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Abstract  
This research done for get the Guerdon from Allah and 

showing the beautiful things of the Arabic langue. This  

research very important to al- Tajweed students who reading  

in prefect way.   the Holy Qur'an this  research appear the 

number of principle in the the reading of hafs  which is thirty 

three but this subject  need  more  search  and additions.              
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