بسم هللا الرحمن الرحٌم
البرزخ بٌن البحرٌن

أيها المؤمنون في كل مكان ...
قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
اق َوفًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َّتى ٌَ َت َب ٌَّنَ لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َحق
َ
س ُن ِرٌ ِه ْم آَ ٌَاتِ َنا فًِ ْاْلَ َف ِ
( سورة فصلت  :من آٌة " ) " 35

انطالقا ً من هذه اآلية،
لقد اكتشف العلماء ،الغربيّون مؤخراً ،أنَّ بين ك َّل بحرين مالحين ،حاجزاً ،تم تصويره منن فن ن ال ءناء،
بحر ،من أن تختلط بمياه البحر اآلخر ،فال يبغي بح ٌر على بحر ،بل يحافظ كنل
هذا الحاجز ،يمنع مياه كل ٍ
بحر ،على كثافة مياهه ،ودرجة ملوحته ،ومكوناته ،وهذا الحاجز بين البحرين ،ليس ثابتا ً ،بل هو متحر ٌ
ك
ٍ
ب عل الرياح ،وحركة المد والجزر .
وحينما اطلع بعض هؤالء العلمناء ،وهنم فني نشنوك اكتشنافهم هنذا ،أنَّ فني القنرآن الكنريم رشنار ًك ،رلنى هنذا
الكشف العلمي
فقد قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
ان (َ )91ب ٌْ َن ُه َما َب ْر َز ٌ
ان
ان (َ )02ف ِبأ َ ِّ
ي آَ ََل ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِ
خ ََل ٌَ ْب ِغ ٌَ ِ
َم َر َج ا ْل َب ْح َر ٌْ ِن ٌَ ْل َتقِ ٌَ ِ
( سورة الرحمن )

اججناو ،والعنذر ال نرا ا  ،شنييين ..حناجزاً
أخذتهم الدهشة  ..وقد اكتش وا أيءنا ً ،أنَّ بنين البحنرين الملنأل
ا
بحر من أن تطغى على اآلخر ،كما هو بين البحنرين المنالحين ،وحناجزاً يمننع أفنماك الميناه
يمنع مياه ك َّل ٍ
العذبة ،من أن تنتقل رلى المياه المالحة ،ويمنع أفماك المياه المالحنة ،منن أن تنتقنل رلنى الميناه العذبنة ،وقند
أشار القرآن الكريم رلى هذا الكشف العلمي الثناني ،وفنمى الحناجز اجول برزخنا ً ،وفنمى الحناجز الثناني:
حجراً،
فقد قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
ج َو َج َعل َ َب ٌْ َن ُه َما َب ْر َزخا ً َوح ِْجراً َم ْح ُجوراً
ب فُ َر ٌ
ات َو َه َذا ِم ْل ٌح أ ُ َجا ٌ
َوه َُو الَّذِي َم َر َج ا ْل َب ْح َر ٌْ ِن َه َذا َع ْذ ٌ
( سورة الفرقان )

أما طبيعة هذين الحاجزين ،فال تزال موءع درافة .
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