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 يقول هللا تعالى 

ْْنَاْمْ  ) ي َُّ يَي بلتَّ اَِّياَِّ َويَ ْهنَياْم  ما ََ َْ ْْنَياْمْ  يِي  بْلَِّيرا َوبْلَِّْ يِر َو ََ ََ ََ َو ََ ْمنَا بَنِي  د َولَقَْد َكرَّ

ُِ لا  ْي َخَْْقنَا تَْف ََّ   07سورة اإلسراء  (َعَْى َكثِ ٍر ما

فى األية لتبين ان االنسان مفضل على كثير من الخلق ولكنهه لهيا األفضهل كنهاض   ه  ( كثير)كلمه وجاءت 

  . قدراتوكى تتميز عن االنسان  قدراتالمخلوقات يتميز االنسان عنها  

أفضهل " ب ف ها ة مها يهتف ولهل الكلهف  الوفهاء  ويهلهق عليهه لقهف من ضمن الحيوانات التى تتميهز كهى الكها

  .ذلك لمقدرته ال الية على تذكر لاحبه ولو   د انقهاع طويل عنه" لديق لإلنسان

 

  .توجد منه ساالت كثيرةٌ مختلفة الهباع والمهمات

واسهخدامها   بوتر يهه الكها والكلهف البوليسه  وكلهف الحراسهة وكلهف الرعهاة وكلف الحقهو  كلف الصيد: منها

 .موكا فى جر ال ر ات وحراسة الخيلكانوا يستخد م.ق 0077ليا حديثا  ل منذ سنة 

 

مقارنهة ) رجهة  007لرؤية ممتهاةة تصهل ىلهى مجا  اوسع االنل الهويل لديها الكا ب ذو ال ديد من ساالت 

  ) رجة  النسبة للبشر 007 ب 
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 َاسة بلسَع 

عند الكا ب تفوق نظيرتها عند اإلنسان  ار ع اض اف وايضا اوسع نــــهـهاقا  عهن االنسهان فهه  تسهمع أن امها  

فما يسم ه اإلنسهان   ألواتا  يستحيل على اإلنسان أن يسم ها  ل تسمع   وألواتا  أعلى مما يستهيع اإلنسان 

 هل يسهتهيع الكلهف أن يسهمع  قهات   متهر ( 077)مترا  يسم ه الكلف  سهولة على   هد ( 057) جهد على   د 

 . مترا  ) 05)الساعة من   د 

 

ضافة ىلى أنها يمكن أن ف  كل االتجاكات   اإلفى اذنيها تمكنها من تحريكها مختلفة عضله  05 الديهالكا ب و

عن األخرى مما يتيح لها تحديد  سرعة الموقع الدقيق للصوت  شكل أسرع  كثيهر    يداىحدى أذنيه  كف فىتتح

  .من اإلنسان 



 

مليون ىلى ما يقر ب  005  تتراوح ما  ين الشف مستقبات حاسة  أكثر من أر  ين مرة فىتفوق البشر الكا ب 

الهرف ال ظمه   هداخل عبهر عند استنشاق الههواء المصهاحف للهروايح يمهر  ساالتمليون ف       077من 

ف  غرف األنهل ممها يسهمح مهن االحتفهاك  هالكثير مهن الهروايح  ق  هصاالنل وال ديد من جزيئات الرايحة تلت

  . والتمييز  ينهف

 

  .ىلى مساراتوالروايح عندما يتنفا الكلف يفصل  ين الهواء 

بلِّْعييوَ )مههر عبههر ي (بييالْون بألَْ وبلهييوب  )التهه  تصههف فهه  مجهها  حاسههة الشههف  (بألََييرالْون بيي بلييروب  )

  .ىلى الريتين( بالْون بألسوَ



 

اكتشهل ان الكلهف يمكهن الكشهل عهن مل قهة له يرة مهن   على قهدر  الشهف عنهد الكلهف   راسة  مل  احث قام 

عالف اخر شبه قدرتها على الهيا  نفحة من   السكر ف  مليون جالون من الميا   أو اثنين من حمامات أولمب 

  .تفاحة فاسدة واحدة ف  مليون   رميل

 

ويمكنهها الت هرف الكا ب لديها القدرة على شف الفيرومونات  والموا  الكيمياييهة الفريهدة لكهل أنهواع الحيوانهات 

  . الجناتزاوج وغيركا من التفاليل ذات الصلة للالت  ت لن عن است دا كا على  الحيونات 

 



كهذا  ."ف  ال ا ة حتى وان كان الشخص يقهوم  هالرك المفقو ين انهف قا رين على التولل ىلى  احث ويقو  

الرايحههه الوحيههد  مههذكل جههدا ىذا كنهه  تفكههر فهه  ذلههك مههن وجهههة نظههر كندسههية  ألن رايحههه الشههخص ليسهه  

 .كلف ان يميز رايحه الشخص المهلو بالمكن تيالموجو    المكان و

 

ستخدام الكا ب أثناء الحر ب ال المية االولى والحر ب ال المية الثانية استخدم  فه  سهاحة الم ركهة لتحديهد تف ا

وذلك الن الكا ب تسهتهيع ال ثهور علهى قههرة الهدم وسهن اثنهان مهن حمامهات  .الجرحى وتقديف المساعدات لهف

 السباحة االولمبية 

 

اييهة ومنهها تهف تهدريبها علهى م رفهه وتحهد  الهروايح المخهدرة ويمكن للكها ب التمييهز  هين روايهح المهوا  الكيمي

  .والمخدرات والمتفجرات والقنا ل



 

الته  مهن خها  المهزج  هين الهروايح ىنشهاء رايحهة مميهزة عن االخر مهن خها   ىنسانكل روايح والتمييز  ين 

التى  وال هور مزيل ال رق الشامبو اوالصا ون او روايح  تنبثق من اإلنسان من عرق روايح من الما ا مع

يمكهن اسهتخدامها فهى ال ثهور علهى اشهخا    م هين  تنتج  صمة رايحة فريهدة مهن نوعهها لشهخص يستخدمها 

  .حتى امواتاو  مفقو ين احياء

 

كهرت أو   راسة عن الكلهف الهذت تمكهن مهن الكشهل عهن سهرطان الجلهد لهدى لهاحبته فه   0101منذ عام 

  . ريهانيا

 



 (In the medical journal The Lancet )الهبيهة "ذت النسه "كذا األمر ف  مجلة ونشرت  راسة عن 

وكهههان اخهههر اال حههاا التهههى قامههه  علهههى قههدرة حاسهههه الشهههف عنهههد الكهها ب كانههه  فههه  جام هههة كاليفورنيههها " "

مهن الحهاالت يسهتهيع الكها ب الت هرف % 17  وثب  فيهه أنهه فه  (University of California)األمريكية

سههرطان ىنهههف تولههلوا لوسههيلة جديههدة للكشههل عههن  قهها  علمههاء ىيهههاليون. مههن غيههر المرضههى علههى المرضههى

ولهل  ىلهى  ىلا ة مئات الرجا   المرض  دقة  وذلك من خا  كا ب مدر ة تمكن  من اكتشاف البروستات

10%.  

 

 Center) كلينيكيههلأل حهاا ال "كيومانيتها "وأوضح الباحثون فه  قسهف جراحهة المسهالك البوليهة فه  مركهز 

Humanity clinical research) كشهل عهن اسهتخدم  لل  ههمدرال الكها بفه  مدينهة ميانهو اإليهاليهة  أن

  .الخالة  هف البو  عيناتالمدر ه روستات من خا  شف الكا ب ىلا ة مئات الرجا   سرطان الب

 

 067عينهات مهن البهو  ت هو  لتسهم ماية رجهل  واكتشهفا أن مهن  يهنهف  واشهم    بوأشار الباحثون ىلهى أن الكها

غير مصها ين  وقهد نجحها فه  الت هرف علهى المصها ين  نسهبة تصهل ىلهى  547مصا  ا  سرطان البروستات  و
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 لهيا جديهدا عله  أن  موا  كيميايية م ينة ف  البو  مرتبهة  مهرض سهرطان البروسهتات من خا  شف 10%

  .عند البشر السرطان الكا ب لديها القدرة على الكشل عن

 

ىلههى أن المثيههر فهه  البحههث كههو نسههبة الدقههة ال اليههة فهه  الكشههل عههن سههرطان البروسههتات   الباحههثوأشههار 

لتقليدية الت  تجرى عن طريق الفحص البهدن  أو عينهات الهدم الته  ي ه  نتايج أفضل من االختبارات ا والذت

  .تكلل كثيرا من األموا 

وأن ش  نتايج الدراسة اآلما  ف  ىمكانية استخدام حاسة الشف لهدى الكها ب فه  الكشهل عهن أنهواع أخهرى مهن 

  أمراض السرطان واألمراض الم دية ف  المستقبل

 

  



  :بالخت اْ ب ي ذكر أو أنثى بلكْب

   هبي ة الحا  إلسقاطها على الحيوانات  هريقة غير مناسبة تماما النمهية الثقافية الدور الذت ل بته الصور

 

  -:تفُ ل بنثى بلكلب عي بلذكوْ لهذه بالسِّاب

  .تدريف اناا الكا ب تكون اسهل فى التدريف من الذكور  -0

  .لديها ميل للبقاء مثل االطفا  اكثر من ميل الذكور  -0

  .اكثر كدوء مقارنه للذكور كذا يج ل تدريبها اسهل -0

  .اكثر قا ليه للتدريف لذكايها ولبركا مقارنه  الذكور  -4

  .مرحله النضج اسرع من الذكور ي هيها ميز  فى التدريف عن الذكور -5

  .عداء اناا الكا ب الناا الكا ب اقل من عداء ذكور الكا ب لذكور الكا ب -6

  .   ينما ال يقوم األ ب  أت  ور ف  تلك المهمةالثديياتنثى  رعايتهف ك يركا من ىناا تقوم اال -0

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA


  بس  هللا بلرََي بلرَ  

تْ  سْ ي(( َْ لَّ لَْكْ  بلتَّ اَِّاَّْ ۙ َوَما َعَّْ َِ لَّ لَهْْ  ۖ هْْل أْ َِ ِْ ِ أَلْونََك َماَذب أْ يَوب ََ يَي بْل يا  ما ََّ يونَهْيَّ ِم َْ ْمَكْاِِّي َي تَْعْا

 ْ ْكْ  هللاَّ ََ َ  ۖ َعَّْ ِِ ۖ َوبتَّقْوب هللاَّ ِ َعَْْ  ا أَْمَسْكَي َعَْْ ْكْ  َوبْذْكْروب بْسَ  هللاَّ ََّ َ َسيِريْع بْلِ َسيابِ  يَْكْْوب ِم  )) إ نِنَّ هللاَّ

  ]4:سورة المايدة [

ِِْ  ْمَكْاِِّيي يَ )وقولههه  ييَوب ََ ييَي بْل ْ ) كههى الكهها ب المم ل مههه وقولههه( ما ْكييْ  هللاَّ ََ ييا َعَّْ ََّ ييونَْهيَّ ِم َْ   يقصههد  ههها االمتنههان (تَْعْا

مهن يهوم قها  يهم أ م أنبهئهف  أسهمايهف    وال برة والمواكف الت  أو عها هللا ف  اإلنسان   ىذ ج له م لمها  الجبلهة

 . والمواكف الت  أو عها هللا ف      الحيوان   ىذ ج له قا ا للت لف

 

 ْؤية مستقِّْ ة 

لدم وكذلك فى البو  أو حتى عن طريهق الجلهد فههى مهوا  من خا  الموا  التى تفرةكا الخايا السرطانية فى ا

لها  التأكيد رايحة مختلفة عهن غيركها وكهى  الالت األورام وحيهث اننها نسهتهيع أن نسهتخدمها ونهدر ب الكلهف 

على الت رف عليها ونستخدم حاسة الشف لهذ  الكا ب المدر ه فهى الكشهل المبكهر عهن االورام  هريقهه ميسهرة 

  .لمرض  خما سنوات حيث ان الموا  تفرة قبل كهوركا اكلينيك   خما سنواتو ورية قبل كهور ا

  بلنتا ج

اذا ار نا ان نستفيد من قدر  الكا ب على الشف على اكمل وجهه من خا  تدريبها فى ال ثور علهى المتفجهرات 

وتيدْيِّها قبل استخدامها فى قتل وترويع األمنين والكشهل عهن المخهدرات للقهب  علهى عصها ات المخهدرات 

من خا  تدريف الكها ب علهى م رفهه رايحهه الخايها السهرطانيه   فاسهتخدام انثهى لْكشف بلَِّكر عي بالوْبَ 

الكلهف افضهل واسهرع فهى التهدريف مهن الهذكور  لاسهبا ب السها ق ذكركها وكهذا مها اشهار القهر ن اليهه فهى نهون 

ِِْ  ْمَكْاِِّ َي تْ ))التأنيث  َوب ََ َي بْل تْ  ما َْ ْ َوَما َعَّْ ْكْ  هللاَّ ََ ا َعَّْ ََّ ونَْهيَّ ِم َْ  (( َعْا

ْلنَا َعَْْ يَك بْلِكتَياَب تِِّْ َانياا لِْكيلا َءيْ  ٍ )) كما قا  ت الى  فسبحان الذى انز  القر ن  تهد ر حهرف فهى القهر ن (( َونَزَّ

علمها من  الكريف يوفر على النا  عناء شهور ور ما سنين فكل حرف فى القران الكريف لف ينز  عبثا ولحكمه

ْت ديَاتِْْ  بلَر))علمها وجهلها من جهلها قا  هللا ت الى  ََ ِك َْ ِك ٍ  َخِِّ رٍ  ِكتَاٌب أْ ََ َْْت ِمي لَّْدْن   (( ثْ َّ يْصا
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