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Historien om profeten Saleh

All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham, 
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud. 

Allahs tjenere! Vi skal i dag snakke om historien til profeten saleh, fred være med ham. Allah sier i 
Koranen at profeter og sendebud ble sendt hver eneste nasjon på jorden og at de spredte samme 
budskap – å tilbe én Gud, uten partnere, sønner eller døtre. 

Allah sier: Vi sendte sendebud før deg (Mohammed). Noen har Vi fortalt deg om, andre har Vi  
ikke omtalt for deg. Intet sendebud får komme med et tegn uten Guds bifall... (40:78)

Ad og Thamod var to store sivilisasjoner som ble ødelagt av Allah på grunn av deres overdrevne 
ondskap. Etter ødeleggelsen av Ad, fikk Thamod mer makt og storhet enn de tidligere hadde hatt. 
Folket levde velstående og overdrevne liv, bygde store bygninger, både på sletter og uthugget i 
åsene. Med den ekstravagante livsstilen kom også avgudsdyrking og ondskapsfullhet. Profeten 
Saleh ble sendt for å advare Thamod-folket, om at Allah var misfornøyd med oppførselen deres og 
ville sende ødeleggelse over dem om de ikke forandret sine ondskapsfulle måter. 

Saleh var en gudfryktig, rettskaffen mann, med lederposisjon i samfunnet, men hans kall til å tilbe 
Allah, alene, gjorde mange rasende. Noen forsto visdommen bak ordene hans, men majoriteten var 
vantro og skadet Saleh, både muntlig og ved handlinger. 

De svarte: «Hør, Salih, vi stilte forhåpninger til deg før dette. Skal du nå forby oss å tilbe det våre  
fedre tilbad? Vi huser sannelig stor tvil om det du kaller oss til!» (11:62)

Thamod-folket møttes på møteplassen sin, i skyggen av et stort fjell. De krevde at Saleh skulle 
bevise at Den ene Gud som han snakket om, virkelig var mektig og sterk. De ba han utføre et 
mirakel; få en unik og usammenlignbar kamel til å komme frem fra fjellene i nærheten. Saleh 
henvendte seg til folket og spurte dem om en kamel kom til syne, om de ville tro på budskapet hans. 
De svarte et rungende ja, og folket ba sammen med Saleh for et mirakel. 

Ved Allahs nåde kom en enorm, ti måneder drektig kamel frem fra steinene ved bunnen av fjellet. 
Noen av dem forstod hvor viktig dette miraklet var, men majoriteten fortsatte i vantro. De så et flott 
og utrolig syn, likevel forble de arrogante og hårdnakkede. 

Vi gav jo Thamod kamelhoppen til innsikt, men de forgrep seg på den. (17:59)

Ibn Kathir, korantolker og islamsk lærd, fortalte at det er mange versjoner om kamelen og hennes 
mirakuløse natur. Det sies at kamelen kom til syne fra en stein som delte seg, og noen påpekte at 
kamelen var så stor at den på en dag kunne drikke alt vannet som var i byens brønn. Andre sa at 
kamelen var i stand til å produsere nok melk hver dag til hele befolkningen. 

Kamelen levde blant Thamod-folket. De vantro som hadde plaget Saleh snudde sinnet og motviljen 
de hadde mot kamelen. Selv om mange trodde på Allah, hørte på profeten Saleh, og forstod miraklet 
med kamelen, nektet mange andre hårdnakket å høre. Folk begynte å klage på at kamelen drakk for 



mye vann, eller at hun skremte de andre dyrene. Profeten Saleh fryktet for kamelen. Han advarte 
folket sitt om en stor straff hvis de skadet kamelen. 

Mitt folk, dette er en kamelhoppe som tilhører Gud, som et tegn for dere. La den fritt beite på  
Allahs jord og gjør den intet ondt, ellers vil en overhengende straff ramme dere.» (11:64)

En gruppe menn oppmuntret kvinnene sine og planla å drepe kamelen. De brukte første sjansen de 
hadde til å skyte henne med en pil og gjennombore henne med et sverd. Kamelen falt i bakken og 
døde. Morderne jublet og gratulerte hverandre og de vantro lo og hånte Saleh. Profeten Saleh 
advarte folket om en stor straff innen tre dager, men han håpet fortsatt at de ville innse feilene sine 
og be Allah om tilgivelse. 

Han vendte seg bort fra dem, og sa: «Mitt folk, jeg frembar til dere Herrens budskap og rådet  
dere vel. Men dere liker ikke folk som råder dere vel.» (7:79)

Thamod-folket hånte Salehs ord og planla å ødelegge ham og familien hans, like ufølsomt som de 
hadde drept kamelen. 

Nå var det i byen en gruppe på ni som skapte ufred i landet og ikke fred og orden, og de sa:  
«Sverg ved Allah overfor hverandre: ’Vi skal overfalle ham og hans husfolk om natten, og så  
skal vi si til hans nærmeste blodhevnforpliktede at vi var ikke vitner til tilintetgjørelsen av hans  
hus, og vi snakker sant.’» (27:48-49)

Allah sparte profeten Saleh og alle tilhengerne hans; de pakket noen av sine skrale eiendeler og 
flyttet med tunge hjerter til et annet sted. Etter tre dager hendte profeten Salehs advarsel. Himmelen 
fyltes med lyn og torden og jorden ristet voldsomt. Allah ødela byen Thamod og folket ble straffet 
og døde i frykt og vantro. Ibn Kathir sa at Salehs folk falt samtidig døde om, alle som en. 
Arrogansen og vantroen deres kunne ikke redde dem, eller avgudene deres. De store og 
ekstravagante bygningene deres ga dem overhodet ingen beskyttelse. Allah sender fortsatt klar 
veiledning til menneskeheten, men de vantro fastholder arrogansen og fornektelsen sin. Allah er 
Den mest barmhjertige og Den mest tilgivende. Han elsker å tilgi. Allahs advarsler må derimot aldri 
ignoreres. Allahs straff kan komme fort og være hård, som Thamod-folket fikk erfare. 


