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Ta historia miała miejsce dawno, dawno temu.
W Arabii mieszkało plemię, które nazywało się 
Tamud. Ludzie należący do do niego byli znani  
z tego, że byli wielkimi budowniczymi. Zbudowali 
wiele miast. Niektóre miasta były na równinie. 
Niektóre były wybudowane na górzystych 
stokach.

W miastach na równinach były pięknie ogrody  
i pałace. Wszyscy je podziwiali. Miasta na  
zboczach gór były jeszcze piękniejsze. Domy  
były wycięte ze skały. Ludzie przybywali z daleka, 
aby je podziwiać.

O Proroku Salichu  
i wielbłądzicy.

Nikt nie wierzył, że ludzie mogli zbudować tak 
przepiękne domy. Wśród ludzi Tamud mieszkał 
prorok Allaha. Nazywał się Salih.



43

Prorok Salih często modlił się do Allaha. 
Dziękował Mu za wszystkie dary, które dał 
ludziom. Dziękował za umiejętności budowania 
domów. Dziękował także za nauczenie ludzi  
budowania domów na stokach gór.

Ludzie Tamud mówili między sobą:
„Jesteśmy najmądrzejsi spośród wszystkich 
ludzi na ziemi”
„Wiemy, jak budować przepiękne pałace.”
„Wiemy, jak wycinać domy ze skał gór.”
„Nauczyliśmy się sami tego wszystkiego.”
„Dlaczego mamy być wdzięczni za to Allahowi?”

Ludzie Tamud stali się źli i podli.
Posiadali wiele źródeł wody, ale nie pozwalali  
innym poić z nich owiec i wielbładów. Mieli 
wiele zielonych, pełnych trawy łąk, ale nie  
pozwalali innym ludziom wypasać na nich owiec  
i wielbłądów. Allah widział ich niegodziwość.

Powiedział: „Pozwól, że poddam was testowi. 
Jeśli nie zdacie testu, wówczas was ukarzę.”
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Aby poddać ich testowi, Allah zesłał przepiękną 
wielbłądzicę. Prorok Salih powiedział ludziom, 
aby byli dla niej dobrzy. Powiedział, aby pozwolili 
jej swobodnie przemieszczać się. Powiedział 
im też, aby pozwolili jej pić świerzą wodę i jeść 
soczystą trawę. 
Ale ludzie Tamud byli zli i podli. Okaleczyli 
wielbłądzicę Allaha, a później zabili ją.

 

Byli również podli wobec Proroka Saliha. Chcieli, 
aby opuścił ich kraj. Nawet planowali go zabić. 
Allah bardzo się na nich zezłościł. Sprawił, 
że ziemia zadrżała i zaczeła wydawać dziwne 
dźwięki. 
Nadeszło trzęsienie ziemi! Domy przewróciły 
się! Źli ludzie zostali pogrzebani w ruinach. Tylko 
dobrzy ludzie zostali uratowani.

Allah poddał ludzi testowi.
On ukarał złych ludzi i pomógł dobrym.
On ocalił ich przed niebezpieczeństwem.


