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 ﷽ 

 المقدمة

ّ بعده ي  هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نب 
ُ
، نبينا محمد وعىل آله الحمد

 عىل طريقه، والذ بنهجه. وصحبه، ومن سار 

 -أما بعد: 

ي 
ي جبلة اإلنسان، والميل إليه طبيعة ف 

اإلحساس بالجمال أمر فطري ، أصيل ف 

: ).... وال أحد ينكر كون الجمال محبوبا بالطبع  (. 1)  (النفس، قال أبو حامد الغزالي

 والقلوب كالمطبوعة عىل محبته، كما هي مفطورة عىل استحسانه. 

بية الذوق الجمالي وتؤكد أن االستمتاع بالجمال والسعي ورسالة 
ي بير

اإلسالم تعتب 

المقبول سمة اإلنسان السوي، المرهف الحس العميق اإلدراك، اللماح لروعة الخلق 
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ز  32( األعراف: رِّ

ي  ي نصوص القرآن والسنة بأقوال النب 
يعة توجه النظر إل الجمال ف  وأفعاله  والشر

ها من تلك وتقريراته، فقد وجهت باتخاذ الزينة عند الخروج إل  الجماعة وغير

 (. 2)لرسائلا

ي اتخاذ التجمل والير  
ي ظاهره وباطنه، وأطلقت ف 

ين ودعت المسلم أن يكون جميال ف 

ورة أو  الظاهري باإلباحة لكنها قيدته ، فال يكون إال للض  ر معنوي وحسي  بما فيه ض 

ي لحاجة وماعدا ذلك فهو 
ق  تلك النصوص إباحة كل وسائل تحقمحرم، حيث نجد ف 

خلق هللا، أو ما فيه نهي ضيــــح، أو ما فيه نوع د الجمال إال وسائل خاصة كتغيير مقص

الذي ، ومن صور التجمل الظاهري من أنواع التشبه المحرم، أو ما فيه غش وتبذير 

ي  األسنان. 
ي مقدمه كما ف 

ي الوجه وف 
ا و يقلق باله ويشغله ما يكون ف   يهم اإلنسان كثير

ي  ت الشكليةاإلجراءامن يعد  وتجميلها 
فبتسىم  البر دون  ويسع إليها ، جراحات الير

ورية أ  ها إل ما يزيل عن ويدفع نفسهو حاجية فهو يطلبها لتحسير  مظهره، دوافع ض 

يعة لكن عليه هو و  ،الحرج ويزرع فيها الثقة والراحة فهذا كله جائز  ما تدعو إليه الشر

 
 ( طبعة دار المعرفة، نسخة الشاملة. 298/ 4إحياء علوم الدين ) ينظر:  (1)

 
 (بتضف. 16و5البن تيميه وابن القيم )ص -فضله وحقيقته وأقسامه–الجمال  ينظر:  (2)
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الوشر والتفليج فهي من الوسائل أن يعلم أن من وسائل تجميل األسنان استعمال 

 المحرمة وإن حققت مقصد مباح كمقصد الجمال. 

ي بيان هذه الوسيلة ببيان معب  الوشر وصلته باأللفاظ القريبة 
ولعىلي أحسن للقارىء ف 

ي التحريم. 
ي معناه ح جعلت نصب اهتمامي وقد منه وهل تأخذ حكمه ف 

يث التوسع ف 

 . الفقهيةو  من الناحيتير  الطبية يانلم أجد من كتب فيه وأفرده بالب

ثم ذكرت كثير من اإلجراءات التجميلية الخاصة بتجميل األسنان الخالية من الوشر 

يعة ما دامت لم تخالف الخلقة المعهودة.  ي أجازتها الشر
 والتفليج والبر

 سبب اختيار عنوان البحث: 

ي إثراء تلبية لمتطلبات مقرر قضايا فقهية معاضة ومشاركة زمالء الدراسة  -
ف 

ي تستدعي إما معرفة الحكم أو الوصول إل التكييف 
المقرر بالقضايا العضية البر

ي أ
عرضه والتخريــــج الفقهي لتلك القضايا، والشكر موصول الستاذ المقرر  ف 

ي حكمها.  ،لكثير من القضايا الغير مبحوثة
ي تستدعي إعادة النظر ف 

 والقضايا البر

نا عىل الحديث عنها برؤية مختلفة.   وتحفير 

ي إرواء الشغف -
ي   الرغبة ف 

 الرغبةتخصص طب األسنان الذي كان    الحديث عن  ف 

ي األول  لمصاحبةا
ي لرغببر

، والحمد هلل عىل ما قدره وأصوله الفقه تخصصف 

ي خير العلوم
 . هللا لي ف 

 البحث: حدود 

ي يقوم بها طبيب األسنان 
ي  لغرضهي اإلجراءات البر

التجمل، وماعدا ذلك ال يدخل ف 

وما   الفقهية بتجميل األسنان من إجراءات قبلية وبعدية  المسائل، ودراسة  هذا البحث

 . يتعلق بها 

 : الدراسات السابقة

ي التجميل والجراحات التجميلية
سواء تحدثت من  وجدت الكثير من الدراسات ف 

الناحية الطبية والفقهية معا، أو من الناحية الفقهية فقط، وكانت تدرسها عىل اإلجمال 

وسأذكرها مرتبة حسب   ،دون التفصيل إال بعض من الدراسات المجملة تفردت بذلك

االنفراد والخصوصية بموضوع تجميل األسنان، ماعدا الدراسة األول فقد درست 

 فمن هذه الدراسات : . والتفصيل الموضوع عىل وجه الخصوص
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، وهي رسالة دكتوراه قدمت لنيل الدرجة األسناناألحكام الفقهية المتعلقة بطب . 1

ي  لباحثاإلسالمية لاإلمام محمد بن سعود بجامعة  عبد الرحمن بن حمود الخضير

 لي أن    . (1)
ي أنها تحدثت تبير 

ي طب األسنان من الناحية الشمولية ف 
الدراسة اختصت ف 

عن العالقات التعاقدية بير  الطبيب والمريض والمنشأة الطبية وأهلية الطبيب 

ي وموجبات المسؤولية الطبية، وخصت الدراسة الحديث عن اإلجراءات الع
الجية ف 

 مفهومي الجراحة  طب الفم واألسنان، ومما أجادت فيه الدراسة 
أنها فصلت بير 

ي هذا البحث 
ي  . والتجميل والذي سأنطلق منه ف 

وأيضا حقق العنوان من الرسالة ف 

أو أثرهما عىل الطهارة دراسة األحكام الفقهية سواء كانت جراحة للسن أو تجميله 

عية للعالقة بير  المريض وطبيبه. ق بخصوصا والعبادات عموما وما يتعل  الضوابط الشر

دمت لنيل الدرجة بالمعهد   األسنان  أحكام. 2
ُ
، وهي رسالة ماجستير ق ي الفقه اإلسالمي

ف 

للباحث بدر بن حمدي   اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالعالي للقضاء التابع لجامعة  

حامد البلوي. تبير  أن الدراسة ركزت عىل مسائل األسنان عىل أبواب الفقه، وتعرضت 

:  الوشر والتفليج لموضوع  ي
ي الفصل الثان 

تحت المبحث السابع : تجميل األسنان ف 

ي لألسنان وتجميلها وهما المسألتان الخاصتان بالبحث   للجانب   قتوتتطر العالج الطب 

ي ال
ي ف  كيب والزراعة والتقويم والتلبيس. الطب   موضوعات التالية: الير

دمت لنيل الدرجة باألسناناألحكام الفقهية المتعلقة . 3
ُ
، وهي رسالة ماجستير ق

 لي أن الدراسة 
موك للباحث مروان بن خلف الضمور. تبير  ركزت عىل ، بجامعة الير

تحت المبحث الرابع:  الوشر والتفليجتعرضت لموضوع مسائلها عىل أبواب الفقه، و 

ي الفصل األول: العناية باألسنان وأحكامها 
ي لإلسنان وتجميلها ف  وهما العالج الطب 

ي و   تبييض األسنانوكذلك موضوع    المسألتان الخاصتان بالبحث تطرقت للجانب الطب 

ي الموضوعات التالية: 
 التقويم والحشوات والتلبيس والتعويضات. ف 

ي ودراسة فقهية مفصلة". 4 دمت   ،الجراحة التجميلية "عرض طب 
ُ
وهي رسالة دكتوراه ق

لنيل الدرجة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لألستاذ الدكتور صالح بن 

 لي 
محمد الفوزان أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الملك سعود. تبير 

أن الدراسة شاملة ألنواع الجراحات التجميلية لغرض التجمل والعالج، وذكرت 

ي  موضوع "تجميل
ي والفقهي  الفصل الرابعاألسنان" ف   الطب 

بتوسع شامل للجانبير 

كيب،  من خاللوذلك  : الزراعة، والير جراحة تجميل األسنان عىل أربعة مباحث وهي

وقد ضمت هذه الرسالة موضوع التجميل تحت  والتقويم، والتلبيس، والتجميل. 

 
/ جمادى ثان/  2تقريبا، كانت يوم الخميس بتاريــــخ  يننوقشت قبل عرض البحث بشهر  (1)

 أحكام فقهية تفصيليةما يتعلق به من تجميل و ه، وهي الدراسة المنفردة بموضوع األسنان و 1440
 . عىل وجه الخصوص
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ي أن من    حة والتجميلق بير  الجراهناك فرّ جراحة تجميل األسنان وهذا يدل عىل أن  
ف 

ي التمهيد ذلك بيان وسيظهر  الجراحة ما يؤول إل تجميل
 . ف 

بعض األحكام الفقهية المتعلقة بطبيب األسنان ومريضه، بحث محكم للباحث . 5

 لي أن الدراسة 
ات األستاذ المساعد بجامعة الكويت. تبير  عادل بن مبارك المطير

خصصت الحديث عن األحكام الفقهية المتعلقة بالطبيب ومريضه كحكم الخلوة 

ي المبحث الثالثونحوه  
، وتطرقت لوشر والتفليجا   م، تعرضت لحكوسأتطرق لذلك ف 

ي الموضوعات التالية: التقويم والتلبيس والتبييض. 
ي ف   للجانب الطب 

مستجدات تجميل األنف والفم "دراسة فقهية مقارنة"، وهي رسالة ماجستير أحكام  . 6

دمت لنيل الدرجة بجامعة طيبة، 
ُ
 لي أن هاجر بنت مساعد الشر  للباحثةق

. تبير  ي
يوف 

حيث  وجه اإليجازو بغير الجراحة عىل خصت تجميل األسنان بالجراحة الدراسة 

ي الجراحة التجميلية 
كيب والتقويمبعض منها كذكرت ف  ي التجميل  ،الير

بعض منها  وف 

: أحكام مستجدات األلماس وذلك ك ي
ي المبحث الثالث تحت عنوان الفصل الثان 

ف 

 . تجميل الفم

دمت لنيل الدرجة بجامعة اإلمام محمد بن . 7
ُ
أحكام الزينة، وهي رسالة ماجستير ق

 لي أن الدراسة تطرقت لموضوع 
سعود اإلسالمية، للباحثة عبير بنت عىلي المديفر. تبير 

ي الفصل الخامس:  الوشر والتفليج
تحت المبحث السابع: عالج األسنان للزينة ف 

ي موضوع التقويم. التطبيب ألجل الزينة، وتطرقت للجانب 
ي ف   الطب 

ي . 8
ي عمليات التجميل وموقعها ف 

ين والتجميل دراسة مقارنة تبحث ف  وعية الير  مشر

ع بير  اإلباحة والتحريم، ل  لي أن الدراسة شملت لبعض لباحثة الشر
. تبير  هبة ياسير 

أنواع الجراحات التجميلية لغرض التجمل فحسب، وذكرت موضوع "تجميل 

ي الفصل الر 
ابع من خالل تجميل األسنان بالتفليج والتلقيح ويقال له: األسنان" ف 

د ونحوه لتحديدها وتحسينها. الوشر   ، ويقصد به: برد األسنان بمي 

يعة اإلسالمية، وهي رسالة علمية ل. 9 ي الشر
الدكتورة  لباحثةأحكام تجميل النساء ف 

 لي أن الدراسة شملت لبعض من أن
. تبير  ي

واع ازدهار بنت محمد بن صابر المدن 

ي الفصل ال
ي التجميل الخاص بالنساء مع ذكر التدخل الجراحي ف 

، وذكرت موضوع ثان 

ي ااألسنان وتجميلها"
ي  لمبحث" ف 

الوشر ،  سألتير  وهما: وتحدثت الباحثة عن م، الثان 

 استخدام الذهب. و 
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ي القضايا الطبية المعاضة، وهي رسالة علمية ل. 10
 لباحثالمصالح المرسلة ودورها ف 

 لي أن الدراسة شملت القضايا الطبية المعاضة ومنها عمليات 
محمود الصمادي. تبير 

وعة، وذكرت موضوع "تجميل األسنان" من خالل  تثبيت األسنان  التجميل المشر

هذه أن   ذكرها ليتبير  للقارىء:  ت وهذه ليست من حدود البحث، وقصد ، وتقويمها 

ي وقفت عليها فيما له عالقة  
دراسات   وليعلم أن هناكبتجميل األسنان،  الدراسات البر

ة  أخرى تجميلية وط أنها لم تتحدث عن الموضوع    قصدت تجاوزها ليصل إليه بية كثير

، وإن ظهر خالف ذلك فلعل تلك المقارنة أبانت  الخصوص  االندراج أو  عىل وجه 

 ن حدود البحث. ع المقصود  

 منهج البحث: 

القوات المسلحة بيان بنت عبد هللا بطبيبة األسنان بمشف  رأيت أن استعن  -

ي ، وأجريت معها لقاءين قبل إعداد البحث وأثناء إعداده مع مواصلة (1)الكثير

هذا التعاون عي  وسائل التواصل. وقد تم عرض بعض ما جرى أثناء مناقشة 

ي أسميتها:  عي  الفقرة  البحث  
، وكان من ضمن االستفسارات كواليس البحث البر

ات من المينا أثناء شعة آلة  د. الفنية تصور مقدار إزالة المليمير  الي 

ه  جراء التجميىلي اإل  درست - األسنان وصحة صاحبها من خالل عىل وتأثير

ه ي وتأثير من  فقهية وأثر الحالة عىل المكلفها دراسة تدرس، ثم التصوير الطب 

 مع بعض من المسائل الفقهية المتعلقة.  الحل والحرمةجانب 

ية  نقلت - اسم الحالة من مصطلح أهل الطب باللغتير  العربية واإلنجلير 

ي الوسط  مستعينة بطبيبة األسنان، مع كتاب
ية بالحروف العربة االسم المشاع ف 

ها، و   . عندما تدعوه الحاجة الحرجألرفع عنه ليعرفها القارىء ويمير 

ي تصنيف اإلجراءات التجميلية وتسميتها التسمية البذلت  -
الطبية مع جهد ف 

ي التميير  بينه
، وتم االتفاق مع طبيبة األسنان عىل ا مراعاة الحكم الفقهي ف 

 المسىم والتعريف به من قبل الباحثة. 

 البحث:  خطة

  وخاتمة، وهي  ،ومبحثان، وتمهيد  ،مقدمة : قسمت البحث إل
ً
:  تفصيال  كما يىلي

منهج و حدود البحث، الدراسات السابقة، سبب اختيار العنوان،  المقدمة وتشمل: 

 . البحث

 

 

 
ي نهاية البحث.  (1)

ة طبيبة األسنان مرفقة ف   سير
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 ، ويشمل : التمهيد 

 8ص لجراحات المتعلقة بتجميل األسنانا: ب األولالمطل

ي 
 9ص المراد بتجميل األسنان: المطلب الثان 

 الطبية والفقهية، وفيه مسألتان:  تجميل األسنانضوابط : المطلب الثالث

 11صواأللفاظ ذات الصلة  األسنانمعب  وشر المسألة األول: 

 16ص حكم وشر األسنانالمسألة الثانية:  

 17صالطبية  األسنان تجميلضوابط                       

 18ص الفقهيةتجميل األسنان ضوابط                       

 المبحث األول: 

ة)  وفيه سبعة  ( Indirect cosmetic procedureاإلجراءات التجميلية الال مباشر

 مطالب. 

كيبات الثابتة-الجسور المطلب األول:  )فيكسد  (prosthesis fixed) -الير

 20صبروستيسس( 

  : ي
ة الخزفية )المطلب الثان  (Veneerالقشر ابتسامة   (hollywood smile)  (  )الفينير

 23ص هوليود 

( )(  Lumineerالعدسات الالصقة )المطلب الثالث:   hollywood)اللومينير

smile) 24ص 

 72ص ( )اي ماكس(MAX-Eصفائح طبيعية ) المطلب الرابع: 

( )سناب أون سمايل( snap on smileتركيبات الزينة المتحركة )المطلب الخامس: 

 82ص أو )المصنوعة من الذهب(

لي )المطلب السادس: 
 29ص ( )هوم بليجنق(Home bleachingالتبييض المي  

يير   المطلب السابع:   
، واي ماكس، والير ،  واللومينير أثر تركيب الجسور، والفينير

 30ص بفصوص األلماس عىل وصول الماء
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 : ي
 المبحث الثان 

ة)  وفيه سبعة ( Direct cosmetic procedureاإلجراءات التجميلية المباشر

 مطالب. 

( )دينتل أووفس Dental office bleachingالتبييض الشيري )المطلب األول : 

 33ص بليجنق(

 : ي
يشن( (Resin infiltrationتبييض التصبغ األبيض )المطلب الثان   )رزن انفلير

 34ص

ر(laser  diodeالتبييض بالضوء ) المطلب الثالث:   35ص (  )دايد لير 

 37ص ( )اينمولو بالستا(Enamloplastyتسوية األسنان ) المطلب الرابع: 

ر قام ليشيبنغ(Laser gum reshaping) رسم اللثة الخامس: المطلب   38ص ()لير 

يير  بفصوص األلماسادس: المطلب الس  
 39ص الير

يير  بتقويم الزينة:  المطلب السابع  
 40ص التقويم التجميىلي والير

 24ص أهم النتائج، وجملة من التوصيات وضمنتها الخاتمة: 

 بتجميل األسنان. : الجراحات المتعلقة المطلب األول

ي الحديث عن الجراحات التجميلية المتعلقة بإعادة الوظيفة  
تخدير من خالل  ال يعنيب 

هذه و خلع السن ونحوه ثم تؤول إل التجميل فهذا ليس من صلب البحث. لاللثة 

ر ابتداًء  ال يقصد بها التجمل    جراحاتال واستحسنت ،  بل جاء التجميل تابًعا إلزالة الض 

ي هذا الجانب بأخر ما وصل إليه طب األسنان وهي عىل أن أفيد 
القارىء بالجديد ف 

 : ي
 النحو اآلنر

( يتمير  بقض مدته عن التقويم الثابت DAMON SYSTEM)  تقويم األسنان الشيــــع. 1

( إل ستة أشهر تقريبا عن سابقيه، ويأخذ شكل Invisalignوالشفاف )انفير  الين/ 

ي تحريك السن التقويم الثابت لكنه يتمير  بتقني
ة "الحاضات الذاتية االنغالق" ف 

ي 
بنفسه، ودون الحاجة لحلقات مطاطية لربط الحاضات، وال يحتاج إل الخلع ف 

 . (1)الغالب

 
ي تجميل وزراعة األسنان بمض(،    (1)

 اليوتيوب: ته بقنا  مننقال من الدكتور محمد عاطف )أخصان 
 ASK Dr ATEF  وموقع عيادات جذور األسنان ، 
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 التقويم الشيــــع التقويم الثابت

  
 

ي زراعة األسنان هي . 2
بحيث يتم   تقنية الخاليا الجذعيةأحدث تقنية ستستخدم ف 

س جديد ينمو بنفسه تدريجيا، وتجري الدراسات  زراعة الخاليا الجذعية لتكوين ض 

حاليا عىل أن ينمو السن بطريقة أشع، ومتوقع االنتهاء من األبحاث وتفعيل التقنية 

ي 
ي 2028ف 

ي الدولة بعد نجاحها ف 
 . (1)م2030م، وإدخالها ف 

ي تقليل األلم عىل المريض) التكنولوجياإبر تخدير وظفت فيها . 3
 . (2مما تسهم ف 

خالل األبحاث والتجارب من  -مازال قيد الدراسة- ،التطعيم ضد تسوس األسنان. 4

ي أجري
ان، تمكت المطولة البر من التوصل ن علماء جامعة "ووهان" الصينية عىل الفي 

وتير   ، األول ،KF-rPAc هجير  يدع لي  تم استخراجه  (KF) يتكون من جزأين أساسيير 

يامن ب ي  Escherichia coli كتير
عليه   د تم الحصولف (rPAc) المعوية، أما الجزء الثان 

يا العقدية الطافرة أو ما تسىم بـ ي تعيش Streptococcus mutansمن البكتير
، والبر

ي تجويف الفم وتسبب تسوس األسنان
ي أجروها  ."ف 

وأكدوا أن التجارب الشيرة البر

ي محاربة تسوس األسنان لديها، فيما عىل حيوانات التجارب أثبتت فاعلية  
هذا اللقاح ف 

(  . (3يتم العمل اآلن عىل اختبار تلك المواد الستعمالها مستقبال كلقاح للبشر

 

 

 

 

(http://www.rootsdental.net/rd/?page_id=1867) 
 بتضف. ( clinic.sy/damon.htm-http://www.orthoوموقع الدكتور إبراهيم الحامض )

اير  7البيان اإلماراتية، تاريــــخ ينظر: مجلة  (1)    م. 2018في 

(-07-02-reports/2018-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across
1.3180519)  

 ينظر: المجلة السابقة.  (2)
   RT Arabic  (https://ar.rt.com/jacp)ينظر: موقع  (3)

https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.rootsdental.net/rd/?page_id=1867
http://www.ortho-clinic.sy/damon.htm
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-02-07-1.3180519
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-02-07-1.3180519
https://ar.rt.com/jacp


 
 هـ 1440دكتوراه  \الباحثة: جنود بنت خالد اجلابر\جتميل األسنان دراسة طبية فقهية 10

 

ي 
 : المراد بتجميل األسنان. المطلب الثان 

ي 
ي اإلصطالح اللغوي وهو: يعنب 

عمل كل ما من شأنه تحسير  هنا تعريف التجميل ف 

ي مظهره 
ي بالزيادة عليه أو االنقاص منه)السر  ف   . (1الخارح 

ي بال جراحة يستهد : ف تجميل األسنان بأنهوأعرّ  األسنان  مظهر  تحسير   ف إجراء طب 

 . (2) كمقصد أولي 

ح التعريف:   شر

ي   ، واإلجراء(3)  خطوة احتياطية أو تحفظيةتدبير أو  أي : قيام الطبيب ب  إجراء: 
التحفظ 

ي طب األسنان
ي إحدى صوره ك  ف 

ي   (4)إزالة التصبغاتيتمثل ف 
ها من اإلجراءات البر  وغير

ي هذا البحث
 قدمتها ف 

ي الجراحي  خرج منه اإلجراء الطب 
ٌ
ي بال جراحة: قيد أ ي طب 

مع اللثة  التعامل، المتمثل ف 

 من حاجة إل الخلع ونحوه. و 

 : خرج منه مقصد إعادة وظيفة السن تحسير 
ُ
وريا أو  قيد أ الذي يحقق مقصدا ض 

 . حاجيا 

ي فيه أن
: أعب  ي   اإلجراءات  كمقصد أولي

التجميلية تقتض عىل التحسير  ابتداءا، وقد يأنر

ي يكون فيها  الجراحةوظيفة السن تبعا، وهو بخالف إلعادة تحسير  ال
التجميلية البر

ي تحسير  المظهر تبعا. المقصد األولي إعادة الوظيفة ويأ
 نر

إن هذا البحث سيعرض إجراءات تجميلية ال تتطلب تدخال جراحيا،  وخالصة األمر: 

ي تجميل األسنان، وقد  
ة يصعب حضها وهي متجددة كما ف  األستاذ صالح   أكد وهي كثير

ي كتابه "الجراحة التجميلية" صورا منها،  
 . (5)الوشر والتبييضكالفوزان ف 

 
(1) ( ي  (. 122/ 1معجم لغة الفقهاء  للدكتور محمد قلعه ح 
ي المسىم "التلبيسات"  (2) : التغطية لسن تالف - وهذا التقييد ُيخرج اإلجراء الطب  ي   - وهي

البر
ي بعده التجمل تبعا، وُيدخل اإلجراء األخر المسىم  مقصدها األولي إعادة وظيفة السن 

ثم يأنر
: تعويض لسن مفقود سبَب الحرج - "الجسور"   ي معها إعادة وظيفة السن تبعا؛ النه    - وهي

الذي يأنر
لقلة تكلفته عن الزراعة    الشخص ضة عنه بالزراعة أو تعويضات أخرى، لكن يختاره  يمكن االستعا 
 والتلبيسة. 

ي  367/ 1) ينظر: مادة )جرى( (3)
 ( معجم اللغة العربية المعاض، وكلمة )إجراء( موقع المعان 

(https://www.almaany.com( بتضف  . 
ي عيادات األسنان دكتور ماجد الغامدي  (4)

 (. 8وأخرون )صينظر: العالج التجميىلي ف 
 (. 29ينظر: )ص (5)

https://www.almaany.comبتصرف/
https://www.almaany.comبتصرف/
https://www.almaany.comبتصرف/
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 . يةوالفقه طبيةال تجميل األسنان: ضوابط المطلب الثالث

المتعلقة   لتجميليةا  جراءاتبعد االستقراء أن من اإل وقبل ذكر هذه الضوابط اتضح لي  

ي كتب الفقهاء هي عملية ب
ي ضحت بها السنة النبوية والمبثوثة ف 

األسنان فحسب، والبر

ي قامت عليه الوشر 
التجميلية. وماعدا ذلك من  واإلجراءات من الجراحات بعضوالبر

ي العيادات، وعىل 
ي عضنا من صور الجمال، ولم يعد يجريه الطب ف 

التفليج فلم يعد ف 

ي معناه   فهو ذلك،    يف به، وإن رأى المنهج العلىمي  ذلك قصدت تجاوز التعر 
ق ف  ال يفير

ي التعريف به 
ي موضعه عن الوشر الذي سيأنر

ي حكمه وبيان مصطلحه عند ف 
والقول ف 

ي موضعهباء األط
ي هذا أيضا  ، وعلما أن للتفليج معنا خاصا سيتضح ف 

ي ف 
، ويعنب 

 قبل ذكر الضوابط. أوال الموضع بيان معب  الوشر وحكمه 

 لمسألة األول: معب  وشر األسنان، واأللفاظ ذات الصلة. ا

ي 
ومعب  التحزيز أي جعلها محددة  ها. تحديد األسنان وترقيقها وتحزيز اللغة:  الوشر ف 

ي . (1)كالمنشار
:  وف  عي

د االصطالح الشر  . (2)برد األسنان بمي 

د وُيعرف    األشياء الصلبة   اسم آلة من برد: آلة بها سطوح خشنة تستعمل لتسوية  : المي 

 . (3)كل أو السحل آأو تشكيلها بالت

ة هي ف د : الواشر ي تي 
 . وتحسنها األسنان لتحددها وتفلجها  البر

ة ةوذكر معب  ، المفعول بها ذلك بإذنها  : والمستوشر   أنها:  الواشر
ُ
َجة

ه
ل
َ
ُمف
ْ
، (4)األسنان ال

عموم األسنان بتقصير يفرق الوشر عن التفليج أنه برد لأي أن الوشر كالتفليج، ولكن 

والوشر فيه ، (5) بهما وخاصهما طولها، أما التفليج فهو برد لمباعدة الثنايا والرباعيات

سير  فإنهما يتباعدان. تباعد بير  األ   سنان فعند ترقيق الض 

 
(، ينظر:    (1) مقاييس اللغة البن فارس  و ( طبعة دار الهالل،  17282/ 6العير  للفراهيدي )مادة )وشر
( طبعة المكتبة 339/ 1، ومختار الصحاح للرازي )م2002( طبعة اتحاد الكتاب العرب 86/ 6)

الهداية، والمعجم الوسيط إلبراهيم ( طبعة دار  362/ 14العضية، وتاج العروس لمرتض  الزبيدي )
 ( طبعة دار الدعوة. 170/ 1مصطف  وآخرون )

ي البن قدامه )86/ 1ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ) (2)
( طبعة 70/ 1( طبعة دار الفكر، والمغب 

 ه. 1405دار الفكر 
 (. 186/ 1ينظر: معجم اللغة العربية المعاضة ) (3)
جل من مسائل اإلمام أحمد    (4) ي بكر الخالل  الوقوف والير ، طبعة دار الكتب العلمية (157  ص)ألن 

ح الكبير عىل مير  المقنع البن قدامه )1415 . 107/ 1ه، والشر ي  ( طبعة دار الكتاب العرن 
ي ينظر:    (5)

ي   الفواكه الدوان 
وان  ي زيد القير اذ ، والجراحة التجميلية لألست( نسخة الشاملة314/  2)    ألن 

 (. بتضف. 485صالح الفوزان )ص
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حه لــــ)قلع  ي شر
برد السن حبر تذهب : أي سن أو سحلها(قال محمد بن عليش: ف 

ي مصطلحات أهل الطب، مصطلح:  . (1)منفعتها
د"  ويوافق الوشر ف   : (2)"الي َ

Definition: Tooth preparation is the mechanical alteration of a defective, 

injured, or diseased tooth to receive a restorative material that re-

establishes a healthy state for the tooth, including esthetic corrections 

where indicated and normal form and function.  

جمة:   الير

للسن المعيبة أو المصابة أو  تغيير بفعل ميكانيكي هو إعداد أو تحضير األسنان:  

ي المواد 
ي ذلك إعادة مظهر السن  مدعمةالالمريضة لتلفر

ي تعيد صحة السن، بما ف 
البر

 . وإعادة شكله المعتاد  ووظيفته

ء من عىل   ي
د ونحوه وذلك بإزالة شر : أي أداة ميكانيكية كمي  يقصد بالفعل الميكانيكي

ء عىل السن ي
طبقة  إزالة أن ذهاب منفعة السن هي  يظهر لي  . مادة السن أو أضافة شر

ي يساوي سمكها )
وهي الحقيقة  ،(4)ا( إل أن تصل لمرحله تذويبه(3)ملم2المينا، والبر

ي قالها الدكتور مصطف  أسامة: أن الغالب من األطباء يزيلون طبقة المينا كاملة! 
البر

قيقها أو حكها أو خرشها لقناعتهم بالبدائل التعويضية!  . وقد (5) دون االكتفاء بير

د: أنه السبقهم بذلك الماوردي حول مساوىء   ها، ي  ي إل تكسير
يذيب األسنان، ويفض 

 و 
َ
اكم الصفرة عليهات  . (6)خشن فتير

 
ح مختض خليل )ينظر:  (1)  ه. 1409( طبعة دار الفكر 397/ 9منح الجليل شر
 South Asian  -Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistryكتاب:   (2)

Edition\ Book · July 2013 with 106,460 Reads\ Publisher: FIRST\ 

Publisher: 978-81-312-3402-0\ Publisher: Elsevier 

ي إفادة من طبيبو ،  Slideshare.net، وموقع 
شهد المضحي بكلية الرياض، وبيان األسنان  بر

ي.   الكثير
ي.  (3)  إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير
ي تجميل األسنان بمض( عىل قناته  (4)

 باليوتيوب نقال من الدكتور مصطف  أسامة )أخصان 
 (https://www.youtube.com/watch?v=Uj0UNPlOsIU )   

ي اإلجراء التجميىلي المسىم  7- 6أثبت أن األسنان بعد 
سنوات تتعرض للذوبان وقد بينت ذلك ف 

ي موضعه. 
 بالجسور ف 

ي تجميل األسنان بمض( عىل قناته باليوتيوب نقال من الدكتور مصطف  أسامة  (5)
 )أخصان 

 (https://www.youtube.com/watch?v=Uj0UNPlOsIU ) 
 ( طبعة دار الفكر. 86/ 1ينظر: الحاوي الكبير ) (6)

https://www.youtube.com/watch?v=Uj0UNPlOsIU
https://www.youtube.com/watch?v=Uj0UNPlOsIU
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ي حال
ورةال  وف   . (1) ملم(، وال يزيد عن ذلك0.5)  إل برد األسنان يجب أن ال يتعدى  ض 

ي: أن الطبيب يحسب من اللمسة الواحدة عدد  وأفادت طبيبة األسنان بيان الكثير

ات وذلك بتحديدها بقلم. وهذه   د لسطح المينا لبعض المليمير صور توضح مقدار الي 

 . من مقاسات الفينير 

 

 
 

 
 ( / https://www.hyatnahealth.comموقع حياتنا الصحية ) (1)

 

https://www.hyatnahealth.com/
https://www.hyatnahealth.com/
https://www.hyatnahealth.com/
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ي المقاسات توضح مقدار الوشر  2

عىل كامل   -دالي  -ملم هي حدود طبقة المينا . وبافر
 حدود المينا

 

 

 

 

 

 حافة المينا عند بردها. ملم عىل 2توضح الصورة: عمق 

 
 Depth orientation grooveوتسىم هذه اآللة: 

ي حفر السطح لوضع فصوص األلماس وهو أحد اإلجراءات التجميلية 
وتستخدم ف 

 المبحوثة هنا. 
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 أنواع المبارد واستعماالتها الطبية. 
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 .  األلفاظ ذات الصلة بالوشر

ي القول أن من األلفاظ
ادفة يمكنب  قيق هي األلفاظ التالية: معب  التحدل المير  يد والير

ْحل  ه وكشطحه،: السَّ ي أي قشر
ي و  سحل السر

ْحل يأنر د السَّ ، والنحت بمعب  الي 

د لَح ْس المِ و  ه وكشطه وهو  والحك: ، (1)هو المي  ء أي قشر ي
إمرار جرم عىل حك السر

ي  طبيا  وهو المستخدم   ،(2)جرم
ي حال وجود خلل ف 

ي    المينا ف 
ط أال يتجاوز الحك ف  بشر

ه وهو   أو تخريش  خدش:    والخدش   . (3) عمقه بضع األعشار من المليمير  الجلد أي قشر

ي سطح صقيل    أثر
 المعدن أو الحجر ونحوه نحت    والنحت: ،  (4)حز تحدثه آلة حادة ف 

ه، والنحت يكون ألطراف معدن أو حجر ونحوه  . (5)أي قشر

ي األلفاظ ال يتحقق منها تحديد  ظهر لي أن 
ْحل، وأما بافر ي للوشر هو السَّ

أقرب المعان 

وترقيق لطبقة المينا ، بل هي أبعد ما تكون عن إزالة تلك الطبقة، وما هي إال إجراء 

 أي أقل من ربــع طبقة المينا.  ملم0,3يسير ال يتجاوز 

 المسألة الثانية: حكم وشر األسنان. 

 لألدلة التالية: محرم وشر األسنان 

ي  الحديث عن ابن مسعود نهي ضيــــح.أنر فيه 1
ي ، كما جاء ف  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال سمعت النب 

ة والواصلة والواشمة إال من داء"   . (6)"نه عن النامصة والواشر

ي قوله تعال: ).و 2
ِ فيه تغيير لخلق هللا كما ف 

ه
َق اَّلل

ْ
ل
َ
 خ
َّ
ن ُ يرِّ

َ
ُيغ
َ
ل
َ
ُهْم ف

َّ
ُمَرن

َ
( سورة النساء: َوآل

ي الصورة التالية: 119
ي الوشر تغيير عن الخلقة المعهودة. كما ف 

 . والحقيقة أن ف 

 
(، وتاج العروس للزبيدي 178/ 4(، وتهذيب اللغة لألزهري )140/ 3ينظر: العير  للفراهيدي ) (1)
 (. 1043/ 2(، ومعجم اللغة العربية المعاضة )189/ 1المعجم الوسيط ) (، و 183/ 29)
 (. 535/ 1(، ومعجم اللغة العربية المعاضة )117/ 27)تاج العروس  (2)
ي عيادات األسنان للدكتور ماجد الغامدي وآخرون)ص (3)

 (. 16و15ينظر: العالج التجميىلي ف 
 (. 619/ 1معجم اللغة العربية المعاضة ) (4)
 (. 2176/ 21معجم اللغة العربية المعاضة ) (5)
ي مسنده ح ) (6)

ي سننه ح )( 4234أخرجه: أحمد ف 
ي صلة 4170واللفظ له، وأبو دواد ف 

( باب: ف 
ي سننه ح)

مذي ف  ي سننه ح)1770الشعر، والير
ي ف 
( 5107( باب: شد األسنان بالذهب، والنسان 

ي داود.  ي صحيح أن 
ي ف 
 باب: المتفلجات، وصححه األلبان 
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ي الحديث عن ابن . 3
ة من الكبائر وصاحبه مطرود من رحمة هللا، كما جاء ف  وكبير

ات خلق هللا" ي هللا عنه قال: "لعن هللا المتفلجات للحسن المغير
وهذا   . (1)مسعود رض 

تباعد األسنان أي عندما أبرد السن -عىل ما سبق قوله بأن التفليج من معانيه الوشر 

 .  . -يتباعد عن اآلخر

ر عىل طبقة المينا مما يؤدي إل انكسارها، كما سبق ذكرهفيه . 4  . (2)ض 

لغاية  لبه من الشخصوط ،وعىل هذا ال يجوز برد األسنان؛ وحرام فعله من الطبيب

 . الحسن

ي الحديث  عن الضوابط الطبية والفقهية وتعلق 
وبعد ذكر معب  الوشر وحكمه يعنيب 

ي 
ي تجميل األسنان ف 

 اإلجراءات التجميلية القريب ذكرها. وسيلة الوشر ف 

ي  لزمةالم طبيةضوابط الالأوال: 
 األسنان.  تجميلف 

ي عيوب 
نعلم أن طب األسنان التجميىلي تطور تطورا شيعا وأصبح باإلمكان تالف 

ي الشكل وأصبح الناس وخاصة 
ي اللون أو ف 

األسنان إن لم يكن جميعها سواء كانت ف 

ل األسنان، والسبب كما يعرف الجميع هو ان النساء يبحثون عن أحدث طرق تجمي

ي هذا األمر هو  . (3)جمال األسنان هو ش جمال االبتسامة
وأرى من حسن النظر ف 

ي تحقق الخلقة المعهودة  تجميل األسنانب الخاصةتحقيق المقاييس الفنية 
 وهي البر

 :  وهي

 1 . ي  .الشكل النموذح 

 .التماثل والتناسب. 2 

 وتراصفها. .مكان األسنان 3

 
ي صحيحه ح) (1)

 ( باب: المتفلجات للحسن. 5587أخرجه: البخاري ف 
 ( طبعة دار الفكر. 86/ 1الحاوي الكبير للماوردي )ينظر:  (2)
 (. 1ينظر: طب األسنان التجميىلي للطبيبة عبير عىلي الجابر  وأخرون )ص (3)
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 .نسيج سطح األسنان. 4

 .لون األسنان. 5

 . (1).شفافية األسنان6

ي القول أنو 
 الشخصالعمل عىل تجميل األسنان يتطلب فهما دقيقا لرغبة  يمكنب 

ي تحديد المشكلة ونوع   ،هودراسة دقيقة لما يحتاجه فم
ي دور طبيب األسنان ف 

وهنا يأنر

من الضوابط الطبية الواجب   ولعىلي أقول . (2)بالعالج المناسب لحالته  هالعالج وإقناع

 : تحققها هي 

ي  العلم باإلجراءات التجميلية والقدرة عىل . 1
أهلية طبيب تجميل األسنان للمهمة، ف 

 . (3)تطبيقها

 . (4)ورضاه عىل اإلجراء التجميىلي  الشخصأخذ أذن . 2

أو  ألسنانكان بردا لأن يبير  للمريض وسيلة اإلجراء التجميىلي إذا  مسؤولية الطبيب . 3

  بوسيلة أقل منه كالحك. 

يعة هي لالعتبار وهذه الضوابط  ي الشر
واإللزام؛ ألنها متعلقة بحق اآلخر، فاألصل ف 

 وأموالهم، فالواجب عىل الطبيب مراعاة ذلك. اإلسالمية حرمة أبدان المسلمير  

 . ثانيا: الضوابط الفقهية المتعلقة بتجميل األسنان

ي حكم كل منها  
اقها ف  ي اإلجراءات التجميلية ووجوه الشبه بينها وافير

بعد النظر ف 

 : ي القول أن الضوابط الفقهية للتجميل المتعلق باألسنان هي عىل النحو التالي
 يمكنب 

ي اإلجراء التجميىلي الخلو من الوشر  . 1
 .المذكور عن ابن مسعود  ، لنص الحديثف 

: أنحيث  ،  غلبة األثر الزائل عىل اإلجراء التجميىلي . 2 ي
ي    ذكر الشوكان 

خلق   تغيير النهي ف 

عىل الخلقة  -يبفر ويستمر-ودائما، فكل تغيير  الذي يكون باقيا هو التغيير  هللا

 . (5)المعهودة طلبا للحسن فهو المحرم 

 
ي عيادات األسنان للدكتور ماجد الغامدي وأخرون )ص (1)

 (. 2ينظر: العالج التجميىلي ف 
 (. 1ينظر: طب األسنان التجميىلي للطبيبة عبير عىلي الجابر  وأخرون )ص (2)
ي ) (3)  (.بتضف 609صاألحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي ) (4)  (.بتضف 616صاألحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
 ( طبعة دار الحديث. بتضف. 229/ 6ينظر: نيل األوطار ) (5)
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ْحَسِن ، قال تعال: )موافقة الخلقة المعهودة أو ما يشبهها. 3
َ
ي أ ِ
 ف 
َ
نَسان ِ

ْ
ا اإل

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
ل

ِويم  
ْ
ق
َ
:  ت لق اإلنسان عليها4( سورة التير 

ُ
ي خ

 . (1)، يجوز إعادة شكل الخلقة إل الحالة البر

ي اإلجراء التجميىلي  المحرم الخلو من التشبه . 4
 ، للحديث)لعن رسول هللا ف 

والتشبه ببعضهما ،  (2)  المتشبهير  من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

هما عن بعضهما كاللباس والزينة، فأي إجراء تجميىلي  يكون فيما لهما من خصائص تمير 

ء من خصائص أحدهما فهو ي ي
 محرم.  ؤول إل شر

ر النفسي . 4 ، فإذا تحقق الطبيب من جدية طالب اإلجراء التجميىلي بعد اعتبار الض 

ر النفسي  دراسة حالته المعنوية ومدى تأثره بمظهره، يمكن حينئذ اعتبار  هذا الض 

ر يزال إذا  ، فإن الض  وعية ذلك اإلجراء التجميىلي
ي مشر

ر الحسي ف  لة الض  وإنزاله مي  

ر النفسي الذي يلحق وقع، فإن بعض اإلجراءات التجميل عد من إزالة الض 
ُ
ية ت

ي تجعله محط أنظار الناس ومثار سخريتهم  الشخصب
 . (3)البر

، نقل ابن حجر فيمن يطلب الوشم: أنه الغش والخداع  خلو اإلجراء التجميىلي من . 5

ء منها  ي
ي شر
ي هذه األشياء لما فيها من الغش والخداع ولو رخص ف 

ورد الوعيد الشديد ف 

ها من أنواع الغش ولما فيها من تغيير الخلقةلكان  كان ، فإذا  (4)وسيلة إل استجازة غير

ير  لهم أنه إجراء زائل فهو محرم، وأغلب اإلجراءات الغش ويخدع األخرين ولم يتب  منه

، وفلو كان من اإلجراءات التجميلية التجميلية المبحوثة هنا ظاهرة للناس أنها أثر زائل

ي 
 الخلقة المعهودة أو ما يشببهها.  موافقة فهو ال يخرج عنما له أثر بافر

واۚ  ، قال تعال: )اإلشاف و التبذير  خلو اإلجراء التجميىلي من   . 6
ُ
ف ْشِ

ُ
 ت
َ
ُبوا َوال َ

ْ وا َواشر
ُ
ل
ُ
َوك

ِفير َ  ُمْشِ
ْ
 ُيِحبُّ ال

َ
 ال
ُ
ه
َّ
ي الشهوات 31( سورة األعراف: ِإن

: من أنفق ماله ف  ي ، قال القرطب 

اإلجراءات التجميلية ، (5)  قدر الحاجات، وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر.. زائدا عىل 

يير  فإذا وقع اإلشاف والتبذير فيها   
تخذ لزيادة التجمل والير

ُ
من غير المبحوثة هنا ت

كان ألجل االعتبار النفسي فجائزة مع حسن النظر لحال داعي لها فهي محرمة إال ما  

 المرء وأال يتجاوز قدر الحاجات. 

 

 

 
 (. 18( الدور رقم )173الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي رقم )ينظر: قرار المجمع الفقه  (1)
ي صحيحه ) (2)

 ( باب: المتشبهير  بالنساء والمتشبهات بالرجال. 5885أخرجه: البخاري ف 
 (، والمرجع السابق. بتضف 120-116الجراحة التجميلية لألستاذ صالح الفوزان )ص (3)
 المعرفة.  ( طبعة دار 380/ 10ينظر: فتح الباري) (4)
 ( طبعة دار الكتب المضية. 248/ 10ينظر: الجامع ألحكام القرآن ) (5)
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 المبحث األول: 

 . (1)   (In direct cosmetic procedure) ة الال مباشر   اإلجراءات التجميلية   

ظيفته يقصد بها الطبيب إعادة السن إل و   تجميليةأن هناك جراحات  سابقا  قد بينت  

كيب ي تخضع إل تخدير  المعهودة كالزراعة والتلبيسة والتقويم والير
ونحوه وهي البر

االبتسامة، وهو جمال إل  ، فتؤول الجراحةأي من الجراحات المذكورة وعمل اللثة

ي بخالف ما يقوم به الطبيب 
طبعة أخذ من : جراءاتعىل هذه اإل ض المقتالمعمل ف 

ل، وهي عىل واألشعة الالزمة وغير ذلك مما تتطلبه المعاموتحضير القوالب السن، 

 : ي
 النحو اآلنر

  : األول المطلب

كيبات الثابتة-الجسور  )فيكسد بروستيسس((prosthesis fixed)-الير

 
 

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

 فراغ السن المفقود. سد هي تعويضات سنية تستند عىل األسنان المجاورة ل

جذورها يتطلب أن تكون األسنان المجاورة للفراغ بحالة صحية جيدة، وأن تكون 

ي الفك، ويمكن وضع زرعتير  لتدعيم الجش. 
ي ف 
 مدعومة بعظم كاف 

 
تم اختيار التسمية من قبل الطبيبة وصياغتها من قبل الباحثة بعد الوقوف عىل كثير من  (1)

: الحاالت والتميير  بينها، فاإلجراء  هو أن يبدأ تشخيص الحالة عىل شير العيادة من قبل  الالمباشر
ي المعمل إلعداد القالب. واإلجراء  

ة ف  :  الطبيب وينتهي اإلجراء  بصورة غير مباشر هو أن يبدأ المباشر
ة. وينتهي عليه عىل شير العيادة  بشخيص الحالة من قبل الطبيت اإلجراء  أو نقول: مباشر

 : اإلجراء باستعمال آلة الطبيب. المباشر   : اإلجراء المضاف عىل السن، واإلجراءالالمباشر 
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كيب الجش يحض  الطبيب األسنان الداعمة ا دها لتصغير حجمها ولير لمجاورة بي 

ي  -(1)  من طبقة المينا -وذلك بإنقاص سماكة معينة 
من جميع أسطح السن بما يكف 

 . (2)لتصنيع تلبيس يلتحم به سن صناعي يعوض السن المفقود

ويمكن  . (3)وأنه يستحيل إجراء ابتسامة هوليود بدون برد لألسنان إال لمرض  معينير  

ي أغلب أحوال المرض   االستغناء عن الجسور بالزراعة
، ويلجأ إليها المرض  لقلة ف 

ي مقابل تركهم للزراعة ذو التكلفة العالية(4) تكلفتها وسهولة وشعة تركيبها 
 . (5)، ف 

د  لمعرفة  طبقات السن:   ؟ يتوقف بعد  -الوشر -أين يتوقف الي 

ي  المينا.  طبقة إزالة   إفادة  طبيبة األسنان بيان الكثير

 
 

ه   : ا تأثير

لحق بالسن ولب السن المحتوي عىل األوعية الدموية واألعصاب ت. 1
ُ
ارا قد ت سبب أض 

ه للتلبيس.   بسبب برد مادة السن أثناء تحضير

 
ي، وتعرف  (1) طبقة صلبة مشاهدة تشكل الغطاء  بأنها: المينا إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير

ي تاج السن، ولونها أبيض أو شفاف، وتعتي  أصلب من العظم. 
ي للعاج الموجود ف  ينظر:  الخارح 

 . (38األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان )ص
ي، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور   (2) إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير

ي )ص  .(447عبد الرحمن الخضير
ي تجميل وزراعة األسنان بلبنان( عىل قناة فوشيا  نقال ع (3)

ن الدكتور رائد لطوف )أخصان 
 (  https://www.youtube.com/watch?v=Upn0KXSP4pEليوتيوب)با
 ( األسنان/ -جسور-أنواع/https://www.veraclinic.net/blog)  Vera Clinicينظر: موقع    (4)
ي عيادات األسنان للدكتور ماجد الغامدي وأخرون)ص (5)

 (. 22ينظر: العالج التجميىلي ف 

https://www.youtube.com/watch?v=Upn0KXSP4pE
https://www.veraclinic.net/blog/أنواع-جسور-الأسنان/
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 عند إهمال نظافتها.  ، مما يؤدي إل تسوس األسنان(1)تراكم البالكسبب زيادة ت. 2

 . (2)تمنع من تناول المأكوالت القاسية؛ ألنها تؤدي إل تهشم طبقة الجش. 3

ود بعد مرور  ذوبانتسبب . 4 ، فيلجأ وربما أقل سبع سنوات ست أو  وتلف للسن المي 

ي الصورة:   . (3)الحقا  الطبيب إل الزراعة
 كما ف 

 
 

  ره. التصوير الفقهي وأثثانيا: 

تجميىلي قائم عىل برد األسنان بتحديدها وترقيقها إل أن تؤول إل أنه إجراء  لي  تبير  

نها أقل تكلفة من الزراعة والتلبيسة لغاية التجميل أل الشخص لجأ إليها ذوبانها فإذا 

ر سبب عىل نفالفعل يت، وهو بذلك  فيها  فهي محرمة لفعل الوشر  سه بإلحاق الض 

اس سليمة لمقصد  ي  عىل أض 
المتعلقة بهذا اإلجراء  والمسائل الفقهية . تحسيب 

 :  التجميىلي هي

 األسنان ألجل تركيب الجسور؟ -وشر -حكم برد *

ها وتفليجها–األصل ال يجوز برد األسنان  ي حديث  -وشر
لما ورد من النهي الضيــــح ف 

ر ابن مسعود  ، وأنه من كبائر الذنوب، ولما فيه من تغيير خلق هللا، وفيه ض 

ورة، أما عند الحاجة والتجمل فله الحكم المذكور  باألسنان، لكن تجوز عند الض 

لكن قد يلجأ كثير من المرض   (4)أنفا؛ ألنه يمكن االستعاضة عنها بالزراعة والتلبيسة

 تركيبها كما أثبت األطباء.  إل الجسور لقلة تكلفتها وسهولة وشعة

 
(1)  : ي تنمو عىل أسطح وهي

ية البر ينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب  األسنان. اللويحة البكتير
ي )ص  . (449األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير

ي، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور   (2) إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير
ي )ص  .(449عبد الرحمن الخضير

ي  (3)
 تجميل األسنان بمض( عىل قناته باليوتيوب نقال من الدكتور مصطف  أسامة )أخصان 

 (https://www.youtube.com/watch?v=Uj0UNPlOsIU )   
ي 173فقد ثبت جوازها حسب قرار مجمع الفقه الدولي لمنظمة التعاون اإلسالمي رقم ) (4)

( ف 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj0UNPlOsIU
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هما  حكم*  . الجسور من الذهب والفضة وغير

ي محرمة عىل الرجالجسور من الذهب: حكم 
ي طالب رض  ل، كما جاء عن عىلي بن أن 

ي   ي شماله، ثم   ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: إن النب 
ي يمينه، وأخذ ذهبا فجعله ف 

أخذ حريرا فجعله ف 

ي 
يجوز   فإذا كان  ائزة للمرأة، وج(1)  (، وأحل إلناثهمقال: )إن هذين حرام عىل ذكور أمبر

 . (2)فإن تركيبه للتداوي جائز من باب أول للمرأة التحىلي بالذهب

لما اتخذ بن أسعد  تجوز للرجال وللنساء لحديث عرفجةالجسور من الفضة: حكم 

طع أنفه يوم الكالب 
ُ
ي الحديث: "أنه ق

فاتخذ أنفا من ورق فأنير  أنفا من ذهب كما ف 

 . (3)ب فاتخذ أنفا من ذه  ملسو هيلع هللا ىلصعليه فأمره النب  

هما: حكم  وع. هي يجوز فاألصل اإلباحة و الجسور من غير  من التداوي المشر

ي  المطلب
 : الثان 

ة الخزفية )  (Veneerالقشر   . ابتسامة هوليود  (hollywood smile) (  )الفينير

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

ة سنية تجميلية   صنع من الخزف  0.5رقيقة سمكها )هي قشر
ُ
اميك-ملم( ت أو من   -السير

ه -الكومبوزايت-الحشوات البيضاء لصق عىل سطح السن األمامي وغير
ُ
 وتغظي  ،ت

 و السطح مع امتداد يسير للجانبير  والخلف، 
ُ
، ستخدم لسد الفلجات بير  األسنانت

 . (4)يضوتغطية السن المكسور، وتغطية تصبغ السن عند عدم االستجابه للتبي

 

ة، فقد جاء القرار  دورته الثامنة   لق اإلنسان عليها، وإعادة  عشر
ُ
ي خ

بإعادة شكل السن إل الحالة البر
 . الوظيفة المعهودة، وإصالح العيوب الطارئة، وإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا 

ي ح)4057أخرجه: أبو داود ح) (1)
ي الحرير للنساء، والنسان 

( باب: تحريم الذهب  5147( باب: ف 
ي صحيح  3595عىل الرجال، وابن ماجه ح)

ي ف 
(باب: لبس الحرير والذهب للنساء، وصححه األلبان 

ي داود.   أن 
ي )صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن  (2)  .(654الخضير
ي سننه ح )  (3)

ي سننه 4234أخرجه: أبو داود ف 
مذي ف  ي ربط األسنان بالذهب، والير

( باب: ما جاء ف 
ي سننه ح)1770ح)

ي ف 
( باب: من أصيب أنفه هل 5161( باب: شد األسنان بالذهب، والنسان 

ي داود.  ي صحيح أن 
ي ف 
 يتخذ أنفا من ذهب؟ وحسنه األلبان 

ي، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور إفادة من    (4) طبيبة األسنان بيان الكثير
ي )ص  .(508عبد الرحمن الخضير
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ها:   تأثير

د-تتم بتخدير المريض، ثم نحت جزء من السن . 1  ملم(. 0.75-0.3قرابة ) -بالمي 

ي الصورة: (1)تسبب التسوس من سوء اإلهمال. 2
 ، كما ف 

 
 

 ره. التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي قائم عىل الحك
ر النفسي بتحسير  منظر   ،(2)تبير  وفيه إزالة للض 

ي حال عجز الطبيب عن التبييض وإعادة ما يشبه الخلقة المعهودةالسن المكسور 
، ف 

ليست من التبذير و  وغشا لظهور تمايزها عن خلقة األسنان نفسها خداعا  وليس فيه

 جائز. فينير كون اليوعىل ذلك واإلشاف 

 

 

 

 
ي )ص (1)  .(510ينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي عيادات األسنان للدكتور ماجد  (2)

 (. 18الغامدي وآخرون)صينظر: العالج التجميىلي ف 

 بداية وضع الفينير وحسن االهتمام 
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 : الثالث المطلب

(Lumineerالالصقة )العدسات   . (hollywood smile) (  )اللومينير

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

ي غاية الدقة قرابة )
سمكها كُسمك العدسات ملم(، 0.2هي طبقة تجميلية سمكها ف 

صلق عىل السطح األمامي للسنالالصقة للعيون 
ُ
ستخدم لنفس استخدامات ت

ُ
، وت

 . (1)األنسب حسب ما يراه الطبيبالفينير لكن يختلف اختيار 

ها:   تأثير

 ال تحتاج إل برد أو تخدير. . 1

بحمض الفسفوريك، وهناك نوع من  بعد تنظيف السن يقوم الطبيب بتخريشه. 2

 . (2)اللومينير يحتاج إل حك السن حكا بسيطا

 
 ه. ر التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي قائم عىل 
الحك أو التخريش فيظهر لي بأنه جائز وينطبق تبير 

ي إجراء الفينير السابق ذكره. 
 عليه التصوير الفقهي ف 

 

 

 

 

 
ي، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور   (1) إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير

ي )ص  .(508عبد الرحمن الخضير
ي )ص (2)  .(513ينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
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 ة: والتلبيسالفرق بير  الفينير واللومينير 

 : (1) بير  الفينير واللومينير . 1

  
: فيه برد للمينا بنسبة  : يتحقق بالحك ثم اإللصاق.  . 0.3الفينير  اللومينير

  
ة الفينير : وأنه أكير سماكة من  قشر

 .  عدسة العير 
: فينير       /      اليسار: لومينير   اليمير 

 : (2) بير  الفينير والتلبيسة. 2

 

 
: التلبيسة    /      اليسار: الفينير  مراحل التلبيسة: فيه برد عىل كامل  اليمير 

 السن. 

 
ي.  إفادة من طبيبة األسنان بيان (1)  الكثير
ي.  (2)  إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير
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 المطلب الرابع: 

 . ماكس(اي ( )E-MAX) صفائح طبيعية

اميكالمصنوعة من الليثيوم  ، وتلصق عىل السن بسماكة مطوي من زجاج السير

ملم(، فهي متوافقة مع سمك اللومينير تقريبا، وال تحتاج إل  0,3 –ملم  0,2مقدار) 

جرى عىل 
ُ
ة الحجم و األسنان كأسنان  تخدير، ال ت  . غير المتحاذية بشدةالبير

وال تظهر للطبيب  ،-للون الشفافإل اقريبه - السن الطبيعي  لون تتمير  بقربــها من 

ظهر مسافة  والناس بالعير  المجردة بل ُيعلم بوجودها من خالل األشعة، وأيضا 
ُ
ال ت

ي  كما   لصحيفةبير  اللثة وا
، وال تتأثر بالمأكوالت القاسية.  ياللومو   الفينير   ف  ويمكن أن نير

 
ُ
ةجهاز "اسكابد فورد نير    المرغوب عي  صمم وفقا لدرجة اللون  ت  "، ويمكن تكبير القشر

. وهذه صورة  . (1)لتتوافق مع ضحكة االنجليي     اليضاح قرب لونها من السن الطبيعي

 
ها: ال تتطلب التقليل من مادة السن إال بدرجة قليلة أو معدومة  . (2)تأثير

 ه. ر التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي  
خالي من الوشر والخداع والتبذير واإلشاف، ومشابه للخلقة تبير 

ر النفسي ال ز ي ماكس جائحاصل من الخجل، وعليه فإجراء االمعهودة ويزيل الض 

ار  وهو األول باستعماله عن الفينير واللومينير ألنه حقق مقصد التجميل دون اإلض 

تها: بالمينا،  أنها تلصق عىل سطح السن حيث ذكر دكتور هشام موصىلي عن مير 

 
ي تجميل األسنان بمض( عىل قناة الحياة باليوتيوب   (1)

 إفادة من الدكتور أحمد السباعي )أخصان 
https://www.youtube.com/watch?v=XR3Tvx8OSes، وموقع عيادات  

TURK SMALE (http://www.turksmile.com / ة-صفائح  ( األسنان/ -قشر
ي الحقيقة )اي ماكس( 2016ويعتي  إجراء جديد بدأ عام  

مادة أساسية لصنع الفينير وتم م، وف 
ي.  استعمالها كما هي عىل طبيعتها،  إفادة طبيبة األسنان بيان الكثير

 الموقع السابق.  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=XR3Tvx8OSes
http://www.turksmile.com/صفائح-قشرة-الأسنان/
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وتندمج كأنها جزء منه، وقال أيضا: هذا كان سبب لتغيير جميع مفاهيم برد األسنان 

د والتحضير  ة لتقليل كمية الي   . (1)القديمة وأعظ خيارات كثير

 : الخامس المطلب

)المصنوعة من أو  )سناب أون سمايل( (snap on smile) المتحركة تركيبات الزينة

  (. الذهب

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

ب  يمكن معها المضغال  و ،  هي تركيبة متحركة لغرض التصوير  كيبات  والشر ي غالب الير
 . ف 

تتمير  بأنها ال تحتاج إل برد، وتغظي الفراغات بير  األسنان وتعظي ابتسامة براقة، 

  مقاس أكي  حجم من أسنانه األصلية أو أطول منها.  الشخصويمكن أن يختار 

تحتاج إل زيارة الطبيب، حيث يمكن عمل مقاس للفكير  بالجبس  من خالل "الربل ال  

يد الشيــــعدام"   . (2)ريال1000-700، سعرها ما بير  عند أي عيادة ثم ترسل عي  الي 

 سناب أون سمايلال تركيبة ألوان تركيبة السناب أون سمايل

 
 

 
 

 تركيبة الذهب

 
كيبات والتجميل وزراعة األسنان وأستاذ مساعد بجامعة الملك  (1)  عبدالعزيز بجدة إستشاري الير

 :   https://twitter.com/DrMously/status/1104028974869438465عي  حسابه بتوتير
ي.  (2)  إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير

https://twitter.com/DrMously/status/1104028974869438465
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ها:  ي تأثير
 . (1)، وخفيفة قابلة للكشل بقاءها عند النومحاتسبب التسوس ف 

 ه. ر التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 والخداع، لكن ظهر لي أن 
 لي أنه إجراء تجميىلي خالي من الوشر

فيه تبذير للمال تبير 

ي شأنه أنه
المتعلقة بهذا اإلجراء  والمسألة الفقهية  فوق حاجاته.  عىل من ُيعتي  ف 

 :  التجميىلي هي

 ركيبات الزينة المصنوعة من الذهب للمرأة. *حكم ت

 :  إذا جرت عادة النساء التحىلي بها ولم يكن فيها إشاف فإنها جائزة؛ وذلك لما يىلي

 . لعموم النصوص الدالة عىل جواز تحىلي النساء بالذهب -

: كالعقد، والسوار، قياسا عىل ما ذكره الفقهاء من جواز تحىلي   - المرأة بأنواع الحىلي

ي اآلذان واألصابع، والتاج
؛ ويلحق بهذه األنواع (2)والطوق والخاتم، والحلق ف 

 . (3)أسنان الذهب إن جرت عادة النساء التحىلي بها

 : السادس المطلب

لي )
 (.  هوم بليجنق( )Home bleachingالتبييض المي  

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

اف الطبيب أوال، بأخذ طبعة لألسنان ويستخرج لها قالبا شفافا هو   بعد   إجراء يتم بإشر

ي  -(4)كارياميديروكسايد-هو الذي  يضع المادة الكيميائية الشخص ، و أسبوع تقريبا 
ف 

وتتفاوت كمية المادة حسب الوقت فإذا كان األنبوب ،  القالب بحذر لكي ال تتأذى اللثة

 ما بير  10يحوي من المادة بنسبة -علما بأن عدد األنابيب ثمانية–
ساعات 10-8% يبفر

 ما بير  20وبنسبة ساعات  6-4مابير  بفر ي%15خالل الليل، وبنسبة 
-2% يبفر

من االستعمال أسبوعير     دقيقة وتظهر النتيجة بعد    30% يبفر  30ساعات، وبنسبة  4

ك، وُيعاد اإلجراء عند الحاجة  . (5)ريال1000-800، وسعره ما بير  ثم يير

 
ي.  (1)  إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير
ي )  (2)

وان  ي زيد القير ي ألن 
( 275/ 3( نسخة الشاملة، والحاوي للماوردي )246/ 4ينظر: الفواكه الدوان 

( طبعة دار الفكر نسخة الشاملة، 443/ 4ه، والمجموع للنووي )1429طبعة دار الكتب العلمية 
ي البن قدامه )

ي )1388( طبعة مكتبة القاهرة 45/ 3والمغب 
 (. 234/ 2ه، وكشاف القناع للبهونر

ي )  (3)  .(465صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
 (. 6ينظر: طب األسنان التجميىلي للطبيبة عبير عىلي الجابر وآخرون )ص (4)
وفيسور  خليل العيس بعيادة أمج، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب  (5) إفادة من الي 
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 وضع المادة عىل القالب 

 
 

 

ه:    تأثير

 عاما.  16ال يناسب الحامل والمرضع ومن عمر أقل من . 1

 ال يناسب السن الحساس وصاحب اللثة المنحشة. . 2

 . (1)دون التعويضات والحشواتيظهر أثر عىل السن الطبيعي فقط . 3

 . رهالتصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي  وبديل مناسب عن اإلجراءات السابقة لغاية ظهور األسنان 
تبير 

ألصل العودة إل الخلقة ومحقق ، الشخصبصورة أجمل تنعكس عىل جمال 

 وعليه فاإلجراء جائز.  وحيث أنه أثر زائل المعهودة،

، واي  المطلب السابع ،  واللومينير يير  : أثر تركيب الجسور، والفينير  
ماكس، والير

 بفصوص األلماس عىل وصول الماء؟

عند النظر لتلك اإلجراءات التجميلية نجد أنها تمنع وصول الماء إل أجزاء من الفم 

 واألسنان حال المضمضة، فهل وجودها يؤثر عىل صحة الوضوء؟

ي صفة المضمضة فأرى أنه يلزم تحري القول 
ي عىل النظر ف 

حكم هذه المسألة ينبب 

ي 
: ف  عي

ي اللغة واالصطالح الشر
 معب  المضمضة ف 

 

ي )صاألسنان، للدكتور عبد   . (503الرحمن الخضير
حمد  من الدكتور أ  (، ونقال 7ينظر: طب األسنان التجميىلي للطبيبة عبير عىلي الجابر وآخرون )ص  (1)

 رضوان عىل موقع  
(https://www.altibbi.com /ر- االسنان-االسنان/تبييض-طبية/طب-مقاالت  ( 1218-باللير 

https://www.altibbi.com/مقالات-طبية/طب-الاسنان/تبييض-الاسنان-بالليزر-1218
https://www.altibbi.com/مقالات-طبية/طب-الاسنان/تبييض-الاسنان-بالليزر-1218
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ي 
ي الفم) اللغة: المضمضة ف 

بقوة الفم ثم  وإدارته، (2)وضغطه (1تحريك الماء ف 

ي فمه: حركه وأداره فيه من دون أن يبلعه)و  (3)همج
 . (4مضمض الماء ف 

ي الفم. والخالصة 
ي معب  المضمضة هو: تحريك الماء وإدارته ف 

أن   ويظهر لي ف 

المضمضة صفة معينة تكون لغالب الفم وما يحويه من لسان وأسنان، وليست خاصة 

 بأي جزء من أجزائه. 

ي 
: المضمضة ف  عي

من خالل االستقراء حول تعريفها ظهر لي أنها:  االصطالح الشر

 : ي الفم وإدارته. وقد فرقوا بينها وبير  المبالغة فيها قائلير 
 تحريك الماء ف 

ي الفمهي -جزئةالصفة الم– المضمضة 
 . (5): تحريك الماء ف 

ي المضمضة أما 
ي الفمفهي  -صفة الكمال-المبالغة ف 

 .(6): إدارة )أو خضخضة(الماء ف 
 .(7)أن يبلغ بالماء أقض الحنك ووجهي األسنان واللثاتأي: 

ي الفم دون   ويظهر لي 
ي تكون بال مبالغة أي: تكون بتحريك الماء ف 

أن المضمضة هي البر

إدخال الماء إل مقدم الفم ،  : المضمضة هي حيث يقول الماوردي: .(8)إدارته فيه

ي جميع الفم : والمبالغة فيها 
. وعليه فأصحاب تلك اإلجراءات التجميلية (9)إدارته ف 

 : لألدلة التالية يستحيل معهم إزالتها 

 
( طبعة دار الهالل، وتهذيب اللغة لألزهري  17/ 7مادة )مض(، ينظر: العير  للفراهيدي ) (1)
ي ( طبعة 330/ 11) اث العرن 

( طبعة 219/ 5م، مقاييس اللغة البن فارس )2001 دار إحياء الير
 م. 2002اتحاد الكتاب العرب 

 (. 219/ 5غة )مقاييس الل (2)
ي )    (3)

. ومجه:  م 1967( طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  589/ 4مجمع بحار األنوار للكجرانر

 ( طبعة دار الفكر. 233/ 2ينظر: إعانة الطالبير  للبكري )  ،إخراج ذلك األثر من الفم 
 م. 2008( طبعة عالم الكتب 2105/ 3معجم اللغة العربية المعاض )  (4)
ةينظر:    (5) ي   الذخير

ي )1994دار الغرب  طبعة  (  274/  1)  للقراف 
بيب  ( طبعة دار 48/ 1م، اإلقناع للشر

)ص  ( نسخة الشاملة. 12الفكر، والمطلع للبعىلي
ي زاده مجمع األنهر ينظر:  (6)

 م. 1998طبعة دار الكتب العلمية (26/ 1) لشيح 
ي دواالفواكه ال

وان  ي زيد القير ي ألن 
( طبعة 109/ 1، والمبدع البن مفلح )( نسخة الشاملة37/ 2) ن 

 .  المكتب اإلسالمي
ي  م، وقال ابن قدامه:  2000( طبعة دار الكتب العلمية  39/ 1أسب  المطالب لزكريا األنصاري )  (7)

ف 
ي ). ينظر أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه

 ه. 1405( طبعة دار الفكر 116/ 1: المغب 
ي  بدائع الصنائع  ينظر:    (8)

ي    (34/  1)للكاسان  ح الكبير للرافعي 1982طبعة دار الكتاب العرن 
م، والشر

 ( نسخة الشاملة. 394/ 6)
 ( طبعة دار الفكر. 168/ 1الحاوي الكبير ) (9)
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طع أنفه يوم . 1
ُ
ي الحديث: "أنه ق

قياسا عىل اتخاذ عرفجة بن أسعد أنفا من ذهب كما ف 

  عليه فأمره النب  الكالب 
، وهذا (1)ب فاتخذ أنفا من ذه  ملسو هيلع هللا ىلصفاتخذ أنفا من ورق فأنير

ي   أن يزيل هذا األنف   ملسو هيلع هللا ىلصاألنف سيحجب شيئا من مواضع الماء، ومع ذلك لم يأمره النب 

عند الوضوء ليوصل الماء إل ما تحته فكذلك هذه اإلجراءات التجميلية ال يجب 

 . (2)إزالتها

ي  . 2 يلبس   ملسو هيلع هللا ىلصقياسا عىل عدم وجوب نزع الخاتم أو تحريكه أثناء الوضوء، فقد كان النب 

ي منع وصول الماء إل ما 
عه أو يحركه عند المضمضة، والخاتم أظهر ف  الخاتم ولم يي  

تحته من هذه اإلجراءات التجميلية، ونزعه أيش، مما يدل عىل أن ذلك معفو عنه، 

ي 
لصق عىل السن، وأيضا البر

ُ
ي ت
وهذا القياس يتناسب مع عىل فصوص األلماس البر

جرى بحفر حفرة عىل سطح السن
ُ
 . (3)ت

يعة برفع الحرج . 3 ي إزالتها عند المضمضة، فجاءت الشر
نظرا لوقوع الحرج والمشقة ف 

ي آية الوضوء: )
ــ ـِكن  وجلب التيسير لقوله تعال ف 

َ
ْن َحَرٍج َول م مِّ

ُ
ْيك
َ
ُ ِلَيْجَعَل َعل

ه
 اَّلل

ُ
َما ُيِريد

ْم 
ُ
َرك  ِلُيَطهِّ

ُ
 . (4)رج، فإنه ال يجب إزالتها منعا للح 6( سورة المائدة: ُيِريد

، وهذه اإلجراءات التجميلية وضعت بدال للسن (5) والبدل يأخذ حكم المبدل منه. 4

 . (6)الطبيعي فتأخذ حكمها

ي الفم و أيضا إدارته حول الفم بما يشمله الفم 
فتصح منهم المضمضة بتحريك الماء ف 

، وتركيبات الزينة المتحركة من األسنان واللثة.  لي
أما مايخص قالب التبييض المي  

سل بخالف تلك االجراءات 
ُ
ي الوضوء والغ

تب عليهما أثر ف  فسهولة نزعهما ال يير
 التجميلية المذكورة. 

ط المضمضة المجزئة عند فعند النظر  ي شر
طون لها  (7) الحنابلة ف  : نجد أنهم ال يشير

ي الفم أدن  إدارة، أما عند 
ي إدارته ف 

ي جميع أجزاء الفم بل يكف 
  : (8) الحنفيةإدارة الماء ف 

 
 19سبق تخريجه ص (1)
ي )صاألحكام الفقهية المتعلقة بطب  (2)  ( بتضف. 457األسنان للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي )ص (3)  ( بتضف. 457األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي )ص (4)  ( بتضف. 457األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي حكمه عىل حكم مبدلهيقوم البدل مقام المبدل  وهي قاعدة:    (5)

، ينظر: قواعد ويسد مسده ويبب 
 ( طبعة دار الكتب العلمية. 314/ 1ابن رجب )

ي )ص (6)  ( بتضف. 457األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي ) (7)

ي 34/ 1ينظر: بدائع الصنائع للكاسان  القدير البن م، وفتح 1982( طبعة دار الكتاب العرن 
 الحقائق للزيلعي )57/ 1الهمام )

( طبعة دار الكتب 13/ 1( طبعة دار الفكر نسخة الشاملة، وتبيير 
 ه. 1313اإلسالمي 

ح الكبير البن قدامه ) (8) ي عىل مختض خليل 113/ 1ينظر: الشر
ح الزركسر ( نسخة الشاملة، وشر

 ه. 1402طبعة دار الفكر ( 94/ 1ه، وكشاف القناع )1423( طبعة دار الكتب العلمية 39/ 1)
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ي إيصال الماء إليه من حرج أو مشقة، 
فهي غسل جميع الفم، لكنهم استثنوا ما ف 

 عىل ما ذكروه فإن تلك اإل 
ً
سل وقياسا

ُ
ي نزعها لكل غ

جراءات التجميلية يقع الحرج ف 

ي إدارته 
سل جميع الفم بل يكف 

ُ
ط فيها وجوب غ إليصال الماء إل ما تحتها، وال يشير

 . (1)فيه أدن  إدارة 

 : ي
 المبحث الثان 

ة اإلجراءات التجميلية      . ( Direct cosmetic procedure) المباشر

ي هذا المطلب تلك اإل 
ي ال تخضع  جراءاتوأقصد ف 

إل أخذ من تجميل األسنان البر

قد يكون شيري   الذي  بل اإلجراء  وما يلحقه من أشعة وإعداد القوالب،  طبعة لألسنان

 وقد يكون تجاري. 

 :  األول المطلب

 (. دينتل أووفس بليجنق( )Dental office bleaching) شيريالتبييض ال 

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

، من خالل هو   ي عيادة األسنان، له نتيجة شيعة وفعالة خالل ساعة أو ساعتير 
إجراء ف 

ليتغير لون السن، وهو   تطبيق مواد تبييض يجري تنشيطها بالضوء ذي الطيف األزرق

ناجح مع التصبغات الصفراء والبنية الغامقة والرمادية، وتناسب األسنان الفتية ال 

، ويعتي  التبييض داخل العيادة تكلفته باهضة عن التبييض (2)هلةاألسنان الك

لي 
 . (3)المي  

 
ي ) (1)  (.بتضف 456صاألحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور   (2) إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير

ي )ص  .(503عبد الرحمن الخضير
ي عيادات األسنان للدكتور ماجد الغامدي )صينظر: العالج  (3)

 (. 13التجميىلي ف 
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ه ، ويخص : كل م تأثير لي
ي التبييض المي  

كما هو   الضواحك من األسنانتبييض ا ذكر ف 

لي الذي يعم األسنان عي  القالب. 
ي الصورة بخالف التبييض المي  

 موضح ف 

 . رهالتصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي 
والعودة قائم عىل إبراز الجمال ومحقق لالعتبار النفسي  تبير 

 جراء جائز. فهو إوحيث أنه أثر زائل للخلقة المعهودة، 

ي  المطلب
 : الثان 

يشن) (Resin infiltration) تبييض التصبغ األبيض  . (1) (رزن انفلير

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

األمامية،  االسنانسطح عىل  بوضع مادة كيميائية البيضاءهو إزالة التصبغات 

ستخدم
ُ
ي األسنان األمامية عالج بداية التسوسل وت

 . (2)الذي يحدث ف 

 

 

 

 

 

 
ي،  (1)  م. 2019ويعتي  اإلجراء الجديد لعام  إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير
ي.  (2)  إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير
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يشنمراحل الرزن  ي األسفل انفلير
 الوضع السابق والنتيجة ف 

 

 
 

 

 

ه:  .   تأثير لي
ي التبييض المي  

 كل ما ذكر ف 

 ره. التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي 
ي من التسوس،  تبير 

أن حقيقة تجميل  (1)طبياوقد تقرر وقان 

ر، فأرى أنه إجراء تجميىلي واجب عىل المريض طلبه   ا العناية به  األسنان
قبل وقوع الض 

تجميلية أو يجري إجراءات السوء واألسوأ من اإلهمال، فحبر ال يقع  طبيبمن ال

  الوشر عمليات جراحية محرمة كإجراء 
ً
 . مثال

ر)(  diode  laserء )بالضو تبييض ال : الثالث المطلب  (. دايد لير 

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

ر والتبييض ر يساعد عىل األزرق كالهما سواء بالضوء   التبييض باللير  لكن اللير 

ييض من التبة لدرجه معين  سن يحتاج  كل   نذلك أل؛ التحكم ف  درجة التبييض

( الجلم استخدبإ و كسيد الهيدروجير   . ) بايي 

 
 (. 15ينظر: طب األسنان التجميىلي للطبيبة عبير عىلي الجابر  وأخرون )ص (1)
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ه:   تأثير

 . بالحساسية  يشعر المريض  وبالتال ال  السن تسخير  ؤدى ال يال أنه تمير  بي. 1

افر   عالج  نهأب  يتمير  . 2  . البناء الداخىل للسن  يؤثر ف    ال أي  غير اخير

 . (1)المدى الطويل عىل المدى   مضاعفات  ليست له. 3

 ه. ر التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء تجميىلي جائز فهو يهتم بسطح السن دون 
ه تبير  ر بطبقة المينا كغير الض 

 . من إجراءات التبييض السابقة

:  بإجراءات التبييض لتلك الصور المتعلقة  الفقهية  ألةوالمس   هي

 حكم تبييض األسنان. *

 :  يظهر جواز تبييض األسنان، وذلك لما يىلي

أن الغرض منها إزالة التصبغات وتنظيفها مما يوافق مقصد الشارع، فقد حثت . 1

يعة عىل استعمال السواك لتنظيف األسنان وتنقيتها مما يعلق بها، وإلزالة ما عليها  الشر

ي  عىل السواك لما رأى الصفرة عىل   من ُصفرة، لكي تعود بيضاء نقية، ولقد حث النب 

 
ي  Medic8نقال من الدكتور فادي يعقوب مؤسس عيادات  (1)

 عىل قناة مجلة سيدنر
(https://www.youtube.com/watch?v=CfOE7NUiAd4  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=CfOE7NUiAd4
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لحا؟ استاكواأسنان من أتاه، فقال: )ما لي 
ُ
ي ق

(، والقلح: ُصفرة تعلو (1)أراكم تأتون 

 . ( 4)   . (3). وذكر الفقهاء أن من فوائد السواك تبييض األسنان(2)األسنان، ووسخ يركبها

، فليس فيه وشر  وال تفليج لألسنان، . 2 عي
أن تبييض األسنان ليس فيه محذور شر

إزالة التشوه الطارئ وإعادة الخلقة إل وليس من تغيير خلق هللا المحرم، بل هو من 

 . (5)أصلها

 لصاحبها، فقد . 3
ً
أن تصبغ األسنان وتغير لونها مما يشوه مظهرها، وتسبب حرجا بالغا

يضطر من تصبغت أسنانه إل الخجل من فتح فمه أمام الناس أثناء الكالم أو التبسم، 

ر المعنوي؛ ر ظاهر، ولذا يجوز إزالة هذا الض  ي هذا ض 
يعة جاءت بإزالة  وف  ألن الشر

ي يقصد بها إزالة 
ر الحسي والمعنوي، وقياسا عىل جواز سائر العمليات البر هذا الض 

 . (6)التشوهات

 

 : رابعالمطلب ال

 )اينمولو بالستا(.  (Enamloplastyتسوية األسنان ) 

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

: صقل طبقة  ي وأقصد التسوية التجميلية وهي
المينا ومساواة أي بروز  أو تطاول ف 

ي الجهة األخرى
 . (7)السن، أو تعديل طول أو شكل السن ليطابق المقابل له ف 

 
ي مسنده ح ) (1)

ي السلسلة 15656( و)1835أخرجه: أحمد ف 
ي ف 
الضعيفة)(، لكن (، ضعفه األلبان 

ي تحقيقه للمسند)
 . ه1416طبعة دار الحديث  (419-417/ 2صححه أحمد شاكر  ف 

ي غريب األثر للجزري ) (2)
 ه. 1399( طبعة المكتبة العلمية 913/ 3النهاية ف 

ي 1412( طبعة دار الفكر 115/ 1ينظر: حاشية ابن عابدين ) (3)
بيب  ي المحتاج للشر

ه، ومغب 
 ه. 1415الكتب العلمية ( طبعة دار 182/ 1)
ي )  (4)  .(506صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي )  (5)  .(506صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي )ينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد  (6) (، 507صالرحمن الخضير

 (. 499-498والجراحة التجميلية لألستاذ صالح الفوزان )
ي، وينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور   (7) إفادة من طبيبة األسنان بيان الكثير

ي )ص  .(517عبد الرحمن الخضير
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ها:  د كمية قليلة من طبقة المينا بعيدا عن طبقة العاج تأثير ثم ُيلمع الطبيب  يتم بي 

 . (1)الحشوة البيضاءإضافة حسب حالة المريض إذا لم تناسبه  السن وذلك: 

 ه. ر التصوير الفقهي وأثثانيا: 

ها  أن المقصود من تسوية األسنان إزالة عيوبــها، وليس القصد تغيير خلق هللا، ووشر

ة، وإعادة إزالة  ك  من حافة السن  كمية قليلة  هنا بحكالتسوية  وتفليجها بل   كسور صغير

 السن لخلقته المعهودة فيظهر لي جوازها. 

 

ر قام (Laser gum reshaping) (2)اللثة رسم : سالخام المطلب  . ليشيبنغ()لير 

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

ر، جهاز  باستخدام عالجه يتمف اللثة تمدد ل هي   ملم 2 أو  ملم اللثة من جزء بإزالة اللير 

 . مريض  كل  لفم المناسب لشكلوا حالة كل  حاجة حسب

 

 
 

ي )صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد ا (1)  .(517لرحمن الخضير
 . هو التقنية الجديدة الرسم المعروف هو تفتيح اللثة وتوريدها لكن  (2)

https://www.elconsolto.com/dental/Tag/892108/تمدد-اللثة#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/dental/Tag/892108/تمدد-اللثة#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/dental/Tag/892108/تمدد-اللثة#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/dental/Tag/9987/اللثة#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/dental/Tag/9987/اللثة#bodykeywords
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 لتوضيح الفرق بير  توريد اللثة وتفتيحها ورسمها*

 وهو بخالف القص الرسم التفتيح التوريد

   

 
ه:   تأثير

ي جلسة واحدة ويعود الفم واللثة إل
 لثة  الشكل الطبيعي كما تصبح الالعملية تتم ف 

 . (1)طبيعية كما هو معتاد أن تكون

 ه. ر التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه 
، وفيه اعتبار ومحقق ألصل العودة للخلقة المعهودةجائز إجراء تجميىلي تبير 

ر النفسي   *حكم رسم اللثة. متعلقة بهذا اإلجراء التجميىلي هي ال  الفقهية  والمسألة    . للض 

ي رسم اللثة تغيير لخلق 1
ي مكانه .ليس ف 

هللا، بل هو إعادة السن لخلقته المعهودة ف 

فليس تمدد اللثة من الخلقة المعهودة. وقد أجاز مجمع الفقه الدولي اإلجراءات 

 . (2)التجميلية الحاجية إلزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا

ر الحسي والمعنوي،  .أ2 خجل من ي  فمن يصاب بتمدد اللثةن رسم اللثة فيه إزالة للض 

يعة قد جاءت بإزالته  . (3)فتح فمه أمام الناس، والشر

ي قوله 3
وع المأذون ف  : )يا  .إن هذا اإلجراء التجميىلي يدخل ضمن التداوي المشر

(، فرسم اللثة نوع من (4) عباد هللا تداووا، فإن هللا لم يضع داء إال وضع له شفاء

 
ي من الرابط  (1)

 نقال من الدكتور محمد عادل أستاذ طب الفم واألسنان بكلية طب قض العيب 
(-https://www.elconsolto.com/dental/dental

news/details/2018/10/17/1444656)  
ي دورته الثامنة 173مجمع الفقه الدولي لمنظمة التعاون اإلسالمي رقم ) ينظر:  (2)

ة. ( ف   عشر
 (. 498الجراحة التجميلية لألستاذ صالح الفوزان )ينظر:  (3)
ي سننه ح ) (4)

ي الرجل يتداوى( باب )7385أخرجه: أبو داود ف 
ي سننه ح )ف 

مذي ف  ( 2038(، والير
ي داود. (، وصححه الداء والحث عليهباب ) ي صحيح أن 

ي ف 
 األلبان 

https://www.elconsolto.com/dental/dental-news/details/2018/10/17/1444656
https://www.elconsolto.com/dental/dental-news/details/2018/10/17/1444656
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إزالة التشوه والعيوب الذي يكون التداوي بغرض الحفاظ عىل األسنان، ونوع من 

 بسبب زيادة حجم اللثة وخروجها عن القدر المعتاد. 

يير  بفصوص األلماس. : سادسال المطلب  
 الير

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

ة   من األلماس عىل طبقة خارجية لمينا األسنان األمامية بمادة هو لصق كريستالة صغير

ي المينا. الصقة التابعة لحاضات 
ة  ف   التقويم، وقد تكون بحفر حفرة صغير

ه  ي الغالب، مع االكتفاء بتنظيف سطح السن: ا تأثير
 . (1)تجري بال تخدير أو حفر ف 

 ره. التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 لي أنه إجراء 
تجميىلي غير جائز إذا تم تركيب فص األلماس من خالل حفر طبقة تبير 

ر الحاصل من ترقيقها وتحديدها كما  المينا فهذا فيه إضعاف للطبقة ويحقق الض 

. وهذا يشمل وضع يحدثه الوشر عىل سطح الطبقة لكن لو تم إلصاقها فهذا جائز 

ي أي موضع بحسب جريان العادة، وقد نص  
الفقهاء عىل جواز التحىلي بالذهب الُحىلي ف 

ي عدة مواضع من الجسم كالتحىلي بالتاج
فيقاس عىل ذلك التحىلي  (2)والفضة ف 

ر ي األسنان مالم يكن هناك ض 
المتعلقة بهذا اإلجراء   والمسائل الفقهية    . (3)باأللماس ف 

 :  التجميىلي هي

ي الوشر ألجل ال يجو حكم الحفر لوضع األلماس: *
تب عىل ز لدخوله ف  الحسن، ويير

ر من تسوس ال يمكن إزالته بالفرشاة والمعجون  . (4)تركيبها ض 

 . األلماس للرجل والمرأةوضع حكم *

)المتشبهير  من  محرم عىل الرجال؛ ألن فيه تشبه بالنساء، وقد لعن رسول هللا 

وال يجوز (، وهذا النوع من التجميل من حلية النساء الخاصة بهن، (5)الرجال بالنساء

 . (6)للرجل أن يتحىل بها

 

 
ي )  (1)  .(497صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي )ينظر   (2)

وان  ي زيد القير ي ألن 
ه، والمجموع للنووي 1415( طبعة دار الفكر  309/ 2: الفواكة الدوان 

 ( طبعة دار الفكر نسخة الشاملة. 443/ 4)
 (. 499الجراحة التجميلية لألستاذ صالح الفوزان )ينظر:  (3)
ي )  (4)  .(499صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
 سبق تخريجه.  (5)
ي )  (6)  .(498صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
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يير  بتقويم الزينة: ثامنال المطلب  
 . التقويم التجميىلي والير

ه.  أوال: التصوير  ي وتأثير  الطب 

 : عندما تكون أسنانه منتظمة عىل الفك وهناك ميل الشخص  يضعه    التقويم التجميىلي

احم ال  ي بعض األسنان أو تزاحم خفيف وهذا الميل والير 
يؤثر عىل عملية بسيط ف 

تب عليه مشاكل التنظيف وال يؤثر عىل عملية اإلطباق السليم والقطع والمضغ ، وال يير

ي هذه الحالة األصل أن الطبيب يبير  للمريض أن أسنانه سليمة، وحالته 
مستقبلية فف 

ال تستدعي التقويم من وجهة نظر طبية وتبفر المسألة تجميلية بحتة راجعة للشخص 

 . (1)ار فيهانفسه وله القر 

يير  بتقويم الزينة:   
 . (2)تقويم يشبه التقويم الثابت يوضع عىل األسنان للزينة الير

   
 

 : تأثير تقويم الزينة

 يسبب تحريك األسنان إل أوضاع غير طبيعية. . 1

ي اللثة. 2
 . يسبب التهاب وتقرحات ف 

 . (3)ظهور تصبغات يسبب و . 3

 ره. التصوير الفقهي وأثثانيا: 

 : : ألسنان اتركيبه لزيادة تجميل وتحسير  التقويم التجميىلي  ال يجوز، ويدل ذلك مايىلي

 
ي ) ينظر: األحكام  (1)  .(426صالفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي )  (2)  .(428صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
ي ) (3) ، (428صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير

ي. إفادة من طبيبة األسنان بو  يان الكثير
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ي أسطح األسنان1 ي الغالب برد جانب 
من أجل توفير -.التقويم التجميىلي يتضمن ف 

د من  -فراغات يستطيع الطبيب من خاللها تحريك األسنان وإعادة صفها وهذا الي 

ي 
  الوشر والتفليج. أجل زيادة الحسن وهو محرم  لدخوله ف 

ي خلقة معهودة طلبا للحسن، 2
.ينطبق عليها ضابط تغيير خلق هللا بإحداث تغيير ف 

 فهو ُيجرى عىل خلقة سوية لزيادة الحسن. 

تب عليه غش وخداع وتدليس، فقد يلجأ إليه من تقدم به العمر 3 .أن فعله قد يير

 . (1)للظهور بمظهر الشباب

 لي أن تقويم الزينة: 
لخلقة المعهودة، للمال ومخالف ل تبذير ه إجراء تجميىلي  فيه تبير 

ر نفسي وفيه غش وخداع  ر النفسي واقع بإحداث  ، وليس فيه اعتبار لض  بل الض 

ي غاية السوء 
ر   أرى عدم جوازهوإن تحقق فيه األثر الزائل لكن    . مضاعفات ف   . لغلبة الض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي )  (1)  .(427صينظر: األحكام الفقهية المتعلقة بطب األسنان، للدكتور عبد الرحمن الخضير
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 .  الخاتمة 

ي وقت قصير وبمهارة طب األسنان تطور تطورا  
ي خدمة المرض  ومعالجتهم ف 

ا ف  كبير

عالية، وتبفر العناية الشخصية اليومية بالفم واألسنان هي األهم للحصول عىل أسنان 

 . (1)ولثة صحية وخالية من األمراض

 النتائج:  (أ 

ي بال جراحة.  يسىمتجميل األسنان: . 1  اإلجراء الطب 

د والوشر وهو ترقيق. 2  . طبقة الميناء  أو إزالة الي 

 تجميل األسنان القصد األولي منه هو التجميل ابتداءا. . 3

لجمال األسنان هو الحقيقة العودة إل الخلقة  (2).تحقيق المقاييس الفنية4

ي التجميل عي  تلك المقاييس. 
 المعهودة، فال حرج ف 

 التوصيات:  (ب

ي مصطلح تجميل األسنان . 1
وإفراده بتخصص مستقل عن أوضي األطباء بالنظر ف 

 التخصصات األخرى. 

روة أو حاجة أو  برد األسنانبتقدير داعي  المخلصير   أوضي األطباء. 2 سواء كان لض 

، ة عىل صحة   ثم توعية الناس بحجموذلك بعد الدراسة   ألجل التحسير  ار الكبير األض 

والمفسدة من  الشخصمصلحة تقدير ما بير  ، و وعقد ورش توعوية لذلك األسنان

د.   إجراء الي 

ة الذاتية  السير

 لطبيبة األسنان بمشف  القوات المسلحة 

ي  بيان الكثير

 
 (. 15ينظر: طب األسنان التجميىلي للطبيبة عبير عىلي الجابر  وأخرون )ص (1)
 . 17المذكورة ص  (2)
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