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Abstract 
The evidence of unity and divine power He mentioned some scenes on the Day 

of Resurrection 

By Mahmoud Abdel Fattah 

Chapter III : Evidence function on the oneness of God and his ability , and 

the two topics: - 

The first topic : the fact that unification. 

The second topic : the evidence function on oneness , and divine power . 
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