


 
    
 

 األسنان  قشرة

 

 حقيقتها وحكم استعمالها            

 
 
 
 

 إعداد: 
 د. أمل بنت حممد بن فاحل الصغيّ 

بكلية الشريعة، جامعة اإلمام.    أستاذ الفقه املشارك
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 املقدمة :
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلىى للىو وبى بو وتىع مىبع   

 أتا بعد:إبحسان إىل يوم الديع، 
بشكل سريع جداً، وبار اإلقبال  عي العام حول طب األسنان التجميليفلقد ازداد الو 

، وظ ىىرت مقنيىىات حدي ىى  أل طىىب األسىىنان بعاتىى ، وتىىع اىىشر التقنيىىات  القشىىرة عليىىو يىىديًدا
 السني ( أو  العدسات الالبق (.

ت ابلتوابىىل تىع انىىا تانىىة فكىرة  ىىن اىىشا النىىو  تىع التقنيىى  تىىع ا انىب ال ق ىىي فبىىدأ
ملعرفى  حقيقى   القشىرة( واستشىار   أل  ىن  (1 تع عدد تع األطباء واملختصني أل اىشا ااىال

العلمىىىي  ىىىا، فا ىىىرت حىىىاجت   ملعرفىىى  احلكىىى  وافتقىىىار  ىىىال طىىىب األسىىىنان  واالسىىى  ،حكم ىىىا
ىى قشرة األسىىنان: حقيقت ىىا وحكىى   ابأل ىىاا ال ق يىى ، م ع تىىة   علىىى الب ىىن وعلىىى مسىىميتو بى

 ما ا(.استع
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

لك ىرة انتشىار أتىراأل األسىنان  ؛احلاج  إىل  ىوا طىب األسىنان والدراسىات العلميى  فيىو -1
بدرجى  تبى،ة، واإلقبىال علىى التجميىل فيىو، وما ىر اىشر احلاجى  إأا عرفنىا أن عىدد أطبىاء 

 .(2 األسنان يبلغ نصف عدد أطباء ابقي األتراأل األخرى

 سرع  انتشار قشرة األسنان وت رة سؤال الناس عن ا تع اختالف أنواع ا. -2

 ب ن تستقل. م رد ب، خاب  أهنا ملل رعي للمسأاحلاج  إىل التأبيل الش -3

 

 اهلدف من البحث :
 

جاتعى  أم القىرى(، ود. ةيى  العسىكر  -تن  : د. حممد احلىاريي  استشىارأ أمل الوجىو وت صىل ال ىس(  أسىتاأ تسىاعد(1 
، . بىىىىىاا عبىىىىىدا بار  تىىىىىدير تعمىىىىىل العبىىىىى جاتعىىىىى  امللىىىىىس سىىىىىعود(، وأ – استشىىىىىاري  أل قسىىىىى  إبىىىىىال  األسىىىىىنان 
  تصنيع ابتسات  اوليود بتقني  ال ،ا(.بالتخصصي لألسنان جبدة،تتخصص 

 .116أ، صإمساعيل رت  اق طب األسنان و االمو،  ورج سي و موع ، مرمج : ينار: لف (2 
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وحىىىىاالت  ،ي ىىىىدف اىىىىشا الب ىىىىن إىل بيىىىىان حقيقىىىى  قشىىىىرة األسىىىىنان، وأنواع ىىىىا، و ي ا ىىىىا
 وضع ا، وحكم ا ال ق ي.

 الدراسات السابقة:
وغايىى  تىىا وجدمىىو  ،بعىىد الب ىىن والت ىىرأ مل أجىىد تىىع أفىىرد اىىشا املوضىىو  بب ىىن تسىىتقل

 فتاوى تسموع  أو تقروءة.
 خطة البحث:

املقدتىىىى ، وفي ىىىىا: أويىىىى  املوضىىىىو  وأسىىىىبابو اختيىىىىارر، وا ىىىىدف تىىىىع الب ىىىىن، والدراسىىىىات 
 واملن ج املتبع فيو. ،واخلط  ،السابق 

 وفيو تطالب: ، واتريخ ظ وراا.  التم يد: أل حقيق  قشرة األسنان
 األسنان أل اللغ  واالبطال .املطلب األول: معريف قشرة 

 املطلب ال اين: األل اظ أات الصل .
 املطلب ال الن: اتريخ ظ ور قشرة األسنان.

 وفيو تطلبان: نوا  القشرة، و ي ا ا وأضراراا.  املب ن األول: أ
 املطلب األول: أنوا  قشرة األسنان.

 املطلب ال اين:  ي ات وأضرار القشرة.
 وفيو تطلبان: ت استعمال قشرة األسنان، وحكم ا.  ال اين: حاالاملب ن 

 املطلب األول: حاالت االستعمال.
 وفيو تسألتان: تعمال قشرة األسنان.   املطلب ال اين: حك  اس

 ف ال ق ي.ياملسأل  األوىل: التكي
 املسأل  ال اني : حك  استعمال قشرة األسنان.
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  وبيات.وفي ا أبرز النتائج والت اخلامت :
 تل ق ابلصور.

 ف رس املراجع واملصادر . - ال  رس: 
 ف رس املوضوعات. -  

 منهج البحث:
االعتمىىىاد علىىىى املصىىىادر املعتىىىمة أل ال قىىىو، تىىىع الرجىىىو  إىل تتىىىب املعابىىىريع ابللغىىى  العربيىىى   -

 .اال الطيبابفيما خيتص واالجنلي ي  

املرجع تع ا  ء والص    تسبوقاً بكلم   ينار( إأا مل يكىع  رعند التوييق اقتصر على أت -
رجع تع الكتب املعابىرة أو النقل بني عالتيت منصيص، تع إضاف  اس  املؤلف إأا تان امل

 املقاالت.

 ع و اآلايت لسوراا تع بيان رق  اآلي . -

 ختريج األحادين تع تصادراا األبلي . -

 التعريف ابملصطل ات الواردة أل الب ن والكلمات الغريب  إن وجدت . -
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 التمهيد
 حقيقة قشرة األسنان وتاريخ ظهورها

 وفيو تطالب:  
 تعريف قشرة األسنان يف اللغة واالصطالح: –املطلب األول 

 القشرة يف اللغة:
يىى  الشىىيء تاللبىىاس و ىىور، لىىراء: أبىىل بىى ي، واحىىد، يىىدل علىىى من القىىاف والشىىني وا

ر الشىىىىىيء يَ  ة( أخىىىىىص تنىىىىىو، شىىىىىرَ ور(، و الق  شىىىىى  واحىىىىىد  الق   شىىىىىر  ر، والق  شىىىىىَ شىىىىىراً فانقَ ر قَ ر  قشىىىىى  وَقشىىىىىَ
شىىىرة علىىىى: ال ىىىوب الىىىشأ يلىىىب ، وتىىىل ومطلىىىق الق  الشىىىيء الرقيىىىق،   عىىىعر  شىىى  قَ نشىىىارة( تىىىا يَ و الق  

 .(1 تلبوس قشر
 األسنان يف اللغة:

 مجع: سع، واي تؤن  ، ومطلق على عدة تعاٍن تن ا:
 الضرس: واملراد ةا ا ارح  تع ال   . -

 السع: حد السكني. -

 السع: يراد بو العمر، يقال: أسع الرجل إأا تم ف و تسع. -

 القل .السع: توضع المأ تع  -

 .(2 السع: األتل الشديد والرعي -

 األسنان يف االصطالح:
رف السىىىىع ظنىىىىو: العاىىىى  النابىىىىة أل فىىىى  اإلنسىىىىان واحليىىىىوا ، والىىىىشأ أعىىىىدر   معىىىىاىل نعىىىى 

 

(، تىىىادة: قشىىىر، 11/171(، ابب القىىىاف والشىىىني وتىىىا ي ل  مىىىا، ولسىىىان العىىىرب  5/90يناىىىر: تقىىىايي  اللغىىى    (1 
 ، ابب: القاف.253وخمتار الص ا  ص

، 1207، والقىاتوس ايىيص ص155سىنع، وخمتىار الصى ا  ص :(، تىادة397 – 6/396ينار: لسان العرب   (2 
 فصل: السني.
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 .(1 لألتل
م يىد أل تضىغ الطعىام وع رفة األسنان ظهنا: أجسام بىلب  أل ال كىني العلىوأ والسى لي 

 .(2 اإلنسان والعديد تع احليواانت تشلس مت يداً  ضمو أل املعدة، وموجد عند
لإلنسىىان اينتىىان وياليىىون سىىناً أربىىع ينىىااي، وأربىىع رابعيىىات، وأربعىى  أنيىىاب، وأربعىى   :ويقىىال

 .(3 نواجش وست  عشر ضرساً 
 تعريف قشرة األسنان يف االصطالح:

مس مكىىىون بلىىون األسىىىنان غالبىىىاً تىىىا موضىىىع علىىىى  الوجىىىو اىىي: قشىىىرة أو قطعىىى  قليلىىى  السىىى 
 .(4 اخلارجي لألسنان العلوي  األتاتي 

ملصق اب ى ء األتىاتي للسىع  (5  لني(اوعرفة ظهنا: ب ائ، رقيق  جداً تع تادة  البورس
 .(6 لت سني املا ر ا مايل ومستخدم عادة إلعطاء األسنان الشكل واللون ا مايل

لني اخلىىاص لألسىىنان أو تىىع حشىىو اوعرفىىة ظهنىىا: طبقىى  رقيقىى  جىىداً تصىىنوعاً تىىع البورسىى 
بلون السىع ملصىق اب ى ء األتىاتي للسىع وألىس لت سىني تا ىر األسىنان ومسىاا  أل مصى ي، 

 .(7 ا ويكل ا وحجم ا وطو الوهن
 

(، والتعري ىىىات ال ق يىىىى ، 2/1107  جىىىي ، واملوسىىىوع  امليسىىىرة، لقلعىىىو250ص يجىىى لغىىى  ال ق ىىىاء، لقلعىىىو  تعجىىى  (1 
 .116للمتيت ص

 .572ينار: املوسوع  الطبي  ال ق ي ، ألمحد تنعان، ص (2 
 .116(، والتعري ات ال ق ي ، للمتيت ص1/291املصبا  املن، أل غريب الشر  الكب،   (3 
 سنان، وينار: املوقع   القشور اخل في  التجميلي ، د. بدر احلسني( أل  ل  أينار: تقال  (4 

 http://goo.gl/r4O2e5 
لني: اىىو تىىادة متكىىون تىىع عنابىىر تعدنيىى  وغىى، تعدنيىى  مت مىىل احلىىرارة العاليىى ، وينىىتج علىىى اي ىى  تسىى وق االبورسىى  (5 

 تصنع  ابلكاتل تنو.خيلص ابملاء املقطر يعمل تعجون ميكع استخداتو لعمل ميجان 
 .209ينار: قاتوس ال ريد لطلب األسنان، للصغ، ص 

 .www.godentist.org/ar/veneersينار:  (6 
، والقىىىىىىىىىىىاتوس   http://www.al-mhedeb.com/vb/showthread.php?t=286   يناىىىىىىىىىىىر (7 

 .209ال ريد لطب األسنان ص
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السىىىىىابق  تتقاربىىىىى ، لكىىىىىع التعريىىىىىف األخىىىىى، أعىىىىى  إأ قىىىىىد مكىىىىىون الطبقىىىىى  تىىىىىع التعري ىىىىىات 
 أخرى وقد مساا  بتغي، احلج  أو الطول للسع. ةلني أو تع حشو االبورس

 األلفاظ ذات الصلة: –املطلب الثاين 
 العدسات الالصقة:

لني وتىىواد بالسىىىتيكي  أخىىرى مبلىىىغ االبورسىىى اىىي عبىىارة عىىىع طبقىى  رقيقىىى  جىىداً تكونىىى  تىىع 
تل ، أأ بسمات  عدسات العيون الالبق ، واي عبىارة عىع طبقى   0,4إىل  0,2مساتت ا تع 

 .(1 مغطي  األسنان دون احلاج  إىل برد أو حتض، أسط، األسنان
واىىىشر العدسىىىات اىىىي نىىىو  تىىىع أنىىىوا  القشىىىور اخل فيىىى  لكىىىع تصىىىطل،  العدسىىىات( اىىىو 

 لي  تصطل اً علمياً.ل، املش ور والدارج أل ااتمع لكنو املصط
 الوجوه اخلزفية:

لني فقىص، وحتتىاج إىل حتضى، األسىنان ومغطىي امطلىق علىى الطبقى  الىيت مصىنع تىع البورسى 
أهنىا تقتصىرة علىى  اي نو  تع أنوا  قشىرة األسىنان إالسط اً واحداً أو سط ني تع السع، و 

ختتلىىف تىىع حيىىن احلاجىى  إىل الىىمد  راد ةىىا  العدسىىات( لكن ىىاطلىىق ويىى لني، وقىىد ماتىىادة البورسىى 
 .(2 والت ض، للسع، وتع حين استخدات ا فالغالب أهنا موضع لتغطي  األسنان األتاتي 

 لني:اقشرة البورس
بىىى ائ،  ، واملىىىراد ةىىىا:لني املصىىى ، للسىىىعاواىىىي تسىىىمى لخىىىر للقشىىىرة السىىىني ، أو البورسىىى 

 .(3   ء األتاتي للسع لت سني املا ر اخلارجيلني ملصق ابارقيق  جداً تع البورس

 

مييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  احلقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل يناىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر: تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال د. أتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى، توجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان أل توقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع عيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادات أتاد (1 
http://alhokail.com.sa/articles.php?action=show&id=111     وسيأيت ال رق بني العدسات والقشىرة السىني ،

 أل املب ن ال اين عند أتر األنوا .
 .209املرجع السابق، وينار: قاتوس ال ريد لطب األسنان ص (2 
  .www.godentist.arg/ar/veneersينار املرجع:  (3 
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 اتريخ ظهور قشرة األسنان: –املطلب الثالث 
م، 1928اخرتعىىىة قشىىىرة األسىىىنان تىىىع قبىىىل طبيىىىب األسىىىنان  مشىىىارل  بينكىىىوس( عىىىام 

م، بنعة القشور لتبقىى 1937وألس الستخدات ا أل مصوير األفالم، م بعد ألس وأل عام 
ابألسنان، إأ ملصق بالبق تؤقة، م دخلة تراحل تع التطور وأجرية أ ىاا عىام البق  

ام مقنيىى  ذىىوأج ور ابسىىتخد: إتكانيىى  وضىىع قشىىور البورسىىالني اي ىى م( أظ ىىرت نتائج ىىا1982 
بقائ ا علىى املىدى الطويىل، واليىوم وتىع حتسىع املىواد الالبىق  وعواتىل الىرتابص  املصنع وإتكاني 

 .(1 عام  30 – 10األسنان مدوم تع  العاجي، أبب ة قشور
 ا أل خمتىمات ويىرتات أسىنان عامليى  موجىد أل عىدد تىع الىدول واشر القشرة يت  مصىنيع

الصني وبلجيكا، وقد قاتة اشر الشرتات  مالت دعائي  تبى،ة، وألىس لرتوا ىا علىى  :ت ل
حتتىىىىاج إىل خمىىىىدر حسىىىىاب الوجىىىىور اخل فيىىىى  التقليديىىىى  الىىىىيت حتتىىىىاج إىل  ىىىىة وحتضىىىى، األسىىىىنان و 

توضعي واي أت ر مسات  تع القشرة أو العدسى  الالبىق ، واىشر املى ااي أإرت إعجىاب النىاس 
وجعلىت   يب  ىىون عىىع اىىشر التقنيىى  ا ديىىدة تعتقىديع أهنىىا اخليىىار البىىديل لتجميىىل األسىىنان،  ىىا 

 .(2 ساعد على انتشاراا أل ت ، تع الدول

 

   https://www.dentalaegis.com/id/2012/09/prefabricated-veneersينار:  (1 
لطىىىىب ومقىىىىىو   توقىىىىع  موعىىىى  امل يىىىىىدبو  .http://goo.gl/FgqtA5يناىىىىر: توقىىىىع املوسىىىىىوع  احلىىىىرة  ويكيبيىىىىىداي( و 

 . http://www.al-mhedeb.com/vb/showthread.php?t=286األسنان 
 .asnanaka.com/phpp2/showthveadينار: املوقع ترت  أسنانس الدويل  (2 
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 املبحث األول
 ومميزاتها وأضرارهاأنواع القشرة، 

 وفيو تطلبان:
 أنوع قشرة األسنان: –املطلب األول 

أهنىا ختتلىف  ا واىي وإن تانىة أمسىاء ياريى  إاللقشرة األسنان أنوا  وتسميات معرف ةى 
 تع حين املادة املكون  تن ا، وتع حين طريق  االستعمال، واي:

 (:Lumineerومني )الل   –أوالً 
تلى ،  0.3 – 0.2اي عبارة عع عدسات يت  لصق ا على السع، مساتت ا ال م يد عىع 
 .(1 ف ي رقيق  جداً  ين ال يت  برد األسنان أل أغلب احلاالت عند وضع ا

 (:Veneer) ينيالف   –اثنياً 
تلىىىى ، م بىىىىة علىىىىى األسىىىىط، الاىىىىاارة  0.5، مساتت ىىىىا مقريبىىىىاً اىىىىي قشىىىىرة تىىىىع البورسىىىىلني

 .(2 مكون العلوي  األتاتي  تن ا لألسنان وغالباً 
، ظنو حيتاج إىل  ة الطبق  اخلارجي  لسط، السىع بسىمات  ال مقىل وخيتلف عع اللوتن

 

عمىر أل املوقىىع وتقىال د.سىوزان   http://goo.gl/e80dUt قىع تدونى  طىب األسىنان اإللكرتونيى يناىر: تو  (1 
http://dr-suzan.worldgoo.com/t28-topic . 

ل أ. بىىىىىاا بىىىىىع على حىىىىد قىىىىىو _( األتريكيىىىىى  لألسىىىىىنانden.matلكىىىىع  اللىىىىىوتن،( والىىىىىشأ يصىىىىنع أل خمتىىىىىمات   
غى، تتواجىد اآلن ولىي  انىىا   وابىل تعىو،_بعىد الت عبىدا بار  تىدير تعمىل العبى، التخصصىي لصىناع  األسىنان(

أل املسىىأل  علىىى تىىا اىىو توجىىود تىىع سىىباب عديىىدة، فب ىىشا سأقصىىر احلكىى  معاتىىل للمختىىمات تىىع األطبىىاء حاليىىاً أل
 .22( ص1ومنار: الصورة األنوا  األخرى.

 .   http://dr-suzan.worldgoo.com/t28-topicينار: تقال د. سوزان عمر أل املوقع  (2 
طيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب أل توقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع أفينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو وتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال د. رقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اخل

http://www.avenue.com.sa/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=104:2012-12-19-22-01-17&catid=3:2012-07-05-00-52-

47&Itemid=5. .  22( ص2ومنار الصورة. 
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 تل ، وعلى اشا ف ي حتتاج إىل حتض، لألسنان قبل وضع ا. 0.6عع 
 (:Verraالفياني أو الفيا ) –اثلثاً 

سىىىىىد اسىىىىىتخداتات تىىىىىالتبيي  و ت،  ىىىىىا عىىىىىدة اىىىىي قشىىىىىرة تصىىىىىنوع  تىىىىىع خىىىىى ف الطبقىىىىا
 ال راغات، ومعديل األسنان املكسورة ويميل ا وتعا   بع  احلاالت.

،( ظنىىو: اسىى  تنىىتج ملختىىمات  تيتشىىغان األتريكيىى ( ويىىت  لىىوتنوخيتلىىف  ال ىى،ا( عىىع  ال
ر ظن أبىىب، لىىىو  يىى ات أخىىىرى تالسىىىما  تعمىىىل خىىاص لصىىىناع  األسىىنان، م مطىىىو مصىىنيعو أل 

غلىل طبيعىي لألسىنان، ويسىاعد حجم ىا بت يىكلالضوء الطبيعي واليت معطي بن اأ انكسارات 
يغىىىىىىا  ت 325الب   ال ىىىىىى،ا( مصىىىىىىل إىل املىىىىىىادة الالبىىىىىىق  والىىىىىى ايدة تىىىىىىع قىىىىىىوة ال بىىىىىىات، وقىىىىىىوة بىىىىىى 

 تيغىىا ابسىىكال( سقيىىاس الصىىالب ، ابإلضىىاف  إىل  يىى ات  216،( ، بينمىىا  اللىىوتن(1 ابسىىكال(
 أخرى.

 ال ينىىىى،( ظنىىىىو: ال حيتىىىىاج إىل  ىىىىة لطبقىىىى  السىىىىع تطلقىىىىاً، بينمىىىىا وخيتلىىىىف  ال ىىىى،ا( عىىىىع 
 .(2 تل  0.6 ال ين،( البد تع  ة للطبق  اخلارجي  لسط، السع بسمات  ال مقل عع 

 املعاتل املتخصص  بصناع  األسنان.وي عد  ال ،ا( أحدا تا وبلة إليو 
لكىع ايىت رت ابلعدسىات  واشر األنوا  مندرج حتة تسىمى القشىرة السىني  أو اخل فيى ، 
، إال أنىو (3 ،( اىو األبى، أن حيمىل اسى  العدسىات، واحلقيق  أن النىو  األول  اللىوتنالالبق 

 .(4 ال يستعمل أل مجيع حاالت األسنان ت االت ضعف األسنان أو بروزاا
 مميزات وأضرار قشرة األسنان: –املطلب الثاين 

 

ضىىغص أو اإلج ىىاد، لاي وحىىدة تشىىتق  تىىع الناىىام الىىدويل لوحىىدات اىى  Pa( الرتىى  pascalابسىىكال  ابإلجنلي يىى :  (1 
ا: تعاتىىىىىىىىىىىل يونىىىىىىىىىىىغ وتقاوتىىىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىىىد(. واىىىىىىىىىىىو قيىىىىىىىىىىىاس للقىىىىىىىىىىىوة العموديىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىى وحىىىىىىىىىىىدة املسىىىىىىىىىىىىاح   . وأيضىىىىىىىىىىىً

http://goo.gl/CMnJuj    ملادة ال ،ا.22( ص 3ومنار الصورة رق ) 
 ال ،ا(  مقني ا بار  تدير تعمل العب، التخصصي لألسنان، تتخصص بتصنيع  أ. باا عبد (2 
 جاتع  أم القرى(. – استشارأ أتراأل ال    رييد. حممد احلا (3 
 سعود(.د. ةي  العسكر  استشاري  أل قس  إبال  األسنان، جاتع  امللس  (4 
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 املميزات: –أوالً 
  ي ات أو ا تا يلي:لقشرة األسنان 

وسىىىىيل  لتجميىىىىل األسىىىىنان، تمىىىىا ميكىىىىع  ء ت ىىىى، تىىىىع عيىىىىوب األسىىىىنان ف ىىىىي معىىىىد  إخ ىىىىا -1
 استعما ا تعالج أل بع  احلاالت.

 معطي القشرة لوانً انبعاً تتجانساً تع بقي  األسنان. -2

 لون القشرة دائ  وإبة. -3

املرتاتبىى  أو الرتتيبىىات ال ابتىى  قىىد مكىىون أل بعىى  احلىىاالت حىىالً سىىريعاً ودائمىىاً لألسىىنان  -4
 دون احلاج  إلزالت ا. ،القدمي 

للقشرة تقاوت  فاعل  ضد مشكل البقع امللون  اليت مغ، تع لون األسنان عىادة ملالتسى   -5
 قشر ا اخلارجي  الالتع  املا ر.

 فرتة العالج ليسة طويل  فقد مرتاو  تا بني أسبو  إىل أسبوعني. -6

 در توضعي.ال حيتاج مرتيب ا إىل خم -7

 تع ا ناء السع فتعطي املا ر الطبيعي. أتخش ا ناءات متعاطى -8

 .(1 لنيالل   بصورة جيدة تع تادة البورسمتأقل  ا -9

 األضرار والسلبيات: –اثنياً 
 تما تان لقشرة األسنان  ي ات فل ا تشلس أضرار وخماطر تع أو ا تا يلي:

أن الطبيىب ال ميكىع لىو إرجىا  األسىنان  أن عملي  الت ضى، للقشىرة ال رجعى  فيىو، أأ:  -1
 تما تانة تع قبل.

 

، وتوقع ترت  أسىنانس الىدويل لطىب 45ينار: تقال القشور اخل في  التجميلي ، د. بدر احلسني أل  ل  أسنان ص (1 
-http://dr، وتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال د. سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوزان عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أل املوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع asnanaka.comاألسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنان 

suzan.worldgoo.com/t28-topic خالىىد عبداحلميىىد أل توقىىع تلتقىىى تنسىىو   ، وتقىىال د. عميىىد
 . /http://www.e-moh.com/vb/t99300ة الص   وزار 
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إزال  ج ء تع الطبق  اخلارجيى  أو  –أل بع  حاالمو  –قد حيتاج حتض، السع للقشرة  -2
 برد للسع وتع م يصب، أت ر حساسي .

 مي كع للتسوس أن حيل على السع احلاتل للقشرة. -3

 م توهنا تطابق  للون األسنان.عدم إتكاني  مغي، لون القشرة بعد وضع ا أل حال  عد -4

ال معىىىد القشىىىرة عالجىىىاً ألتىىىراأل الل ىىى ، بىىىل قىىىد يعىىىاين الىىىبع  تىىىع حتسىىى  أل األسىىىنان  -5
 والت اب الل   نتيج  خطأ أل أيناء عملي  الت ض،.

أن القشىىرة مل ختتىىم بعىىد وال موجىىد دراسىىات علميىى  بىى ي   مؤتىىد تىىا يىىشترر املنتجىىون  -6
لني وتىىىىادة ا ىىىي تصىىىنوع  تىىىىع خلىىىيص تىىىىع البورسىىى ظهنىىىا تقاوتىىى  للكسىىىىر وإبتىىى  اللىىىىون ف

بالسىىتيكي  تشىىاة  للمىىادة املسىىتخدت  ابحلشىىو، ووجىىود ت ىىل اىىشر املىىادة اعل ىىا عرضىى  
للتلىون والتغىى،، تمىىا أن بعى  املىىواد متىىأير بوجىود الرطوبىى  بشىىكل أت ىر تىىع غ،اىىا، فىىال 

 .(1 موجد تادة متالءم بشكل جيد بوجود اللعاب والدم وغ،اا

 

، وتقىىىىال: القشىىىور اخل فيىىىى  التجميليىىى ، د. بىىىىدر 251ص لرتتيميىىى ، د. اخلليىىىىل و موعىىى ،يناىىىر: تىىىداواة األسىىىىنان ا (1 
، وتدونى  طىب asnanaka.com، وتوقع ترتى  أسىنانس الىدويل بطىب األسىنان 45احلسني أل  ل  أسنان ص

 .edntalksu.net/category طب األسنان التجميلي رتوني ، ختصصإللكلاألسنان ا
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 املبحث الثاين
 ن، وحكمها حاالت استعمال قشرة األسنا

 وفيو تطلبان:
 حاالت االستعمال: –املطلب األول 

 القشرة السني  إتا أن مستعمل تعالج لبع  احلاالت أل األسنان ت ل:
تعىى    ،األسىنان املتكتلىى ، حيىىن يىىؤدأ مسىىوس األسىىنان وامبىىا  بعىى  العىىادات السىىي   -1

القلىىى  أو األظىىىافر إىل ستىىىل األسىىىنان، لىىىشا يلجىىىأ الىىىبع  إىل اسىىىتعمال القشىىىرة السىىىني  
 لل صول على ظ ور األسنان الكاتل  وعالج للتكتل.

األسىىىىنان املكسىىىىورة، فقىىىىد مكىىىىون األسىىىىنان تكسىىىىورة أو تتشىىىىقق  بسىىىىبب احلىىىىوادا أو  -2
 التسوس الشديد م مستخدم القشرة تعالج  شر التشواات.

ن األسىىنان، حيىىن يىىؤدأ إوىىال العنايىى  ابألسىىنان أو عىىالج العصىىب غىى، حىىاالت ملىىو  -3
حمك  أو استخدام بع  املضادات احليوي  أو املواد الضارة تالىدخان، إىل ابى رار لىون 

 األسنان ومغ،وا، وتع م ميكع استعمال القشرة لعالج اشا التغ،.

القشىىرة يسىىاعد علىىى وجىىود املسىىافات بىىني األسىىنان، أو عىىدم مرميىىب األسىىنان، ووضىىع  -4
 .(1 إخ اء املسافات

ظن  غرأل تع ألس التجميل والت سني فقىص،وإتا أن مستعمل قشرة األسنان ويكون ال
إبتىاً ابإلضىاف  إىل حتسىني حجى  األسىنان ويىكل ا تىع غى، أن يكىون انىا   معطي لىوانً أبىي َ 

 حاج  لرتميب األسنان.
 

-https://www.dentalaegis.com/id/2012/09/prefabricatedيناىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر: توقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع  (1 
veneers .وتقىىىال د. أتىىى،  404، وتقىىىال: القشىىىور اخل فيىىى  التجميليىىى ، د.بىىىدر احلسىىىني أل  لىىى  أسىىىنان ص ،

، وتقىىال ?www.alhokail.com.sa/articles.phpتوجىان أل توقىىع  مىع عيىىادات أتادمييى  احلقيىىل 
 434، وتتىاب: ص. http://dr-suzan.worldgoo.com/t28-topicد. سىوزان عمىر أل املوقىع 

fundamentals of fixed prosthodontics .. 23( ص6ومنار الصورة. 
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 حكم استعمال قشرة األسنان: –املطلب الثاين 
 وفيو تسألتان:

 التكييف الفقهي: –املسألة األوىل 
بعىىىد تعرفىىى  حقيقىىى  قشىىىرة األسىىىنان وأنواع ىىىا وحىىىاالت اسىىىتعما ا فىىىيمكع ملعرفىىى  احلكىىى  

 مقسي  ألس تع حين النار إىل تا أييت:
ف ىي تىادة  (1 ، وتما سبقالقشرة، واي تادة البورسالني : أبل املادة املصنوع  تن اأوالً 

تعدني  مستعمل أل ت ، تع احلشوات، وإأا تان تشلس ظن مل يكع في ا تواد حمرت ، أو ضرر 
 على اإلنسان فاألبل اإلابح  أل استعما ا وال حرج أل ألس لعدم الضرر.

ا ي ل ى  اخىتالف أل مى  ال ينى، وال ى،ا( فبىالنار إلي  (2 القشىرة ال ىاين وال الىن : نوعااثنياً 
 طريق  الت ض، واالستعمال والرتتيب:

، وقىىد ام ىىق (3  فىىال ين،( حيتىىاج إىل حتضىى، للسىىع وألىىس ابلىىمد واىىو تىىا يسىىمى ابلويىىر
على حتر  الوير للسع بدون حاج  عالجيى  تىأن يكىون اىرد  –رمح     معاىل – (4 العلماء

 الت سني.

 

  .5ص لنياأل معريف البورس (1 
 املتخصىىص ابألسىىنان ظن مصىىنيعو انت ىىى ومل يىىدخل النىىو  األول  اللىىوتن،( ألنىىو علىىى حسىىب إفىىادة تصىىنع العبىى، (2 

 اآلن وأبب،  ال ،ا( بديالً عنو فال حاج  لشتر حكمو.
رة: الىىيت أتتىىر تىىع مشىى طراف ىىا، واملؤ ق أاألسىىنان ومرقيق ىىا، والوايىىرة: املىىرأة الىىيت حتىىدد أسىىناهنا ومرقىى الويىىر اىىو: حتديىىد  (3 

حي عىىع ، وال خيىىرج املعىىص االبىىطال633ص ، والقىىاتوس ايىىيص15/306يناىىر: لسىىان العىىرب ي عىىل ةىىا ألىىس، 
برداىا حىحي حيصىل ال لىج وت لىو لىو تانىة  : حتديىد أطىراف السىع أو نشىراا أأويىراللغوأ، ف ي االبىطالحي: ال

ومناىىىىىر .2/169، والوسىىىىىيص أل املىىىىىشاب 2/486طويلىىىى  فتنشىىىىىر حىىىىىحي حيصىىىىىل القصىىىىىر، يناىىىىر: ال واتىىىىىو الىىىىىدواين 
 .23( ص5الصورة 

(، 3/459م ىىىىىدات  (، واملقىىىىدتات امل6/373(، حايىىىىىي  ابىىىىع عابىىىىىديع  12/89يناىىىىر: البنايىىىى  يىىىىىر  ا دايىىىى    (4 
(، 10/372(، وفىىىىت، البىىىىارأ  1/296(، واامىىىىو   1/293والقىىىىوانني ال ق يىىىى    (،2/486  وال واتىىىو الىىىىدواين
 (.1/81(، وتشاف القنا   1/170(، واملغين  1/406وتغين ايتاج  
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ال ل سىىىىىع ال للىىىىى وج و  خلق ىىىىىا   علي ىىىىىا بىىىىى ايدة أو نقىىىىىص التمىىىىىاس لخلقت ىىىىىا الىىىىىيت
 .(1 لغ،ر"

عىدم ا ىىواز أل طلىب الرجىىل ل وجتىىو أن  –رمحىىو    –بىل أتىىر الشىيخ ابىىع ع يمىني 
ن ىىىا الويىىىر، واىىىو إبىىىال  أن يطلىىىب ت لىىىو_ أأ الىىى وج _ م علىىىو فقىىىال: "وال اىىىوز

ا، فنقىول: ال طاعى  غ،ة وأنيقى ، ولىو قىال: البىد تىع اىشبى د ححي مكىون األسنان سم 
 .(2 ملخلوق سعصي  اخلالق وتعلوم أن الوير تع تبائر الشنوب"نو ال طاع  أل ؛لو

أن اىىشا تىىع ابب الغلىىو أل ال ينىى  املسىىتنكر الىىشأ أتابر الشىىريع  تىىع عىىدم احلاجىى  أو  .4
 .(3 الضرورة إليو

 –معىىىاىل  –الضىىىرر الىىىشأ يعىىىود علىىىى األسىىىنان بسىىىبب اىىىشا ال عىىىل، فقىىىد جعىىىل    .5
، (4 مى ول الطبقى  الواقيى  لألسىنان فيىؤدأ إىل مل  ىار بق  خارجيى  واقيى  فبىمدللسع ط

 إضاف  إىل األضرار األخرى اليت م بة أل القشرة السني  .

ل للمىىرأة األجنبيىى  وأل ألىىس ي  غالبىىاً تىىا يقىىوم بىىو الطبيىىب الرجىى أن وضىع القشىىرة السىىن .6
 ارمكاب للم اور بال ضرورة.
األسىىىىنان ميكىىىىع االسىىىىتدالل األضىىىىرار أل وضىىىىع قشىىىىرة  و وابلناىىىىر إىل املميىىىى ات واملصىىىىاا

"درء امل اسىد تقىدم  قاعىدة:ت ل بىني املصىاا وامل اسىد ايتملى ابلقواعد ال ق يى  التاليى  للموازنى  
يى   ئعلى جلب املصاا"، وقاعدة "الوسائل  ا أحكام املقابد" وتا يندرج حتت ا تع قواعىد ج  

أن تبىىص ج ئيىى  الشىىريع  علىىى  ، ألىىس(5 تقاعىىدة: "إأا تىىان املبىىا  وسىىيل  إىل حىىرام ف ىىو حىىرام"
أتكىىىع حتصىىىيل املصىىىاا   املصىىىاا وامل اسىىد: فىىى ن ةجلىىب املصىىىاا ودرء امل اسىىىد، وإأا معارضىىى 

 

 (.10/377فت، البارأ   (1 
 (. 406 – 12/405الشر  املمتع   (2 
 .91ينار: األحكام ال ق ي  املتعلق  ابألسنان، ملروان الضمور ص (3 
 .152ص يل للسرطاوأاملرجع السابق نقالً عع حك  التشري، وجراح  التجم (4 
 .265، 259البورنو ص أل إيضا  قواعد ال قو الكلي ،د.ينار: الوجي   (5 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 19 - 

ت سىىىدة ابرمكىىىاب ودرء امل اسىىىد ف ىىىو املطلىىىوب، وإن مل ميكىىىع حتصىىىيل املصىىىل   إال ابرمكىىىاب 
اآلإر السىلبي  فينار إىل الغالب تن ما، والبد للطبيب قبل إجىراء عمىل يميلىي أن يقىارن بىني 

 .(1 املرتمب  على عملو وبني األضرار املرتمب  على عدم التدخل العالجي، واملصل   املرتمب  عليو
وعلىىى اىىشا ميكىىع أن ي قىىال : إن تىىان وضىىع القشىىرة فيىىو ت سىىدة مغلىىب املصىىل   ، تىىأن 
مكىىىىون اىىىىرد الت سىىىىع تىىىىع تىىىىا في ىىىىا تىىىىع األضىىىىرار ، فىىىىدرء امل سىىىىدة انىىىىا تقىىىىدم علىىىىى جلىىىىب 

 واكشا.املصل  ،،
 

 

، ضىمع  ىوا نىدوة "العمليىات التجميليى  22ينار:  ن الضوابص الشرعي  للعملي  التجميلي  د. ااين احلب، ص (1 
الباحن أقسام العمليات التجميلي  وحكم ا، والضىوابص الىيت ينبغىي تراعا ىا للعمليىات بني الشر  والطب"، أتر 

وينار أل ضىىىوابص عمليىىىات التجميىىىل: قىىىرار  مىىىع ال قىىىو اإلسىىىالتي الىىىدويل املنب ىىىق عىىىع تنامىىى  املىىىؤمتر التجميليىىى .
 (.11/18( 173اى، قرار رق   29/6/1482-24اإلسالتي املنعقد أل تالي اي تع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 20 - 

 الخاتمــة 

احلمىد هلل الىشأ بنعمتىىو مىت  الصىىاحلات، أمحىدر سىب انو أن تىىع  علىي  إبمتىىام اىشا الب ىىن 
 املتواضع، وبعد :

 فقد خلصة أل هناي  الب ن إىل نتائج وموبيات أو ا تا يلي:
 :النتائج –أوالً 
لني أو تىىع حشىىوة االبورسىى أن قشىىرة األسىىنان اىىي: طبقىى  رقيقىى  جىىداً تصىىنوع  تىىع تىىادة  -1

وألىىس لت سىىني تا ىىر األسىىنان أو إبىىال   ؛بلىىون السىىع ملصىىق اب ىى ء األتىىاتي للسىىع
 لشكل ا وحجم ا وطو ا.

، ت ىىىىل: العدسىىىىات الالبىىىىق ، الوجىىىىور ألسىىىىنان تسىىىىميات عىىىىد ة بعضىىىى ا يىىىىارأ  لقشىىىىرة ا -2
 لني.ااخل في ، قشرة البورس

إىل أن وبىىلة تىىا وبىىلة  م مطىىورت ،م1928بدايىى  ظ ىىور قشىىرة األسىىنان تىىان عىىام  -3
 إليو اآلن.

،( و ال ينىىى،( و ال ىىى،ا( وأتىىىا اللىىىوتن، مل يعىىىد اآلن لقشىىىرة األسىىىنان أنىىىوا  اىىىي:  اللىىىوتن -4
 ، وأبب،  ال ،ا( بديالً تطوراً عنو.اتتواجدً 

سىىىع بىىىمدر أو ال ىىىرق بىىىني  ال ينىىى،( و ال ىىى،ا( اىىىو أن األول حيتىىىاج إىل عمليىىى  مصىىىغ، لل -5
 .ويرر أتا ال اين فال

 وخماطر على األسنان. اً تما أن  ا أضرار لوضع قشرة األسنان  ي ات   -6

موضىىىع قشىىىرة األسىىىنان تعىىىالج لىىىبع  حىىىاالت األسىىىنان تمىىىا أل األسىىىنان املتكتلىىى  أو  -7
 املكسورة وغ،اا، وقد موضع لغرأل الت سني والتجميل فقص.

غىىرأل ع قشىىرة األسىىنان مبعىىاً الخىىتالف أنواع ىىا وطريقىى  الرتتيىىب، والخيتلىىف حكىى  وضىى  -8
 تنو.

يبىىا  وضىىع قشىىرة األسىىنان إأا تىىان الغىىرأل تنىىو العىىالج سىىواء احتىىاج إىل حتضىى، للسىىع  -9
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 ابلوير أو مل حيتج إىل ألس.

يبىىا  وضىىع القشىىرة إأا تىىان الغىىرأل تنىىو الت سىىني والتجميىىل وال يوجىىد ضىىرر أو حيتىىاج  -10
 إىل حتض، للسع ابلمد و ور.

ني، ويوجىىد تعىىو الىىمد أو يل ىىق حيىىرم وضىىع قشىىرة األسىىنان إأا تىىان الغىىرأل تنىىو الت سىى  -11
 ابإلنسان الضرر.

 التوصيات: –اثنياً 
 إعداد أ اا فق ي  حول تل تا يستجد أل  ال طب األسنان. .1

علىىىى أطبىىىاء األسىىىنان تعرفىىى  احلكىىى  ال ق ىىىي فيمىىىا يتعلىىىق ابلتجميىىىل لألسىىىنان، وضىىىوابص  .2
 التجميل عات .

ابلعمليىىات التجميليىى  وضىىوابط ا قبىىل األقىىدام االطىىال  علىىى األ ىىاا ال ق يىى  اخلابىى   .3
 علي ا وفعل ا.

عما حصىل أل الب ىن  ق أل القول والعمل، وأن يتجاوز:  أسأل   معاىل التوفي وأخياً 
تىىىع جوانىىىب التقصىىى، وال لىىىل، واحلمىىىد هلل رب العىىىاملني وبىىىلى   علىىىى نبينىىىا حممىىىد وعلىىىى للىىىو 

 وب بو أمجعني .
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 المراجع والمصادر

 الكتب العربية :
أحكىىىام يميىىىل النسىىىاء أل الشىىىريع  اإلسىىىالتي ، د. ازداىىىار حممىىىود املىىىدين، دار ال ضىىىيل ،  -

 م .2002 -اى 1422 1الرايأل، ط

الشىىىنقيطي، أحكىىىام ا راحىىى  الطبيىىى  واآلإر املرتمبىىى  علي ىىىا، د. حممىىىد بىىىع حممىىىد املختىىىار  -
 م .2004 -اى 1424، 3تكتب  الص اب ، الشارق ، ط

ان، ط - ، 1األحكىىام ال ق يىى  املتعلقىى  ابألسىىنان، تىىروان خلىىف الضىىمور، دار املىىأتور، عمىى 
 م.2007 -اى 1428

، رتىىى أ و موعىىى ، مرمجىىى  إمساعيىىىل عبداايىىىد فىىىاق طىىىب األسىىىنان و االمىىىو، جىىىورج سىىىيل -
 م.1969تكتب  األجنلو املصري ، 

يتىىا  احلن ىىي بىىدر الىىديع العيىىين، دار ايىى ، أل  حممىىد حممىىود بىىع أمحىىد الغيىى  يىىر  ا دالبنا -
 م.2005 -اى 1420، 1الكتب العلمي ، ب،وت، ط

التعري ىىىىات ال ق يىىىى   تعجىىىى  يشىىىىر  األل ىىىىاظ املصىىىىطل، علي ىىىىا بىىىىني ال ق ىىىىاء واألبىىىىوليني  -
 م.2009 2ب،وت، ط –وغ،ا (، يمد عمي  المتيت، دار الكتب العلمي  

م سىى، الطىىمأ  جىىاتع البيىىان أل أتويىىل القىىرلن(، يمىىد بىىع جريىىر الطىىمأ، حتقيىىق: أمحىىد  -
 م .2000 -اى 1420 1حممد ياتر، تؤسس  الرسال ، ط

 –حايىي  ابىىع عابىىديع  رد ايتىىار علىىى الىدر املختىىار( البىىع عابىىديع احلن ىىي، دار ال كىىر  -
 م .1992 -اى 1412، 2ب،وت، ط

، 1األردن، ط –طبيىىىىىى  تعابىىىىىىرة، اموعىىىىىى ، دار الن ىىىىىىائ   دراسىىىىىىات فق يىىىىىى  أل قضىىىىىىااي -
 م .2001 -اى 1421

الشىىىر  املمتىىىع علىىىى زاد املسىىىتقنع، ل ضىىىيل  الشىىىيخ حممىىىد بىىىع بىىىاا الع يمىىىني، دار ابىىىع  -
 اى.1427، 1ا وزأ، ط
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 ب،وت، بدون طبع . –ب ي، تسل  بشر  اإلتام النووأ، دار الكتب العلمي   -

وأحكىىام املرضىىى، اي ىى  تبىىار العلمىىاء، الر سىى  العاتىى  للب ىىوا ال تىىاوى املتعلقىى  ابلطىىب  -
 اى. 1435، 3العلمي  واإلفتاء، الرايأل، ط

فىىىت، البىىىارأ يىىىر  بىىى ي، البخىىىارأ، لإلتىىىام احلىىىاف  أمحىىىد بىىىع حجىىىر العسىىىقالين، دار  -
 ال كر، بدون طبع .

 ىىىىراوأ ال واتىىىو الىىىدواين علىىىىى رسىىىال  ابىىىىع أ  زيىىىد القىىى،واين، للعالتىىىى  أمحىىىد بىىىىع غنىىىي  الن -
 م .2005 -اى 1425، 1ب،وت، ط –األزارأ، املكتب  العصري  

 .  بدون طبع  عر (، د. باا الصغ، –قاتوس ال ريد لطب األسنان  اجنلي أ  -

القاتوس اييص، اد الديع أبو طاار حممىد بىع يعقىوب ال ى،وز لابدأ، تؤسسى  الرسىال   -
 م .2005 -اى 1426، 8ب،وت، ط –

 يب الغرانطي، بدون طبع .لكي ، أل  القاس  حممد بع أمحد الالقوانني ال ق  -

ت، بى،و  –لسان العرب، لإلتام ابع تناور، دار إحياء الرتاا، وتؤسسى  التىاريخ العىر   -
 م.1997 -اى 1418، 2ط

تشىىاف القنىىا  عىىع تىى، اإلقنىىا ، ملنصىىور بىىع يىىون  بىىع بىىال  الىىديع الب ىىويت احلنبلىىي،  -
 دار الكتب العلمي ، ب،وت، بدون طبع .

بىىى،وت، بىىىىدون  –اامىىىو  يىىىىر  امل ىىىشب، أل  زتىىىىراي حميىىىي الىىىىديع النىىىووأ، دار ال كىىىىر  -
 طبع .

بىىع عبىىدالقادر احلن ىىي الىىرازأ، حتقيىىق:  خمتىىار الصىى ا ، أل  عبىىد  حممىىد بىىع أ  بكىىر -
 م .1999 -اى 1420، 5ب،وت، ط –يوسف الشيخ حممد، املكتب  العصري  

روال البىىين،  تىىداواة األسىىنان الرتتيميىى ، د.رأفىىة خليىىل، وسىىاتر خضىىور، وأروى خىى،، و -
 اى. 1426 -اى 1425جاتع  دتشق، 

بى،وت،  ال يىوتي، املكتبى  العلميى ع حممد املصبا  املن، أل غريب الشر  الكب،، ألمحد ب -
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 بدون طبع .

، 2، وحاتىىىىىد بىىىىىادق، دار الن ىىىىىائ ، طلغىىىىى  ال ق ىىىىىاء، يمىىىىىد رواس قلعىىىىىو جىىىىىي تعجىىىىى  -
 م.1988 -اى 1408

املغىىىين، أل  حممىىىد توفىىىق الىىىديع عبىىىد  بىىىع أمحىىىد بىىىع قداتىىى  املقدسىىىي، تكتبىىى  القىىىاارة،  -
 م .1968 -اى 1388بدون طبع  

اين أل اظ املن اج، لشم  الديع حممىد بىع أمحىد الشىربيين، دار تغين ايتاج إىل تعرف  تع -
 م.1994 -اى 1415، 1ب،وت، ط –الكتب العلمي  

املقىىىىىدتات املم ىىىىىىدات، أل  الوليىىىىىىد حممىىىىىىد بىىىىىىع أمحىىىىىد بىىىىىىع ريىىىىىىد القىىىىىىرطيب، دار الغىىىىىىرب  -
 م .1988 -اى 1408، 1اإلسالتي، ط

ى 1399رون، دار ال كر تقايي  اللغ ، ألمحد بع فارس الرازأ، حتقيق: عبدالسالم اا - اى
 م .1979 -

، 2بىىىىىى،وت، ط –املوسىىىىىىوع  الطبيىىىىىى  ال ق يىىىىىى ، د. أمحىىىىىىد حممىىىىىىد تنعىىىىىىان، دار الن ىىىىىىائ   -
 م .2006 -اى 1427

 2بىىىى،وت، ط –املوسىىىىوع  ال ق يىىىى  امليسىىىىرة، د. حممىىىىد رواس قلعىىىى  جىىىىي، دار الن ىىىىائ   -
 م .2005 -اى 1425

نىىو، تؤسسىى  الرسىىال ، ر بىدقي البو  الىوجي  أل إيضىىا  قواعىىد ال قىو الكليىى ، للىىدتتور حممىىد -
 م .1996 -اى 1416، 4ط

الوسىىيص أل املىىشاب، أل  حاتىىد حممىىد بىىع حممىىد الغىى ايل، أمحىىد إبىىرااي ، حممىىد انر، دار  -
 اى. 1417، 1القاارة، ط –السالم 

 الكتب اإلجنليزية:
- Fundamentals of fixed prosthodontics 3rd edition. 
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 البحوث واجملالت:

لنىىىدوة  العمليىىات التجميليىى  بىىني الشىىر  والطىىب( للىىدتتور: اىىاين بىىىع عي  للعمليىىات التجميليىى ، ورقىى  علميىى  تقدتىى  الضىىوابص الشىىر  -

 عبد  ا ب،.

ور اخل في  التجميلي ، تقال للدتتور: بدر احلسني أل  ل  أسنان واليت يصىىدراا ترتىى  هنىىج التقىىوى وترتىى  عىىامل االبتسىىات  لطىىب القش -

 م.2014، 3العدد  األسنان،

- Prefabricated Veneers By Didier Dietschi, DMD, PhD, Privat-Docent 

https://www.dentalaegis.com/id/2012/09/prefabricated-veneers   

 املواقع اإللكرتونية:

 . dentalksu.net تدون  طب األسنان اإللكرتوني  -

 . asnanaka.com/phpp2/showthvead ترت  أسنانس الدويل -

 .   http://www.al-mhedeb.com/vb/showthread.php?t=286 وع  امل يدب لطب ومقو  األسنان  -

 تقال د. أت، توجان أل توقع  مع عيادات أتادميي  د. أ د احلقيل . -

- http://alhokail.com.sa/articles.php?action=show&id=111    

تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال د. رقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اخلطيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب أل توقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع أفنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  -

http://www.avenue.com.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=104:201

2-12-19-22-01-17&catid=3:2012-07-05-00-52-47&Itemid=5.. 

 .http://dr-suzan.worldgoo.com/t28-topicتقال د. سوزان عمر أل توقع  -

 ميد أل توقع تلتقى تنسو  وزارة الص   .تقال د. عميد خالد عبداحل -

www.e-moh.com/vb/l99300 . 

 .httip://ar.wikipedia.orgكيبيداي( ياملوسوع  احلرة  و  -

 قشرة على األسنان( : وضعتوقع الشيخ سليمان املاجد  فتوى:  -
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www.sabmajed.com/fatwa/findnum.php? 

 .daralasuancomتوقع تستوبف بع داير األسنان  العدسات الالبق (  -

 .www.godentist.org/ar/veneersتوقع :  -

  almasdental.com توقع:   -

 www.youtube.comتوقع:  -
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فهرس الموضوعات

الصفحةاملوضههههههوع 
2املقدت  
4التم يد

4واالبطال املطلب األول: معريف قشرة األسنان أل اللغ  
6املطلب ال اين: األل اظ أات الصل  

7املطلب ال الن: اتريخ ظ ور قشرة األسنان 
8املب ن األول: أنوا  القشرة و ي ا ا وأضراراا 

8املطلب األول: أنوا  قشرة األسنان 
8، أواًل: اللوتن
8إنياً: ال ين،
9إل اً: ال ،ا 

10:  ي ات وأضرار قشرة األسنان املطلب ال اين 
10املمي ات  –أواًل 
10األضرار  –إنياً 

12املب ن ال اين: حاالت استعمال القشرة وحكم ا 
12حاالت استعمال  –املطلب األول 
13قشرة األسنان  حك  استعمال –املطلب ال اين  

13املسأل  األوىل: التكييف ال ق ي
15القشرة  ال اني : حك  استعمالاملسأل  
20اخلامت  

22تل ق الصور
24املراجع واملصادر 

28ف رس املوضوعات 
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