
 

 

 
    
 
Dit is het verhaal van Profeet Saalih م�� ���� en zijn volk dat bekend stond als Thamoed.   
Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben 
van veel vee en landbouw. Ze stonden ook bekend om het ontvangen van gunsten van 
Allaah ta’aala (de Allerhoogste). Ze bouwden hun huizen aan de bergwanden die ze 
versierden met versierselen.  
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=43 



 

 

De mensen van Thamoed vergaten de gunsten van Allaah en begonnen afgoden naast 

Allaah te aanbidden. Allaah zond uit hun midden hun broeder Saalih م�� ����, wiens afkomst 

zij kenden, zij kenden zijn betrouwbaarheid en zij kenden zijn eerlijkheid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus hij riep hen op om alleen Allaah te aanbidden, oprecht te zijn in het richten van hun 

aanbidding naar Allaah, en alles te verlaten wat zij naast Allaah aanbaden. Saalih herinnerde 

hen aan de gunsten die zij verkregen hadden van Allaah en aan wat er gebeurd was met het 

volk voor hen genaamd ‘Aad. De mensen van ‘Aad verwierpen hun profeet Hoed   م�� ����. 

Slechts enkelen geloofden in Saalih   م�� ����  en slechts enkelen volgden hem. Toen Saalih 

hun het bewijs tegen hen toonde; Dat zij alleen Allaah moeten aanbidden, wendden zij zich 

van hem af. En Allaah zegt in de Qoraan: 
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En tot Thamoed zonden wij hun broeder Saalih. Hij zei:  

“O mijn volk! Aanbid Allaah, er is voor jullie geen ware God behalve Hij.  

Hij heeft jullie uit aarde doen ontstaan en jullie daarop gevestigd.  

Vraag hem dan om vergeving en wend jullie dan in berouw tot hem.  

Voorwaar, mijn Heer is nabij (met al Zijn kennis), verberend’’.  
[Hoed(11): 61] 

 



Dus dit was hun reactie op Saalih  م�� ���� : 
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 En zij (thamoed) zeiden: "O Saalih, waarlijk, hiervoor was jij temidden van ons 

iemand waarop wij onze hoop hadden gevestigd. Verbied jij ons dat wij 

aanbidden wat onze vaderen aanbaden? En voorwaar, wij verkeren in grote 

twijfel over hetgeen waaroe jij ons oproept."  
[Hoed(11): 62] 

 

 

 

  

1. Waar woonde het volk van Saalih   م�� ����  ?  

 

.................................................................................................................................. 
 

2. Waar stonden ze bekend om? En waar hadden ze veel van? 

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

3. Wie stuurde Saalih   م�� ����   naar de mensen van Thamoed?  

 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4. Wat aanbad het volk van Thamoed? 

 

.................................................................................................................................. 
 

5. Behoorde het volk van Thamoed  tot de gelovigen? 

 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



De mensen van Thamoed zeiden tegen Saalih    م�� ����  :   “Gezien jouw volmaaktheid, 

zedenlijkheid (moralitiet) en etiquette waren wij verbaasd dit te horen van jou ’’. 

Dus het volk Thamoed accepteerde de kwaliteiten van Saalih todat hij hen opriep Allah – 

Azza wa Jal- te aanbidden. En Saalih’s enige ‘fout’ was dat hij hun voorvaderen, en de weg 

van hun voorvaderen tegenging. 

Allaah zegt in de Qoraan: 
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 Hij zei: “O mijn volk! Wat denken jullie, als ik op een duidelijk bewijs van mijn 

heer steun, en Hij mij Barmhartigheid (profeetschap) van Hem heeft geschonken: 

Wie kan mij helpen (tegen de bestraffing) van Allaah als ik hem ongehoorzaam 

ben? Daarom vermeerden jullie niets voor mij dan verlies.” 

[Hoed(11): 63] 
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 “Oh mijn volk! Dit is een vrouwetjeskameel van Allaah als teken voor jullie,  

laat haar daarom eten van de aarde van Allah en doe haar geen kwaad,  

anders zal een nabije bestraffing jullie grijpen.’’ 

[Hoed(11): 64] 

 

Profeet Saalih  م�� ���� waarschuwde zijn volk tegen het doden van de vrouwtjeskameel.  

En hij waarschuwde hen haar niet te onthouden van water; maar zij deden precies hetgeen 

waar hij voor waarschuwde.  

 

Allah zegt in de Qoraan: 
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 En de meeste ellendige onder hen stond op [om de vrouwtjeskameel te doden]. 

[ash-Shayms(91): 12] 

 

 

 



Dus het volk van Thamoed doodde de vrouwtjeskameel en toen Saalih  م�� ����  het doden 

van de vrouwtjeskameel zag wist hij dat de bestraffing hen zou raken. Er was geen hoop 

voor hen. Dit is waarom Saalih hen vertelde zich 3 dagen lang te vermaken, het is een 

belofte aan hen dat deze belofte niet verloochend zal worden. Dus dit is iets waarin het volk 

van Tahmoed Saalih  م�� ���� niet in geloofde. Allaah zegt in de Qoraan: 
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Zij slachtten de vrouwtjeskameel en zij minachtten het gebod van hun Heer  

en zij zeiden: "O, Saalih, breng ons hetgeen, waarmee jij ons bedreigt,  

als jij tot de boodschappers behoort.” 

[al-A’raaf(7): 77] 

Na het doden van de vrouwetjeskameel waren er negen mannen die van plan waren om 

weer te doden. Deze keer waren ze van plan om Profeet Saalih  م�� ���� te vermoorden.  
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En de straf greep degenen die onrecht hadden gepleegd,  

zodat zij doden in hun huizen werden. 

[Hoed(11): 67] 

 

 

 

  

1. Waar waarschuwde Saalih  م�� ���� zijn volk voor? 

 

.................................................................................................................................. 
 

2. Waar testte Saalih  م�� ���� zijn volk mee? 

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 
 

3. Wat hebben de mensen verkeerd gezegd tegen Saalih  م�� ���� ? 

 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4. Wat gebeurde er met onrechtvaardigen na drie dagen? 

 

.................................................................................................................................. 
 

5. Heeft het volk van Thamoed Saalih en zijn waarschuwing gehoorzaamd? 

 

.................................................................................................................................. 



 

Deze negen mannen startten een samenzwering om Saalih  م�� ����  te vermoorden. Dus zij 

vestigde zich aan de zijde van de berg wachtend op de kans om Saalih aan te vallen. Allaah 

stuurde een steen van de top van de berg op hen af en zij werden vernietigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus de drie dagen waren een complete kwelling voor het volk van Thamoed, de 

ongelovigen. Allaah zegt in de Qoraan: 
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 En toen Ons bevel kwam, redden wij Saalih en degene die met hem geloofden, 

door Genade van Ons, en [wij redden hen] van een vernedering op die Dag. 

Voorwaar, jouw Heer is de Sterke, de Almachtige. 

[Hoed(11): 66] 
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En de straf greep degenen die onrecht hadden gepleegd,  

zodat zij doden in hun huizen werden. 

[Hoed(11): 67] 

  

 

 

 



 

 

 

 

   

De oproep van alle boodschappers is één; namelijk het aanbidden van alléén Allaah. 

 

 

 

Degene die één boodschapper verloocht, heeft alle boodschappers verloochend.  

 

 

 

 

 De bewijzen tegen de volkeren die de boodschappers verloochenen kan je vinden in 

Soerah ash-Shoera aya 105, 123 en 141. 

 

 

 

De bestraffing van Allaah is voor degene die het uiterste hebben bereikt in hun 

afwijzing en overtreding. En de bestraffing van Allaah is voor het overschrijdend    

volk als de ergste overschrijding of meeste hiervan zichtbaar wordt.   

 

 

Dus verloochening noodzaakt bestraffing, maar de uitvoering [van de bestraffing] is 

wanneer zij hun uiterste kwaad uitoefenen. Waarom? Omdat Allaah subhaanahu wa 

ta’aala altijd waakzaam is. Hij geeft rust, todat hij hen volledig grijpt met een 

machtige straf, een straf van Degene die alles kan. Allaah zegt in de Qoraan: 
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 En zij verwierpen deze uit onrechtvaardigheid en hoogmoed,  

terwijl hun zielen er van overtuigd waren. 

Zie dan hoe het einde was van de verderfzaaiers! 

[an-Naml(27): 14] 



 

De corrupte geloofsleer overgenomen van hun voorvaders, is een van de 

voornaamste obstakels voor het accepteren van de waarheid. Dit is wat zij zeiden 

tegen de Profeet Saalih ('alayhi sallam): 
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 En zij (thamoed) zeiden: "O Saalih, waarlijk, hiervoor was jij 

temidden van ons iemand waarop wij onze hoop hadden gevestigd. 

Verbied jij ons dat wij aanbidden wat onze vaderen aanbaden?  

En voorwaar, wij verkeren in grote twijfel over hetgeen  

waaroe jij ons oproept."  
[Hoed(11): 62] 

 

Dus dit is wat profijtvol voor ons is geweest uit het verhaal van de Profeet saalih. Moge 

Allaah ons beschermen tegen dwaling, en aanbidding voor Hem alleen laten voortduren! 

Ameen 
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