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يتسائل البعض لماذا لم تذكر امريكا ( الواليات المتحدة االمريكية ) في نبوات الكتاب المقدس
وبتبرون هذا كقرينة ان الكتاب المقدس ال يشير الي المستقبل .ورغم ان هذه قرينة غير صحيحة
فعدم ذكر شيئ ال يعني ان الوحي يجهله فهذا اصال مقياس خطأ.
ودول كثيرة لم تذكر باالسم الن الكتاب المقدس محوره ابناء اهلل وليس االمور السياسية والقوي
العالمية .فكل دولة ترسم خريطة العالم ومركز الخريطة هو الدولة فامريكا ترسم العالم ومنتصفه
امريكا والصين ترسم العالم ومنتصفه الصين ومصر وهكذا .ولكن ما هو منتصف خريطة العالم
بالنسبة هلل ؟ هو ابراهيم ومنه اسرائيل مكان تجسده.

فتركيز الكتاب المقدس في البداية كان عن اسرائيل وما هو مرتبط بها فمثال لم تذكر مصر رغم
اهميتها في العالم القديم اال بسبب عالقتها باسرائيل
وايضا لم يذكر شيئ عن تاريخ اشور القديم اال عندما بدات تهاجم اسرائيل وبخاصة وقت السبي
ولكن امم كثيرة مثل الصين واليابان وانجلت ار وفرنسا والمانيا وغيرهم الكثير لم يذكروا باالسم (
حديث ) اال اننا نفهم بعض االشياء من النبوات عنهم بصفة عامة كمناطق وليس بتحديد باالسم.
بالطبع مكتشف امريكا هو كريستوفر كولمبوس وهو جنسيته يعتبر اسباني النه ولد في جينوا
التي هي في اسبانيا قديما ولكن حاليا في ايطاليا وعلى الرغم من أن كريستوفر كولومبس هو
المكتشف الحقيقى ألمريكا  ،إال أنها نسبت الى رجل غيره
انه المكتشف االيطالى " أميرجو فيسبوتشى" ُولد فى فلورانس  ،وكان مغام ارً محباً للبحار درس
المالحة ثم انتقل إلى قشتالة فى أسبانيا لما كان له من شهرة فى تشجيع البحارة والمكتشفين
مات كولومبس والجميع يجهل أنه وصل الى إلى امر العالم الجديد ( األمريكتين ) إال أن الشكوك
ساورت األوربيين أين التوابل والبهارات والسلع التى من أجلها أبحر كولومبوس الى الهند ؟ إن
هذه البضائع غير موجودة فى األراضى التى وصل اليها فالبد وأن تكون أرضاً جديدة
ومن هنا بدأ الصراع بين أسبانيا والبرتغال على التعرف على هذه األرض وفرض السيطرة عليها
وكان بابا الفاتيكان قد قام بتقسيم االراضى المكتشفة بين الدولتين  ،وكان ( أميريجو فيسبوتشى )
على رأس الفريق الذى تولى تحديد ذلك وفيما بين عامى  3552 ،3144قام برحلتين سار فيها
بمحاذاة ساحل امريكا الجنوبية ودون مشاهداته عن قرب فى كتابه الشهير " موندوس نوفوسى "

أى العالم الجديد  ،وبعث به الى " لورنزو دى ميجتشى " حاكم فلورانسا  ،وفى هذ ا الكتاب أكد "
أميريجو" أن األرض التى وصل إليها " كولومبس" ليست جزًءا من آسيا  ،وانما هى أرض جديدة
تمتد امتداداً كبي ارً باتجاه الجنوب  ،يفصلها عن آسيا محيط آخر غير المحيط األطلنطى.
ومن هذا اعتبرت في البدايا امريكا من اجزاء اسبانيا قبل ان تتدخل انجلت ار ولهذا سنجد اشارة الي
امريكا بانها من قري اسبانيا وهي ترشيش.
و معني امريكا هو من كلمة امريجو الالتينية وهي اسم هذا البحار
Amerigo Vespucci
ومعني اسمه سيد البيت ولكن اخذ اسم امريكا معني متعارف عليه وهو ان امريكا تعني االرض
الجديدة البعيدة وبمعني اخر اقصي االرض .ثم اصبح امريكا هو اسم الواليات المتحدة االمريكية
فيما بعد .فالمعني الذي سنجده في الكتاب المقدس هو اقصي االرض
نبوة ويستخدم اسم اقصي السموات عن امريكا وهي نبوة اخراب بابل عن طريق امريكا
سفر اشعياء 38
 3 :38وحي من جهة بابل راه اشعياء بن اموص
 2 :38اقيموا راية على جبل اقرع ارفعوا صوتا اليهم اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة
 8 :38انا اوصيت مقدسي و دعوت ابطالي الجل غضبي مفتخري عظمتي

 1 :38صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة رب الجنود
يعرض جيش الحرب
 5 :38ياتون من ارض بعيدة من اقصى السماوات الرب و ادوات سخطه ليخرب كل االرض
 6 :38ولولوا الن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء
 7 :38لذلك ترتخي كل االيادي و يذوب كل قلب انسان
 3 :38فيرتاعون تاخذهم اوجاع و مخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم الى بعض وجوههم
وجوه لهيب
 4 :38هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط و حمو غضب ليجعل االرض خرابا و يبيد منها خطاتها
فيهذا اإلصحاح بداءة قسم آخر من نبوءات إشعياء يمتد من ص ( 38حتى ص  )28وموضوعه
الويالت علي األمم التي ضايقت اليهود ،فاهلل يملك علي الجميع وقد يسمع ،بل هم سمعوا ،هؤالء
األمم هذه النبوات فيقدمون توبة .وأول نبوة في هذا اإلصحاح وما يليه ( )28:31 -3 :38تتكلم
عن بابل .ولقد تحدث النبي قبل هذا اإلصحاح عن مجيء السيد المسيح وخالصه ولكن قبل
مجيئه ستقوم بابل ثم تنتهي كدولة .ومن مستويات هذه النبوة باالضافة الي زمن كورش اعتقد
انها تنطبق علي ما فعلت الواليات المتحدة ضد العراق .ونجد في عدد  1يقول
جمهور علي الجبال شبه قوم كثيرين وبالفعل هذا حدث فقد حشدت امريكا جيش كثير
صوت ضجيج وبالفعل الدبابات والطيارات اصدرت ضجيج كثير

ممالك امم مجتمع وبالفعل اشتركت مع امريكا دول كثيرة تقريبا  81دولة في حرب عاصفة
الصحراء
وفي عدد  5يقول
ياتون من ارض بعيدة وهذا ال يطلق علي مادي وفارس النهما ليسا من ارض بعيدة عن بابل
ولكن امريكا هي ارض بعيدة اسما ووصفا وتكون النبوة دقيقة
من اقصى السموات ولم يقل من اقصي االرض الن امريكا اتت بالطائرات من اقصي السموات وهذا
يؤكد النبوة  .بل ايضا استخدمت امريكا اقمارها الصناعية من اقصي السموات لتحديد اهدافها
وضربها بدقة وهذا وصف دقيق جدا عن ما فعلت امريكا االمة البعيدة التي اتت من اقصي
السموات لتهاجم العراق.
وبالفعل ذاب قلب العراقيين مما فعلت امريكا في العراق .ولهذا اعتقد ان هذه نبوة دقيقة تصف بها
امريكا وهجومها علي العراق.

نبوة اخري ايضا عن اخراب بابل بواسطة امريكا التي تاتي من اقصي االرض وتقوم بحرب عاصفة
الصحراء او زوبعة الصحراء .مع مالحظة ان النبوة ايضا تصلح ان تكون بمستوى عن مادي
وفارس ولكن ايضا يوجد بها تفاصيل تنطبق اكثر علي عاصفة الصحراء.
سفر ارميا

 85 :55سيف على الكلدانيين يقول الرب و على سكان بابل و على رؤسائها و على حكمائها
 86 :55سيف على المخادعين فيصيرون حمقا سيف على ابطالها فيرتعبون
 87 :55سيف على خيلها و على مركباتها و على كل اللفيف الذي في وسطها فيصيرون نساء
سيف على خزائنها فتنهب
 83 :55حر على مياهها فتنشف النها ارض منحوتات هي و باالصنام تجن
 84 :55لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات اوى و تسكن فيها رعال النعام و ال تسكن بعد الى
االبد و ال تعمر الى دور فدور
 15 :55كقلب اهلل سدوم و عمورة و مجاوراتها يقول الرب ال يسكن هناك انسان و ال يتغرب
فيها ابن ادم
 13 :55هوذا شعب مقبل من الشمال و امة عظيمة و يوقظ ملوك كثيرون من اقاصي االرض.
عند هجوم مادي وفارس لم تيقظ امم من اقصى االرض ولكن امريكا احضرت معها امم من اقصي
االرض معها مثل كندا وغيرها في هذه الحرب
 12 :55يمسكون القوس و الرمح هم قساة ال يرحمون صوتهم يعج كبحر و على خيل يركبون
مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل

بالطبع في هجوم مادي وفارس علي بابل لم يكن لهم اي عالقة بالبحر وال صوت مرتفع بل هم
هجموا مساء بهدوء شديد لم يشعر بهم البابليين .ولكن هذا الوصف يصلح اكثر علي حرب
عاصفة الصحراء.
 18 :55سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه اخذته الضيقة و الوجع كماخض
 11 :55ها هو يصعد كاسد من كبرياء االردن الى مرعى دائم الني اغمز و اجعلهم يركضون
عنه فمن هو منتخب فاقيمه عليه النه من مثلي و من يحاكمني و من هو الراعي الذي يقف
امامي
 15 :55لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل و افكاره التي افتكر بها على ارض
الكلدانيين ان صغار الغنم تسحبهم انه يخرب مسكنهم عليهم
 16 :55من القول اخذت بابل رجفت االرض و سمع صراخ في الشعوب

 3 :53هكذا قال الرب هانذا اوقظ على بابل و على الساكنين في وسط القائمين علي ريحا مهلكة
وتصل النبوة من الدقة ان تذكر اسم الحرب وهي ريحا مهلكة اي عاصفة الصحراء التي قامت بها
امريكا وكل االمم التي جائت معها.
 2 :53و ارسل الى بابل مذرين فيذرونها و يفرغون ارضها النهم يكونون عليها من كل جهة في
يوم الشر

 8 :53على النازع في قوسه فلينزع النازع و على المفتخر بدرعه فال تشفقوا على منتخبيها بل
حرموا كل جندها
 1 :53فتسقط القتلى في ارض الكلدانيين و المطعونون في شوارعها
 5 :53الن اسرائيل و يهوذا ليسا بمقطوعين عن الههما عن رب الجنود و ان تكن ارضهما
مالنة اثما على قدوس اسرائيل
 6 :53اهربوا من وسط بابل و انجوا كل واحد بنفسه ال تهلكوا بذنبها الن هذا زمان انتقام الرب
هو يؤدي لها جزاءها
 7 :53بابل كاس ذهب بيد الرب تسكر كل االرض من خمرها شربت الشعوب من اجل ذلك جنت
الشعوب
 3 :53سقطت بابل بغتة و تحطمت ولولوا عليها خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى
 4 :53داوينا بابل فلم تشف دعوها و لنذهب كل واحد الى ارضه الن قضاءها وصل الى السماء
و ارتفع الى السحاب
وبقية اصحاح  53ايضا باالضافة الي شرحه ما تفعل مادي وفارس ايضا يذكر اشياء تنطبق علي
حرب امريكا في عاصفة الصحراء ضد بابل مثل
 83 :53يركض عداء للقاء عداء و مخبر للقاء مخبر ليخبر ملك بابل بان مدينته قد اخذت عن
اقصى

 82 :53و ان المعابر قد امسكت و القصب احرقوه بالنار و رجال الحرب اضطربت
وهذا ينطبق علي صدام حسين الذي اختبأ واخبروه في مخبأه بان مدينته قد اخذت ولكن في
هجوم مادي وفارس هو فوجئ بان جيش مادي وفارس في داخل بابل وقتلوه
 12 :53طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة امواجه
وايضا امريكا استخدمت حامالت الطائرات ولكن مادي وفارس لم تستخدم البحر بل اتت من اسفل
اسوار بابل.

نبوة عن خراب ادوم بامريكا واعتقد انها لم تحدث بعد .ويشبه امريكا بنسر طائر
سفر ارميا
 3 :13عن مواب هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل ويل لنبو النها قد خربت خزيت و اخذت
قريتايم خزيت مسجاب و ارتعبت
 2 :13ليس موجودا بعد فخر مواب في حشبون فكروا عليها ش ار هلم فنقرضها من ان تكون امة
و انت ايضا يا مدمين تصمين و يذهب وراءك السيف
 8 :13صوت صياح من حورونايم هالك و سحق عظيم
 1 :13قد حطمت مواب و اسمع صغارها صراخا

 5 :13النه في عقبة لوحيت يصعد بكاء على بكاء النه في منحدر حورونايم سمع االعداء
صراخ انكسار
 6 :13اهربوا نجوا انفسكم و كونوا كعرعر في البرية
 7 :13فمن اجل اتكالك على اعمالك و على خزائنك ستؤخذين انت ايضا و يخرج كموش الى
السبي كهنته و رؤساؤه معا
 3 :13و ياتي المهلك الى كل مدينة فال تفلت مدينة فيبيد الوطاء و يهلك السهل كما قال الرب
 4 :13اعطوا مواب جناحا النها تخرج طائرة و تصير مدنها خربة بال ساكن فيها
اي معظم سكان مؤاب يهربون بالسفر بالطائرات
 35 :13ملعون من يعمل عمل الرب برخاء و ملعون من يمنع سيفه عن الدم
 33 :13مستريح مواب منذ صباه و هو مستقر على درديه و لم يفرغ من اناء الى اناء و لم
يذهب الى السبي لذلك بقي طعمه فيه و رائحته لم تتغير
 32 :13لذلك ها ايام تاتي يقول الرب و ارسل اليه مصغين فيصغونه و يفرغون انيته و
يكسرون اوعيتهم
 38 :13فيخجل مواب من كموش كما خجل بيت اسرائيل من بيت ايل متكلهم
 31 :13كيف تقولون نحن جبابرة و رجال قوة للحرب

 35 :13اهلكت مواب و صعدت مدنها و خيار منتخبيها نزلوا للقتل يقول الملك رب الجنود اسمه
 36 :13قريب مجيء هالك مواب و بليتها مسرعة جدا
 37 :13اندبوها يا جميع الذين حواليها و كل العارفين اسمها قولوا كيف انكسر قضيب العز
عصا الجالل
 33 :13انزلي من المجد اجلسي في الظماء ايتها الساكنة بنت ديبون الن مهلك مواب قد صعد
اليك و اهلك حصونك
 34 :13قفي على الطريق و تطلعي يا ساكنة عروعير اسالي الهارب و الناجية قولي ماذا حدث
 25 :13قد خزي مواب النه قد نقض ولولوا و اصرخوا اخبروا في ارنون ان مواب قد اهلك
 23 :13و قد جاء القضاء على ارض السهل على حولون و على يهصة و على ميفعة
 22 :13و على ديبون و على نبو و على بيت دبالتايم
 28 :13و على قريتايم و على بيت جامول و على بيت معون
 21 :13و على قريوت و على بصرة و على كل مدن ارض مواب البعيدة و القريبة
بوتسراه هي في ادوم وليست مدينة بصره العيراقية وهي جنوب شرق البحر الميت بالقرب من
سيال
 25 :13عضب قرن مواب و تحطمت ذراعه يقول الرب

 26 :13اسكروه النه قد تعاظم على الرب فيتمرغ مواب في قيائه و هو ايضا يكون ضحكة
 27 :13افما كان اسرائيل ضحكة لك هل وجد بين اللصوص حتى انك كلما كنت تتكلم به كنت
تنغض الراس
 23 :13خلوا المدن و اسكنوا في الصخر يا سكان مواب و كونوا كحمامة تعشعش في جوانب فم
الحفرة
 24 :13قد سمعنا بكبرياء مواب هو متكبر جدا بعظمته و بكبريائه و جالله و ارتفاع قلبه
 85 :13انا عرفت سخطه يقول الرب انه باطل اكاذيبه فعلت باطال
 83 :13من اجل ذلك اولول على مواب و على مواب كله اصرخ يؤن على رجال قير حارس
 82 :13ابكي عليك بكاء يعزير يا جفنة سبمة قد عبرت قضبانك البحر وصلت الى بحر يعزير
وقع المهلك على جناك و على قطافك
 88 :13و نزع الفرح و الطرب من البستان و من ارض مواب و قد ابطلت الخمر من المعاصر
ال يداس بهتاف جلبة ال هتاف
 81 :13قد اطلقوا صوتهم من صراخ حشبون الى العالة الى ياهص من صوغر الى حورونايم
كعجلة ثالثية الن مياه نمريم ايضا تصير خربة
 85 :13و ابطل من مواب يقول الرب من يصعد في مرتفعة و من يبخر اللهته

 86 :13من اجل ذلك يصوت قلبي لمواب كناي و يصوت قلبي لرجال قير حارس كناي الن
الثروة التي اكتسبوها قد بادت
 87 :13الن كل راس اقرع و كل لحية مجزوزة و على كل االيادي خموش و على االحقاء مسوح
 83 :13على كل سطوح مواب و في شوارعها كلها نوح الني قد حطمت مواب كاناء ال مسرة به
يقول الرب
 84 :13يولولون قائلين كيف نقضت كيف حولت مواب قفاها بخزي فقد صارت مواب ضحكة و
رعبا لكل من حواليها
 15 :13النه هكذا قال الرب ها هو يطير كنسر و يبسط جناحيه على مواب
اي الهجوم عليها سيكون بطائرات
 13 :13قد اخذت قريوت و امسكت الحصينات و سيكون قلب جبابرة مواب في ذلك اليوم كقلب
امراة ماخض
 12 :13و يهلك مواب عن ان يكون شعبا النه قد تعاظم على الرب
 18 :13خوف و حفرة و فخ عليك يا ساكن مواب يقول الرب
 11 :13الذي يهرب من وجه الخوف يسقط في الحفرة و الذي يصعد من الحفرة يعلق في الفخ
الني اجلب عليها اي على مواب سنة عقابهم يقول الرب

 15 :13في ظل حشبون وقف الهاربون بال قوة النه قد خرجت نار من حشبون و لهيب من
وسط سيحون فاكلت زاوية مواب و هامة بني الوغا
في هذا الهجوم سيكون هناك نيران كثيرة غالبا مثل ابار البترول
 16 :13ويل لك يا مواب باد شعب كموش ال ن بنيك قد اخذوا الى السبي و بناتك الى الجالء
 17 :13و لكنني ارد سبي مواب في اخر االيام يقول الرب الى هنا قضاء مواب

سفر ارميا
 31 :14قد سمعت خب ار من قبل الرب و ارسل رسول الى االمم قائال تجمعوا و تعالوا عليها و
قوموا للحرب
الذي سياتي عليها جيوش عدة امم وليس جيش واحد فقط مثل ايام نبوخذ نصر.
 35 :14الني ها قد جعلتك صغي ار بين الشعوب و محتق ار بين الناس
 36 :14قد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر الماسك مرتفع االكمة و ان
رفعت كنسر عشك فمن هناك احدرك يقول الرب
 37 :14و تصير ادوم عجبا كل مار بها يتعجب و يصفر بسبب كل ضرباتها

 33 :14كانقالب سدوم و عمورة و مجاوراتها يقول الرب ال يسكن هناك انسان و ال يتغرب فيها
ابن ادم
 34 :14هوذا يصعد كاسد من كبرياء االردن الى مرعى دائم الني اغمز و اجعله يركض عنه
فمن هو منتخب فاقيمه عليه النه من مثلي و من يحاكمني و من هو الراعي الذي يقف امامي
 25 :14لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على ادوم و افكاره التي افتكر بها على سكان
تيمان ان صغار الغنم تسحبهم انه يخرب مسكنهم عليهم
 23 :14من صوت سقوطهم رجفت االرض صرخة سمع صوتها في بحر سوف
 22 :14هوذا كنسر يرتفع و يطير و يبسط جناحيه على بصرة و يكون قلب جبابرة ادوم في ذلك
اليوم كقلب امراة ماخض
مع مالحظة ان هذه النبوة ايضا لزمنين اوال في زمن هجوم بابل علي ادوم والثاني لم يحدث بعد
وستهجم علي ما اعتقد امريكا علي ادوم.

نبوة غالبا عن وصول امريكا الفضاء وايضا سقوطها
عوبديا 3
 1 :3ان كنت ترتفع كالنسر و ان كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك احدرك يقول الرب

النبوة في االصل عن ادوم وخرابها ولكن نفهم منها ايضا انها تحمل بعد اخر عن امريكا وانحدارها
اقتصاديا

ايضا نجد في سفر الرؤيا نبوة عن امة يرمز اليها بالنسل تحمل اسرائيل وتعولها في البراري زمان
وزمانين ونصف زمان
رؤيا 38
 38 :32و لما راى التنين انه طرح الى االرض اضطهد المراة التي ولدت االبن الذكر
 31 :32فاعطيت المراة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمانا
و زمانين و نصف زمان من وجه الحية
وبالطبع هذه الرؤيا لها اكثر من تفسير ولكن من ضمن مستوياتها انها امة اسرائيل النها منها
خرج المسيح وهو االبن الذكر وعندما اضطهدها التنين مثل االضطهاد االلماني اعطيت جناحي
النسر وهي امريكا التي عالتها زمان وزمانين ونصف زمان.

واخر نبوة ندرسها هي
حزقيال 38 :83

 38 :83شبا و ددان و تجار ترشيش و كل اشبالها يقولون لك هل لسلب سلب انت جاء هل
لغنم غنيمة جمعت جماعتك لحمل الفضة و الذهب الخذ الماشية و القنية لنهب نهب عظيم
ونجد تجارة الي ترشيش واشبال ترشيش اي البالد التي اصغر منها عم ار وتكونت منها.
فيخبرنا قاموس الكتاب المقدس ان ترشيش هي اسبانيا
أرض تَ ِ
رشيش
اسم فينيقي معناه "معمل للتكرير"  -اإلنجليزية.Tarshish :
شعب متناسل من ياوان (تك  )1 :35ويتضح من دخول يونان إلى السفينة ليهرب إلى ترشيش
من يافا (يون  )8 :3إنها مدينة وان الطريق إليها كانت عبر مياه البحر األبيض المتوسط .وكذلك
وقرودا
وعاجا
ذهبا وفضة
ً
ً
كانت سفن سليمان وحيرام تأتي كل ثالث سنوات مرة إلى ترشيش حاملة ً
وطواويس ( 3مل  22 :35و 2أخبار  )23 :4ولما كان يقتضي لتلك السفن ثالث سنين لكي
بعيدا (اش  .)34 :66ويعتقد أن تكون ترشيش
بلدا ً
تعود من سفرها يستنتج أن تكون ترشيش ً
هي ترتيوس وهي واقعة في جنوب اسبانيا قرب جبل طارق (هيرودت جزء )352 :1
فمن هذا نفهم ان ترشيش واشبالها ومنهم امريكا التي تشترك في رفض محاولة نهب ما يحدث
في معركة جوج .فنفهم ان امريكا ضعيفة جدا وال تستطيع ان تدافع ضد هجوم جوج علي اسرائيل.
في هذا الوقت هذا لو ستظل امريكا علي شكلها الحالي فكثير من التوقعات عن انهيار امريكا
قريبا وتفقد مكانتها بل قد تتقسم.

فامريكا المسيحية ليست االن فهي تسعي ان تكون بال دين.
وامريكا العادلة ليست االن فهي اصبحت تبحث عن المال والخديعة.
وامريكا ضد الخطايا ليست اال ن فهي مليئة بخطايا الشزوز وزواج المثليين .
وامريكا القوية اقتصاديا هي االن اضعف من الصين ويتوقعوا ضربة اقتصادية ستوجها الصين.
وامريكا المدافعة عن شعب اهلل ليست االن فهي بدات تقف محايدة وال تدافع عن اسرائيل.

ملحوظة
البعض يقول بابل في الرؤيا هي امريكا عندما يقول سقطت سقطة بابل العظيمة ولكن ال اعتقد
هذا.
واكتفي بهذا القدر واوضح اني هذا مفهومي البسيط وبعض الدراسات علي قدر ضعفي واعتذر لو
كنت اخطات واحترم من يختلف معي في الرائ

والمجد هلل دائما

