
 ألثبات الرضاعة يتم بطريقين هما :

 أي : تثبت حرمة الرضاعة بالبينة وفييا عدة أراء :
 الحنفية : يرون أن الرضاعة تثبت بشيادة رجمين ورجل وامرأتين من أىل العدالة . الرأي األول :
الرضاعة الشافعية : يرون أنيم يعتدون بشيادة أربع نساء وحدىن؛ ألنيم يرون أن  الرأي الثاني :

 كالوالدة ال يطمع عميو إال النساء في الغالب.
 الحنابمة : شيادة امرأة واحدة أن كانت مرضية . الرأي الثالث :
 لممالكية : قبول شيادة امرأتين من أىل الصالح . الرأي الرابع :

لمشررريعة األماميرررة : يثبرررت بررر:مرين : أوال : اسبرررار شرررسل أو أكثرررر يوجرررب العمرررم  الررررأي السرررامس :
واالطمئنان. األمر الثاني : شيادة عدلين عمى وقوعو، وفي ثبوتو شيادة رجل مع امرأتين أو أربع 
نساء موضحًا المدة والعدد واإلنبات، أي : شيادة تفصيمية فال ي:سذ باإلجمالية واألفضل ك:نو من 

 يشيد بوقوع ىذه الحرمة.
 
 

 والطريق الثاني : أثبات الرضاعة باإلقرار :
ا أقررر الرجررل والمرررأة بالرضرراع قبررل الررزواج، فررال يجرروز ليمررا أن يتزوجررا، وأن تزوجررا فالع ررد إذ أواًل :

فاسد وال يرتب عميو أي أثر، لكن إذا أقرا بعد الرزواج لزميمرا االفترراو، وأن لرم يفترقرا فررو 
ذا كان التفريو  قبل الدسول لم يجرب عميرو شريء مرن الميرر، وأمرا بعرد  ال اضي بينيما، وا 

 جب عميو األقل من المير المسمى أو المثل، وال تجب ليا النف ة وال المسكن.الدسول أو 
إذا أقررر الرجررل وحررده بالرضرراع وأنكرتررو المرررأة، كرران أقررراه قبررل الررزواج امتنررع عميررو تزوجيررا  ثانيااا :

بسرربب إقررراره، وأن كرران اعترافررو بعررد الررزواج لزمررو االفتررراو، وأن لررم يفترقررا أجبررره ال اضرري 
الفراو قبل الدسول كان ليا نصف المير المسمى، وان كان بعده وجرب ليرا عميو، فان تم 

قررراره  كررل الميررر المسررمى، وكانررت ليررا النف ررة والسرركنى سررالل المرردة، ألنررو يهسررذ برر قراره، وا 
 حجة قاصرة ال تهثر عمى ح وو المرأة.

ج منررو، أمررا ىررو إذا اقرررت المرررأة دون الرجررل، وكرران اإلقرررار قبررل الررزواج ال يحررل ليررا التررزو  ثالثااا :
فيحل لو تزوجيا إذا غمب عمى ظنو كذبيا، أما إذا كان اقرارىا بعد الزواج فال عبرة بو ما 

 لم يصدقيا زوجيا، ألنيا قد تروح السالل منو بيذه الوسيمة .
واإلقرار بالرضاعة عمرى صراحبو الت:كيرد مرن اقرراره ك صرراره عمرى قولرو أو االشرياد عميرو، 

فيرو ال ي برل منرو الرجروع، أمرا إذا كران إقرراره ساليرًا عمرا يهكرده فمرو الرجروع أو قولو أنو حو ال شك 
عنو سواء كان الرجوع قبل أو بعد الزواج، ك:ن ي ول أنو كان واىمرًا أو شراكًا الحتمرال كرون إقرراره 

     مبنيا عمى قول غيره ثم تبين لو عدم صدقو.                           ومن اهلل التوفيو            



 


