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ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﻢ۱ :ـ در دل ﻧﯿﺖ ﻃﻬﺎرت ﻣﮐﻨﻢ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤآورم۲ .ـ زﯾﺮ دوش
ﻣاﯾﺴﺘﻢ و آب را ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪی ﺑﺪﻧﻢ ﻣرﯾﺰم۳ .ـ ﺣﻤﺎم ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪی ﺑﺪن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻒ و ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﺷﺮﻣﺎه و اﻃﺮاف آن۴ .ـ ﻣﻮی ﺳﺮم را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﺷﻮﯾﻢ۵ .ـ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ آب ﻫﻤﻪی آﺛﺎر ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ را
ﻣﺷﻮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ آب را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣرﯾﺰم۶ .ـ ﺳﭙﺲ وﺿﻮ ﻣﮔﯿﺮم .اﺧﯿﺮا
داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ در ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻏﺴﻠ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدادم
درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﺮار ﮐﺮدهام ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ؟ و آﯾﺎ
ﻧﻤﺎز و روزهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺪت ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای اﺻﻼح ﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ روش ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺴﻞ از ﺣﯿﺾ و ﺟﻨﺎﺑﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻏﺴﻠ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ و اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﺳﻨﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻏﺴﻞ
ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺎن آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﺴﻞ( و ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻣﻞ .در ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ واﺟﺒﺎت را
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻬﺎرت ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آب را ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻣرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ زﯾﺮ دوش آب ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﭼﻪ وارد درﯾﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زدن آب در دﻫﺎن و ﺑﯿﻨ.
اﻣﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨ آﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻤﻪی ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻏﺴﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ درﺑﺎرهی روش ﻏﺴﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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»روش ﻏﺴﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ:
روش اول :روش واﺟﺐ )ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﺴﻞ( ﮐﻪ ﯾﻌﻨ آب را ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻫﺮ ﮔﺎه آب را ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺪﻧﺶ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﺪث اﮐﺒﺮ )ﺟﻨﺎﺑﺖ( او رﻓﻊ ﺷﺪه و ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ زﯾﺮ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وانْ ﻛﻨْﺘُﻢ ﺟﻨُﺒﺎ ﻓَﺎﻃﱠﻬﺮوا ]ﻣﺎﺋﺪه[۶ :
)و اﮔﺮ ﺟﻨﺒﯿﺪ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ]و ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ[(.
روش دوم :روش ﮐﺎﻣﻞ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺘﺎﻧﺶ
را ﺗﺎ ﻣﭻ ﻣﺷﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻣﺎه ﺧﻮد و آﺛﺎر ﺟﻨﺎﺑﺖ را ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ
آب ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺪن را .اﯾﻦ روش ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ« )ﻓﺘﺎوی أرﮐﺎن اﻹﺳﻼم.(۲۴۸ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﯿﺎن ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﻪ ﭼﻨ زدن ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ در ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻏﺴﻞ
ﺟﻨﺎﺑﺖ دارد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ در ﻣﺤﻞ ﺣﯿﺾ از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۳۲از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﻤﺎء ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی
ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﯾ از ﺷﻤﺎ آب و ﺳﺪر ﺧﻮد را ﺑﺮﻣدارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ وﺿﻮ ﻣﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ آب ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد
ﻣرﯾﺰد و آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﻨ ﻣزﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ]ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪای[ ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ ﺑﺮﻣدارد و آن را
ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر ﺑﺎ آن ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ! ﺑﺎ آن ﭘﺎک ﻣﮐﻨ !ﺳﭙﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾ ﮐﻪ اﻧﺎر
ﻣﺧﻮاﺳﺖ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ]و دﯾﺮان ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آن زن[ ﮔﻔﺖ :اﺛﺮ ﺧﻮن را.
و از اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :آب ﺑﺮﻣدارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ وﺿﻮ ﻣﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ]آب[ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣرﯾﺰد
و ﭼﻨ ﻣزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آن آب ﻣرﯾﺰد.
ﺳﭙﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ،زﻧﺎن اﻧﺼﺎرﻧﺪ ،ﺣﯿﺎ ﻣﺎﻧﻊﺷﺎن ﻧﻤﺷﺪ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻣﻮرد ﭼﻨ زدن ﻣﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ ﻣﯿﺎن ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ و ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺗﻔﺎوت

4/2

ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ در ﻣﺬﻫﺐ ]اﺣﻤﺪ[ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻧﺼ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻮن در وﺿﻮ واﺟﺐ ﺷﺪه ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ در ﻏﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا ]ﻏﺴﻞ[ ﻃﻬﺎرت اﮐﺒﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ در وﺿﻮ و ﻧﻪ در ﻏﺴﻞ« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ(.
راﺑﻌﺎ:
ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق در ﻏﺴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ:
ﯾ اﯾﻨﻪ :اﯾﻦ دو در وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ]ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن[ اﺳﺖ.
و ﻣﺬﻫﺐ دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ،و ﺷﺮط ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ از اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
و ﺳﻮم اﯾﻨﻪ :اﯾﻦ دو در ﻏﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ در وﺿﻮ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺻﺤﺎب اوﺳﺖ.
و ﭼﻬﺎرم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎق در وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻀﻤﻀﻪ ،و اﯾﻦ رواﯾﺘ از اﺣﻤﺪ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻢ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از )اﻟﻤﺠﻤﻮع.(۴۰۰ /۱ :
ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ،ﻗﻮلِ دوم اﺳﺖ ﯾﻌﻨ وﺟﻮب ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق در ﻏﺴﻞ و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻏﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻏﺴﻞ ﺑﺪون اﯾﻦ دو ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻮ.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑﺪون اﯾﻦ دو ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ درﺳﺖ ﻗﻮل اول اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻓﺎﻃﱠﻬﺮوا ]ﻣﺎﺋﺪه[۶ :
)ﭘﺲ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ(
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی ﺑﺪن ﻣﺷﻮد و داﺧﻞ ﺑﯿﻨ ﻫﻢ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در وﺿﻮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻧﺎن ﻧﻤﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ داﺧﻞ در ﻓﺎﻏْﺴﻠُﻮاْ ۇﺟﻮﻫﻢ] ﻣﺎﺋﺪه [۶ :اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ دو داﺧﻞ
در ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در وﺿﻮ ﺷﺴﺘﻨﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ،در ﻏﺴﻞ ﻧﯿﺰ داﺧﻞاﻧﺪ زﯾﺮا ﺷﺴﺘﻦ در ﻏﺴﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد« )اﻟﺸﺮح
اﻟﻤﻤﺘﻊ(.
ﭘﻨﺠﻢ :اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺣﻢ ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ واﺟﺒﺶ ﻧﻤداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻧﻤدادﯾﺪ ،ﻏﺴﻠﺘﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻻزم ﺑﻪ اﻋﺎدهاش ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﻣﻀﻤﺾه و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻗﻮی اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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