
 (شاید این همان دریایی باشد که در قرآن به آن اشاره شده است)

 محل تالقی دو دریا

 

جایی که ..... هاست  ترین شهر دانمارکی شه در سجیه دید، این شمالی در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی رو می

و بنابرین این راستا به وجود  شوند دو دریای مختلف با هم یکی نمی. پیوندند دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می

 .آید می

 

In a tourism filled city of Skagen you can see this incredible natural sight. This city is the most 

northern point of Danish people…..where the Baltic sea “meets” the North sea. Two different 

seas can not be combined together thus creating this line 

 

 .و این همان چیزی است که در قرآن آمده است



 

 سورة مبارکه الرحمن 

یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُِّؤْلُؤُ وَ ( 09)فَبِأَیِِّ آالءِ رَبِِّکُما تُکَذِِّبانِ  (02)بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یَبْغِیانِ ( 91)مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ 

  (00)انُ الْمَرْج

اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم . 02. ای روان کرد که با هم برخورد کنند دو دریا را به گونه .19

از آن دو، مروارید و مرجان . 00کنید؟  هاى پروردگارتان را انکار می پس کدامین نعمت. 09. کنند تجاوز نمی

 .شود خارج می

 

 

 :35سوره مبارکه فرقان آیه 

 «لذی مَرَجَ البحرینِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا مِلحً اُجاجً وَ جَعَلَ بَینَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراًو هو ا »

و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است و میان آن دو 

 .حریمی استوار قرار داد

 

 :90سوره مبارکه فاطر آیه 

یًِّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً مَا یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن کُل ِّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِوَ

 نَتَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَِّکُمْ تَشْکُرُو

خورید، و از  یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می: این دو دریا یکسان نیستند

ها برای یافتن روزی و غنیمت، آب را  بینی که کشتی کشید و می ها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می آن

 .روند، باشد که سپاسگزار باشید شکافند و پیش می می



 

 :19ره مبارکه نمل آیه سو

زًا ءَاِلهٌ مَََ اهلِ بَلْ اَکََْرُهُمْ لَا اَمَِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِاللَهَا اَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَینَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِ

 ?19?یَعْلَمُونَ 

س که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و براى آن، یا آن ک[  پندارند بهتر است  آیا شریکانى که مى]

بلکه بیشترشان [ نه،]قرار داد، و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ [ مانند لنگر]ها را   کوه

 .دانند  نمى

 

 

 

 

 

 

 

 


