
 المرحلة الرابعة                            6أحاديث األحكام                         المحاضرة

 احلديث الرابع عرش : الطالق بحديث النفس 

تِي اْْلََطَأ َوالنِّْسيَاَن ، َوَما  ☺} َعْن النَّبِيِّ  ¶ َعْن اْبِن َعبَّاس   * َ َتَعاََل َوَضَع َعْن ُأمَّ َقاَل : إنَّ اَّللَّ

 ، َوَقاَل َأبُو َحاتِم  : ََل َيْثُبُت .1ُاْسُتْكِرُهوا َعَليِْه { َرَواُه اْبُن َماَجْه َواحْلَاكُِم 

ْوَضةِ   َلُه ا ـه . 3لِيِق الطَّاَلِق إنَُّه َحِديٌث َحَسٌن َوَكَذا َقاَل ِِف َأَواِخِر اْْلَْرَبِعيَ ِِف َتعْ  2َوَقاَل النََّوِويُّ ِِف الرَّ

 .َولِْلَحِديِث َأَسانِيُد 

َقاَل َعْبُد إنَُّه َسَأَل َأبَاُه َعْن َأَسانِيِدِه ، َفَقاَل َهِذِه َأَحاِديُث ُمنَْكَرٌة ُكلَُّها َمْوُضوَعٌة ، وَ : َوَقاَل اْبُن َأِِب َحاتِم  

 ْبُن َأْْحََد ِِف اْلِعَلِل َسَأْلت
ِ
َوَنَقَل  ☺، َوَقاَل َليَْس ُيْرَوى َهَذا إَلَّ َعْن احْلََسِن َعْن النَّبِيِّ  ا  َأِِب َعنُْه َفَأنَْكَرُه ِجد   اَّللَّ

ُل َعْن َأْْحََد َأنَُّه َقاَل َمْن َزَعَم َأنَّ اْْلََطَأ َوالنِّْسيَاَن َمرْ   اْْلاَلَّ
ِ
 َوُسنََّة َرُسوِل اَّللَّ

ِ
،  ☺ُفوٌع ، َفَقْد َخاَلَف كَِتاَب اَّللَّ

اَرَة  َ َأْوَجَب ِِف َقْتِل النَّْفِس اْْلََطِأ اْلَكفَّ  .َفِإنَّ اَّللَّ

ِة اْْلُحَ  ٌة َعْن اْْلُمَّ َة ِمْن اْلِعَقاِب َمْعُفوَّ ِة إَذا َصَدَرْت َعْن َواحْلَِديُث َدلِيٌل َعََل َأنَّ اْْلَْحَكاَم اْْلُْخَرِويَّ ِديَّ مَّ

ه  . 4َخَطأ    ، َأْو نِْسيَان  ، َأْو إْكَرا

                                                           

 2/346، بيان الوهم واإلهيام 4/115علل احلديث ، ابن اِب حاتم ينظر الكالم عَل هذا احلديث تصحيحا  وتضعيفا  ِف : 1

ية  ، / ، 1التلخيص احلبري ،   53 - 3/50، البدر اْلنري 645  -642، جامع العلوم واحلكم ص :  67 -2/65نصب الرا

،  6/273، جممع الزوائد  274 -271، ابن كثري ص:   حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص ابن احلاجب،  283 – 281

 .  268-265: ، اْلربعون النووية وتتمتها ، خالد الدبيخي ص  124 – 1/123إرواء الغليل 

 م.2002ـه 1423، 1، دار الوراق ، دار ابن حزم ، بريوت ، ط/ 1425، النووي ص:روضة الطالبي  2

، ت: د. عبد اهلل جاسم كردي ، اْلطبعة اْلركزية ،  53اْلربعي ِف مباين اإلسالم وقواعد اْلحكام ، النووي ص: 3

 م.2012جامعة دياَل ، 

اْلطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله "   647 ع العلوم واحلكم ص:ِف جام♫ قال احلافظ ابن رجب  4

غري ما قصده مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلام والنسيان أن يكون ذاكرا ليشء فينساه عند الفعل وكالمها معفو 

نيس الوضوء وصيل ظانا أنه متطهر عنه يعني أنه َل إثم فيه ولكن رفع اإلثم َل يناِف أن يرتتب عَل نسيانه حكم كام أن من 

وقلنا  فال إثم عليه بذلك ثم إن تبي له أنه كان قد صَل حمدثا فإن عليه اإلعادة ولو ترك التسمية عَل الوضوء نسيانا  



 

 

 
ِ
ِعيَِّة َعَليَْها ، َفِفي َذلَِك ِخاَلٌف َبْيَ اْلُعَلاَمء ْ ا اْبتِنَاُء اْْلَْحَكاِم َواْْلَثاِر الرشَّ َفاْخَتَلُفوا ِِف َطاَلِق النَّاِِس  5َوَأمَّ

َط .َأْخَرَجُه اْبُن َأِِب َشيَْبَة َعنُْه  َفَعْن احْلََسِن َأنَُّه َكانَ 6 ُه َكاْلَعْمِد إَلَّ إَذا اْشرَتَ  .َيَرا

                                                                                                                                                                      

فيه عنه ، بوجوهبا فهل جيب عليه إعادة الوضوء فيه روايتان عن اإلمام أْحد وكذا لو ترك التسمية عَل الذبيحة نسيانا 

 ".ولو ترك الصالة نسيانا ثم ذكر فإن عليه القضاء  ، تان وأكثر الفقهاء عَل أهنا تؤكلرواي

 .ا  ، أو إثمه، أو كل  منهام مجيعاْلطأاختلف العلامء ِف هذا احلديث، هل اْلقدر فيه حكم  5

ر اْلضمر اإلثم  ♫ فأبو حنيفة  ا ذهب إَل أن الكالم ناسيقد  قدر ♫ شافعيوال ِف الصالة ُيبطلها. ا  فقط مل 

منها، وكذلك َل يبطل الصالة، وكذلك سالم التحل ل، ونية اْلروج  ا  ثم واحلكم، ورأى أن الكالم ناسياْلجموع من اإل

من تقدير اجلميع، ْلن ♫ فيؤخذ من أحاديث ذي اليدين هذه صحة ما ذهب إليه الشافعي  .ا  اْلكل ِف الصوم ناسي

ة بعد ما  ♀ النبي ر  ا  منها، وتكلم، وفعل أفعاَل  ناسي سل م بني عَل صالته غري مر  ِف ذلك كله، فدل  عَل أن اْلقد 

، إذ َل خالف ِف رفع اإلثم، ْلن فائدة التكليف، وغايته ََتَيُُّز اْلطيع عن العايص ليهلك اَ والنسيان وإثمهام أيض اْلطأحكم 

ا وإرادة  إليقاعهام، وعليه يرتتب الثواب والطاعة واْلعصية تستدعيان قص ، وحييى من حي  عن بينة. من هلك عن بينة د 

ا، ْلنه كاْللة ْلن أكرهه واْلخطئوالعقاب،  ذخرية العقبى ِف رشح . ينظر : والناِس َل قصَد هلام، وكذلك اْلكره أيض 

-608.وينظر : الفتح اْلبي برشح اْلربعي ص:  14/366 حممد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيوِب الَولَِّوي،  اْلجتبى

610 . 

يمينه ، هل يلزمه حنث أم  ِف الناِس ِفوقد اختلف العلامء "  41 – 7/40ِف رشح البخاري ♫ قال ابن بطال  6

، وبه قال إسحاق ، وإليه  الشافعي قويلحنث ، وهو قول عطاء بن أبى رباح ، وهو أحد  الناِسَل ؟ فقالت طائفة : َل يلزم 

 . البخاريذهب 

الطالق خاصة . واحلجة  ِفالطالق فله نيته . وقال أْحد بن حنبل : حينث  ِفأخطأ  : من وطاووس الشعبيوقال 

[ ، وهو ظاهر  5تعاَل : ) وليس عليكم جناح فيام أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ( ] اْلحزاب :  لقول عطاء : قوله

 أحاديث هذا الباب . 

، وروى ذلك عن أصحاب  الشافعي، وهو اْلشهر عن  اْلطأ والنسيان ِفوذهب مالك ، والكوفيون إَل أنه حينث 

 . ◙ ابن مسعود



 ، َوُهَو َقْوُل اجْلُْمهُ 
 
لِْلَحِديِث َوَكَذا َذَهَب اجْلاََمِهرُي َأنَُّه ََل َيَقُع َطاَلُق  ا  وِر َأنَُّه ََل َيُكوُن َطاَلقَوَعْن َعَطاء

 .ِة َيَقُع َوَعْن احْلَنَِفيَّ ، اْْلَاطِِئ 

 َواْخُتلَِف ِِف َطاَلِق اْْلُْكَرِه َفِعنَْد اجْلاََمِهرِي ََل َيَقُع .

} إَلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه :     َوُيْرَوى َعْن النََّخِعيِّ َوبِِه َقاَلْت احْلَنَِفيَُّة إنَُّه َيَقُع َواْسَتَدلَّ اجْلُْمُهوُر بَِقْولِِه َتَعاََل 

ياَمِن { ُمْطَمئِنٌّ بِ   .اإْلِ

ُك َأْعَظُم ِمْن الطَّاَلِق : َوَقاَل َعَطاٌء  ْ افِِعيُّ ، الرشِّ َر الشَّ ْن  َوَقرَّ َ َتَعاََل مَلَّا َوَضَع اْلُكْفَر َعمَّ اَِلْستِْدََلَل بَِأنَّ اَّللَّ

ِه َوَأْسَقَط َعنُْه َأْحَكاَم اْلُكْفِر َكَذلَِك َسَقَط  ْكَرا َظ بِِه َحاَل اإْلِ َعْن اْْلُْكَرِه َما ُدوَن اْلُكْفِر ؛ ِْلَنَّ اْْلَْعَظَم إَذا َتَلفَّ

 َسَقَط َسَقَط َما ُهَو ُدوَنُه بَِطِريِق اْْلَْوََل .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

يقال له : ناصح ، فأجابه مرزوق ،  ا  إذا دعا عبد العتق والطالق ما اختلف فيه ابن القاسم وأشهب أنه ِفومن اْلطأ 

عتق مرزوق ْلواجهته ، ي ا  فقال ابن القاسم : يعتقان مجيع فقال له : أنت حر ، وهو يظن أنه ناصح ، وشهد عليه بذلك ،

 بالعتق ، ويعتق ناصح بام نواه ، وأما فيام بينه وبي اهلل ، فال يعتق إَل ناصح . 

قال ابن القاسم : فإن مل يكن عليه بينة مل يعتق إَل الذى نوى . وقال أشهب : يعتق مرزوق فيام بينه وبي اهلل ، وفيام 

يعتقه فأعتق غريه وهو يظنه هو ، فرزق هذا وحرم هذا . وروى مطرف ، بينه وبي العباد ، وَل يعتق ناصح ؛ ْلنه دعاه ل

وابن املاجشون فيمن أراد أن يطلق امرأته واحدة فأخطأ لسانه فطلقها البتة ، طلقت عليه البتة ، وَل ينفعه ما أراد ، وَل نية 

وينظر : التوضيح ، ابن اْللقن ". ياهتمالطالق ، وَل تنفعهم ن ِفذلك . وهو قول مالك ، قال : يؤخذ الناس بلفظهم  ِفله 

16/161 – 162  . 

 



 

 

 

 احلديث اْلامس عرش : رفع القلم عن ثالث

ِم َحتَّى َيْسَتيِْقَظ ، َقاَل : } ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثة  َعْن النَّائِ  ♀َعْن النَّبِيِّ  ▲َعْن َعائَِشَة  *

ِغرِي َحتَّى َيْكُُبَ ، َوَعْن اْْلَْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل ، َأْو ُيِفيَق { َرَواُه َأْْحَُد َواْْلَْرَبَعُة إَلَّ  َحُه َوَعْن الصَّ ِمِذيَّ َوَصحَّ ْ  الرتِّ

 احْلَاكُِم ، َوَأْخَرَجُه اْبُن ِحبَّاَن .

ُد بَِرْفِع اْلَقَلِم َعَدُم اْْلَُؤاَخَذِة ََل َقَلُم ( َأْي َليَْس جَيْ ُرفَِع اْلَقَلُم ) ِري َأَصاَلة  ََل َأنَُّه ُرفَِع َبْعَد َوْضع  َواْْلَُرا

بِيِّ اْْلَُميِِّز َكاَم َثَبَت ِِف 7الثََّواِب  ُة إْساَلِم الصَّ ُدُم النَّبِيَّ } ُغاَلِم اْليَُهودِيِّ الَِّذي َكاَن َيْ              ، َفاَل ُينَافِيِه ِصحَّ

 الَِّذي َأنَْقَذُه ِمْن النَّاِر { ♀ َفَعَرَض َعَليِْه النَّبِيُّ  ♠
ِ
َّ
ِ
ْساَلَم َفأَْسَلَم ، َفَقاَل احْلَْمُد َّلل  .اإْلِ

                                                           

بكي ِف  7 ، ت: كيالين حممد خليفة ، دار البشائر 53  - 52ص:  رفع القلم م من حديِث كَ إبراز احلِ قال تقي الدين السُّ

ول وهو اْلنقول اْل نوقوله رفع القلم هل هو حقيقة أو جماز فيه احتامَل م" 1992ـه 1413،  1اإلسالمية ، بريوت ، ط/

ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه ، اْلشهور أنه جماز مل يرد فيه حقيقة القلم وَل الرفع وإنام هو كناية عن عدم التكليف 

وغري ذلك ويلزم من الكتابة القلم ْلنه آلة الكتابة فالقلم َلزم للتكليف وانتفاء ( كتب عليكم الصيام : )الكتابة كقوله 

ل عَل انتفاء ملزومه فلذلك كنى بنفي القلم عن نفي الكتابة وهي من أحسن الكنايات وأتى بلفظ الرفع إشعارا الالزم يد

 . َلزم لبني آدم إَل هؤَلء الثالثة وأن صفة الوضع ثابت للقلم َل ينفك عنه عن غري الثالثة موضوعا عليه   بأن التكليف 

ورد فيه احلديث أول ما خلق اهلل القلم فقال له أكتب فكتب ما هو كائن إَل واَلحتامل الثاين أن يراد حقيقة القلم الذي  

فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها جيري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه ، يوم القيامة 

وقد  ، إَل يوم القيامة فيه جاريا  عَل اللوح اْلحفوظ ليكتب ذلك  حقيقة وقد خلق اهلل ذلك وأمر بكتبه وصار موضوعا  

  .كتب ذلك وفرغ منه وحفظ 

وفعل الصبي واْلجنون والنائم َل إثم فيه فال يكتب القلم إثمه وَل التكليف به فحكم اهلل بأن القلم َل يكتب ذلك من 

ْلجاز ِف يشء واحد وهو أن فالرفع نفسه حقيقة وا، والرفع فعل اهلل تعاَل ، بي سائر اْلشياء رفع للقلم اْلوضوع للكتابة 

عَل هؤَلء الثالثة إَل بالقوة والنهي ْلن يكتب ما صدر منهم فسمى منعه من ذلك رفعا فمن هذا  القلم مل يكن موضوعا  

 " . الوجه يشارك هذا اَلحتامل اْلول وفيام قبله يفارقه



َة  َرَفَعْت إَليِْه  َأْجٌر {  ، َفَقاَلْت َألَِهَذا َحجٌّ ؟ َفَقاَل : َنَعْم َوَلك ا  َصبِي   ♀َوَكَذلَِك َثَبَت َأنَّ } اْمَرأ

 َوَنْحُو َهَذا َكثرٌِي ِِف اْْلََحاِديِث .

ِغرِي الَِّذي ، اٌع احْلَِديُث فِيِه َدلِيٌل َعََل َأنَّ الثَّاَلَثَة ََل َيَتَعلَُّق هِبِْم َتْكلِيٌف ، َوُهَو ِِف النَّائِِم اْْلُْسَتْغِرِق إمْجَ َوالصَّ

َواحْلَِديُث َجَعَل َغاَيَة َرْفِع اْلَقَلِم َعنُْه إََل َأْن َيْكُُبَ َفِقيَل : إََل َأْن ُيطِيَق ، َميََّز ََل ََتْيِيَز َلُه َوفِيِه ِخاَلٌف إَذا َعَقَل وَ 

َة َسنَة  َوقِيَل : إَذا َناَهَز  اَلَة ، َوَهَذا ِْلَْْحََد َوقِيَل : إَذا َبَلَغ اْثنََتْي َعرَشَ يَاَم َوحُيِِْصَ الصَّ : إَذا  اَِلْحتاَِلَم َوقِيَل الصِّ

 .َبَلَغ 

َكِر مَ  ِل اْْلَنِيِّ إمْجَاعَواْلُبُلوُغ َيُكوُن بِاَِلْحتاَِلِم ِِف َحقِّ الذَّ َوِِف َحقِّ اْْلُنَْثى ِعنَْد اهْلَاَدِويَِّة ، َوُبُلوِغ  ا  َع إْنَزا

ِد ِِف اْلَعاَنِة  ْعِر اْْلَْسَوِد اْْلَُتَجعِّ َة َسنَة  ، َوإِْنَباِت الشَّ ْمنَاُء ِِف ََخَْس َعرْشَ ِة َوَكَذلَِك اإْلِ َبْعَد تِْسِع ِسنَِي ِعنَْد اهْلَاَدِويَّ

 َوِِف اْلُكلِّ ِخاَلٌف َمْعُروٌف . َحاِل اْليَِقَظِة إَذا َكاَن لَِشْهَوة  .

ُد بِِه َزائُِل اْلَعْقلِ  ا اْْلَْجنُوُن َفاْْلَُرا ُن َوالطِّْفُل َكاَم ، َوَأمَّ ْكَرا َيْدُخُل اْْلَْجنُوُن ، َوَقْد ُاْخُتلَِف ِِف  َفيَْدُخُل فِيِه السَّ

ُل ( : َأنَُّه ََل َيَقُع َوإَِليِْه َذَهَب ُعْثاَمُن َوَجابٌِر َوَزْيٌد وَ  ِن َعََل َقْوَلْيِ : ) اْْلَوَّ ْكَرا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َطاَلِق السَّ

َلِف ، َوُهَو َمْذَهُب َأْْحََد  اَلَة َوَأنُْتْم 8َوَأْهِل الظَّاِهِر َومَجَاَعٌة ِمْن السَّ هِلََذا احْلَِديِث َولَِقْولِِه َتَعاََل } ََل َتْقَرُبوا الصَّ

ِن َغرْيَ ُمْعَتَُب  ِْلَنَُّه ََل َيْعَلُم َما َيُقوُل  ْكَرا َوبَِأنَُّه َغرْيُ ُمَكلَّف   ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن { َفَجَعَل َقْوَل السَّ

ِط التَّْكلِيِف اْلَعْقَل َوَمْن ََل َيْعِقُل َما َيُقوُل َفَليَْس بُِمَكلَّف   مْجَاِع َعََل َأنَّ ِمْن رَشْ ، َأْو بَِأنَُّه َكاَن َيْلَزُم  َِلْنِعَقاِد اإْلِ

َا ََخْرٌ  ا  َع َطاَلُقُه إَذا َكاَن ُمْكَرهَأْن َيقَ  هِبَا ، َأْو َغرْيَ َعامِل  بَِأهنَّ  ، َوََل َيُقوُلُه اْْلَُخالُِف . َعََل رُشْ

ِن َوُيْرَوى َعْن َعيِلي   ْكَرا َومَجَاَعة  ِمْن  9¶ َواْبِن َعبَّاس   ◙ ) الثَّايِن ( : ُوُقوُع َطاَلِق السَّ

افِِعيِّ َوَمالِك   َحاَبِة َوَعْن اهْلَادِي َوَأِِب َحنِيَفَة َوالشَّ اَلَة َوَأنُْتْم  َواْحَتجَّ هَلُْم بَِقْولِِه َتَعاََل }10الصَّ ََل َتْقَرُبوا الصَّ
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ُْم ُمَكلَُّفوَن َحاَل ُسكْ  ْكِر َوالنَّْهُي َيْقتَِِض َأهنَّ ِرِهْم َواْْلَُكلَُّف َيِصحُّ ُسَكاَرى { ، َفِإنَُّه هَنٌْي هَلُْم َعْن ُقْرَباهِنَا َحاَل السُّ

ْنَشاَءاُت َوبَِأنَّ إيَقاَع الطَّاَلِق ُعُقوَبٌة  َلُه َوبَِأنَّ َتْرتِيَب الطَّاَلِق َعََل التَّْطلِيِق ِمْن َباِب َرْبِط اْْلَْحَكاِم ِمنُْه اإْلِ

 ُ اِحي ِِف َكاَلِمِه ، َفِإهنَّ َحاَبَة َأَقاُموُه َمَقاَم الصَّ ْكُر َوبَِأنَّ الصَّ ُر فِيِه السُّ َب َسِكَر ، بَِأْسَباهِبَا ، َفاَل ُيَؤثِّ ْم َقاُلوا إَذا رَشِ

ي َثاَمُنوَن َوبَِأنَُّه َأْخَرَج َسِعيُد ْبُن َمنُْصور  َعنُْه َوإَِذا َسكِ  ى َوَحدُّ اْْلُْفرَتِ }  ♀َر َهَذى ، َفِإَذا َهَذى اْفرَتَ

اَلَة َأْن َيقْ  ََل َقيُْلوَلَة ِِف الطَّاَلِق { َوُأِجيَب بَِأنَّ اْْلَيَة ِخَطاٌب هَلُْم َحاَل َصْحِوِهْم َوهَنٌْي هَلُْم َقْبَل ُسْكِرِهمْ  َرُبوا الصَّ

ُْم ََل َيْعَلُموَن َما َيُقوُلوَن َفِهَي َدلِيٌل َلنَا َكاَم َسَلَف َوبَِأنَّ َجْعَل الطَّاَلِق  ُعُقوَبة  حَيَْتاُج إََل َدلِيل  َعََل  َحاَلَة َأهنَّ

َ مَلْ جَيَْعْل ُعُقوَبتَ  ِق َأْهلِِه ، َفِإنَّ اَّللَّ ِن بِِفَرا ْكَرا ُه إَلَّ احْلَدَّ َوبَِأنَّ َتْرتِيَب الطَّاَلِق َعََل التَّْطلِيِق حَمَلُّ النَِّزاِع اْْلَُعاَقَبِة لِلسَّ

ُه َعََل َأنَُّه َيْلَزُمُهمْ  تِيِب الطَّاَلِق َعََل  ، َوَقْد َقاَل َأْْحَُد َواْلَبتِّيُّ إنَُّه ََل َيْلَزُمُه َعْقٌد ، َوََل َبيٌْع ، َوََل َغرْيُ اْلَقْوَل برَِتْ

بِيِّ َوبِأَنَّ َما ُنِقَل التَّ  ِن َغرْيِ اْلَعايِص بُِسْكِرِه َوالصَّ ْكَرا ُة َطاَلِق اْْلَْجنُوِن َوالنَّائِِم َوالسَّ َحاَبِة ْطلِيِق ِصحَّ  َعْن الصَّ

َب إََل آِخِرِه ، َفَقاَل اْبُن َحْزم  إنَُّه َخَُبٌ َمْكُذوٌب َباطٌِل ُمَتنَاقِ  ُْم َقاُلوا إَذا رَشِ ٌض ، َفِإنَّ فِيِه إجَياَب احْلَدِّ َعََل بَِأهنَّ

 { َخَُبٌ َغرْيُ َصِحيح  
ُد  11َمْن َهَذى َواهْلَاذِي ََل َحدَّ َعَليِْه َوبَِأنَّ َحِديَث } ََل َقيُْلوَلَة ِِف َطاَلق  ، َوإِْن َصحَّ َفاْْلَُرا

َعى .َطاَلُق اْْلَُكلَِّف اْلَعاقِِل ُدوَن َمْن ََل َيْعِقُل َوهَلُْم َأِدلَّ   ٌة َغرْيُ َهِذِه ََل َتنَْهُض َعََل اْْلُدَّ
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