھ 
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  خاتمھ
  

وبحولھ وتوفیقھ لنا  نكون قد أنھیا بحمد اهللا سبحانھ وتعالى  
   ٠ھد المتواضع لخدمة إخواننا األحباب ھذا الج

  
   وأن یجعلھ خالصًا ٠وأسأل اهللا سبحانھ وتعالى أن ینفع بھ 

  
وأعلم أن ھوایة الحمام تسع كثیرًا من اإلختالف فى وجھات 

 وأعلم أن الصافى على وجھ الخصوص أكثر ٠النظر واألراء 
  ولذلك٠نوع تكلم وأختلف فیھ األخوه المربین والعاشقین لھ 

  أقول 
  

 ومن أراد أن یأخذ بما ٠أحترم رأي من خالفنى فیما كتبت 
 فاألختالف فى ٠ ومن لم یأخذ بھ ٠كتبنا  فعلى الرحب والسعھ 

   وأحترم وأجل كال الطرفین ٠الرأي الیفسد للود قضیھ 
  وأشھد اهللا سبحانھ أنى لم أتعمد اإلسائھ ألي شخص بعینھ 

   ٠ولم یخطر ذلك ببالى إطالقًا 
  

  أل اهللا سبحانھ أن یجعلنا جمیعًا متحابین فى جاللھ وأس
وأن یجمعنا بھذا الحب تحت ظل عرشھ سبحانھ یوم الظل 

  إالظلھ 
  

 فھو منى ومن ٠وأعتذر عن أى سھو أو خطأ أو نسیان 
   وماكان من توفیق فھو من اهللا وحده ٠الشیطان 

     والحمد هللا رب العالمین
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