أنواع الطالق واآلثار المترتبة عليه
الطالق الرجعي
هــو الطــاق الــذي يوقعــه الرجــل علــى زوجتــه المدخــول بهــا بصحيــح العقــد ،ويكــون طلقــه واحــدة أو طلقتيــن ويســتطيع الــزوج
إرجــاع زوجتــه خــال فتــرة العــدة وهــي ثــاث شــهور أو وضــع الحمــل ،وللزوجــة فــي هــذه المرحلــة وخــال فتــرة العــدة أن تبقــى
يُراجعهــا بانَــتْ منــه
وتعتــد فــي بيتهــا ،ال يظهــر أثــره الطــاق الرجعــي إال بعــد انقضــاء العِــدَّة  ،فــإذا انْقضَــت العِــدَّة  ،ولــم
ِ
بيْنونـ ً
ـة صغــرى ،وإن مــات أحدهمــا ورثــهُ اآلخــر  ،مادامــت العِــدَّة لــمْ تنْقــض  ،ونفقــة الزوجــة واجبــة علــى الــزوج شــرط ان ترفــع
الزوجــة قضيــة النفقــة اثنــاء العــدة ،فمــا دامــت العــدّة قائمــة والــزواج قائــم ؛ ّ
كل شــيء قائــم  ،وال يشــترط علــم أو رضــا الزوجــة
عنــد إرجاعهــا خــال فتــرة العــدة ،وتتولــى المحكمــة إبالغهــا إذا لــم يبلغهــا الــزوج برجعتهــا.
وفــي حــال انتهــت العــدة دون أن يرجــع الــزوج زوجتــه ســواء فــي الطلقــة األولــى والطلقــة الثانيــة ،ال تصلــح الرجعــة بعدهــا اال بعقــد
ومهــر جديديــن ويشــترط رضــا الزوجــة.
وتســتحق بذلــك الزوجــة حقوقهــا المثبتــة فــي عقــد الــزواج مــن المهــر المعجــل والمؤجــل وتوابــع المهــر ،ولهــا بعــد ذلــك أن ترفــع
قضيــة تعويــض عــن طــاق تعســفي.
وفي هذه الحالة للمرأة أن تطالب بنفقة أوالدها ممن هم في حضانتها ،أجرة حضانة ،أجرة رضاعة ،بدل تعليم وتطبيب.

الطالق البائن
ينقسم الطالق البائن الى نوعين:
•بائن بينونة صغرى:
•ويكــون هــذا الطــاق فــي الطلقــة األولــى والثانيــة ويشــترط انتهــاء العــدة حتــى يعتبــر طــاق بائــن بينونــة صغــرى،
وفــي هــذه الحالــة ال يحــق للــزوج ارجــاع زوجتــه الــى عصمتــه اال بعقــد ومهــر جديديــن ويشــترط موافقــة المــرأة ،وال
يــرث أحدهمــا اآلخــر وال يحــق لهمــا المعاشــرة الزوجيــة حيــث تصبــح الزوجــة أجنبيــة عــن زوجهــا.
•ويكــون الطــاق البائــن بينونــة صغــرى فــي حالــة عقــد القــران وقبــل الدخــول هنــا يكــون الطــاق بائنـًا بينونــة صغــرى
وال عــدة علــى الزوجــة المطلقــة ،وال يحــق لــه ارجاعهــا اال بعقــد ومهــر جديديــن ورضاهــا ،ويحــق للزوجــة المطلقــة
نصــف الحقــوق المثبتــة فــي عقــد الــزواج فــي حــال كان الطــاق مــن طــرف الــزوج ،هــذا فــي حــال عــدم وجــود خلــوة
شــرعية بيــن الطرفيــن ،ام اذا تــم إثبــات الخلــوة فيحــق للمــرأة كامــل الحقــوق المثبتــة فــي عقــد الــزواج.
•وايضــا يكــون بائنــا بينونــة صغــرى فــي حــال أرادت الزوجــة تطليــق نفســها مقابــل اإلبــراء العــام ،بحيــث تتنــازل الزوجــة
عــن كافــة حقوقهــا مقابــل طالقها.

•طالق بائن بينونة كبرى،
•هــو الطــاق المُكمّــل للثالثــة ،أي المتمــم للطلقــات الثــاث ،ويُزيــل هــذا النــوع مــن الطــاق َقيْــد الزَّوجيَّــة تمامًــا
مثــل طــاق البينونــة الصغــرى ويأخــذ جميــع أحكامــه ،إال أنّــه ال يُحِـ ّ
ـل للرجــل أن يعيــد مــن طلقهــا بيْنونـ ً
ـة كبــرى إلــى
عصمتــه ،إال بعــد أن تنكــحَ زوْجًــا آخــر نكاحًــا صحيحًــا ال لبْــسَ فيــه ،ويطلقهــا أو يمــوت.
وفــي كافــة حــاالت الطــاق يحــق للمــرأة المطالبــة بنفقتهــا ونفقــة صغارهــا مــن هــم فــي حضانتهــا ،اضافــة الــى طلــب أجرة
حضانــه ،أجــرة مســكن وأجــرة رضاعــة ،وبــدل تطبيــب وعــاج وتعليم.
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