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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

 

ตําหนิการใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอย 

 
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงโลกทั้งผอง  ขอความสุขความ

จําเริญและความสันติจงประสบแดทานนบีมูฮําหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนวงศ
วานและมิตรสหายของทานโดยทั่วกัน ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง
องคเดียว และไมมีภาคีใดๆรวมกับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา ทานนบีมูฮําหมัดเปนบาว
และศาสนทูตของพระองค 
อัลลอฮตะอาลาตรัสวา  

ِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها فََحقَّ َعلَيَْها  َمْرنَا ُمرْتَ
َ
ْهِلَك قَْرَيًة أ ن غُّ

َ
رَْدنَا أ

َ
﴿َوإَِذا أ

ْرنَاَها تَْدِمرًيا﴾   ] ١٦:اإلرساء[ الَْقْوُل فََدمَّ
ความวา “และเมื่อเราปรารถนาที่จะทําลายหมูบานใด เราไดบัญชาให
พวกฟุมเฟอยของมันแลวพวกเขาก็ฝาฝน ดังนั้น พระดํารัส(การลงโทษ)
สมควรแลวแกมันฉะนั้นเราจะไดทําลายมันอยางพินาศ” (อัลอิสรออ: 16) 

 
ผูที่ฟุมเฟอยหมายถึงผูที่ใชชีวิตอยางสุขสบายและเพลิดเพลินไปกับดุนยาและอารมณใคร

ใฝตํ่า สวนความหมายในอายะหนี้นั้น อัลลอฮฺทรงใชใหบรรดาผูที่ใชชีวิตอยางสุขสําราญเชื่อฟง
คําสั่งของพระองค แตพวกเขาหาไดปฏิบัติตามไม นอกจากจะไมปฏิบัติตามแลวพวกเขายังละเมิด
และกอความเสียหายบนหนาแผนดิน ดวยเหตุนี้เองจึงสมควรที่พวกเขาจะไดรับความพินาศและ
การลงโทษ พระองคทรงบรรยายลักษณะของกลุมคนเหลานี้ไววา เมื่อมีสัญญานและการตักเตือน
จากอัลลอฮฺมายังพวกเขา พวกเขาจะแสดงทาทีตอตาน หยิ่งยโส ไมสนใจไยดี พระองคจึงทรง
ลงโทษพวกเขาอัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

ُرونَ 
َ
ِفيِهم بِالَْعَذاِب إَِذا ُهْم جَيْأ َخْذنَا ُمرْتَ

َ
ٰ إَِذا أ َّ ُروا  ﴾٦٤﴿ َح

َ
َال جَتْأ

َْومَ  ْ نَّ   ا ونَ إِنَُّكم ِمّ ِ ُيتىَْلٰ َعلَيُْكْم  ﴾٦٥﴿ ا َال تُنرَصُ قَْد اَكنَْت آيَا
ْقَقابُِكْم تَنِكُصونَ 

َ
ٰ أ يَن بِِه َساِمًرا َيْهُجُرونَ  ﴾٦٦﴿ فَُكنتُْم بَلَ  ُمْستَْكرِبِ

ِلنيَ  ﴾٦٧﴿ وَّ
َ
ِت آبَاَءُهُم اْأل

ْ
ا لَْم يَأ ْم َجاَءُهم مَّ

َ
بَُّروا الَْقْوَل أ فَلَْم يَدَّ

َ
 ﴾٦٨﴿ أ

  ]٦٨-٦٤:  منوناملؤ[
ความวา “จนกระทั่งเมื่อเราไดคราเอาชีวิตพวกที่อยูในความสุขสําราญ
ของพวกเขาดวยการลงโทษ เมื่อนั้นพวกเขาก็ตะโกนรองขอความ
ชวยเหลือ (64) พวกเจาอยาไดตะโกนรองขอความชวยเหลือเลยในวันนี้ 
แทจริงพวกเจาจะไมไดรับความชวยเหลือจากเราดอก (65) แนนอน
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โองการทั้งหลายของเราถูกนํามาอานแกพวกเจาแลวพวกเจาก็หันสัน
เทาของพวกเจากลับ (66) พวกเขาหยิ่งจองหองตออัลกุรอาน พวกเจา
จับกลุมสนทนากันในเวลากลางคืน (67) พวกเขามิไดพิจารณาพระ
ดํารัสดอกหรือ? วาไดมีมายังพวกเขา สิ่งที่มิไดมีมายังบรรพบุรุษของ
พวกเขารุนกอน ๆ (68)” (อัลมุอมินูน : 64-68) 

 
การใชชีวิตอยางสาํราญนัน้เปนคุณลักษณะหนึ่งของผูปฎิเสธการศรัทธาอัลลอฮฺตะอาลา

ตรัสวา 
ـــَمالِ  ـــَحاُب الِشّ ْص

َ
ـــا أ ـــَماِل َم ـــَحاُب الِشّ ْص

َ
ـــُموٍم  ﴾٤١﴿ َوأ يِف َس

يمٍ  ُهـْم  ﴾٤٤﴿ الَّ بَـارٍِد َوَال َكـِريمٍ  ﴾٤٣﴿ َوِظٍلّ ِمّن حَيُْمومٍ  ﴾٤٢﴿ ومََحِ إِغَّ
  ]٤٥-٤١:الواقعة[ ﴾٤٥﴿ اَكنُوا َقبَْل َذٰلَِك ُمرْتَِفنيَ 

ความวา “และกลุมทางซาย(ผูไดรับบันทึกดวยมือซาย) เจารูหรือไมวา
กลุ มทางซ าย เปนอย า ง ไ ร? (41) อยู ในลมร อน  และน้ํ า กํ าลั ง
เดือด (42) อยูใตรมเงาของควันที่ดําทึบ (43) ไมรมเย็น และไมเปนที่
นาชื่มชม (44) แทจริงพวกเขาแตกาลกอนนั้นเปนพวกเจาสําราญ (45)” 
(อัลวากิอะห: 41-45) 

 
กลุมคนดังกลาวคือผูที่ใชชีวิตอยางสบายปลอยเนื้อปลอยตัว ตอบรับอารมณใครใฝตํ่า

และสิ่งที่ใหความเพลิดเพลินในโลกนี้ อัลลอฮฺตะอาลาทรงบอกใหเราทราบวาบั้นปลายของผูที่ใช
ชีวิตอยางสําราญนั้นขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหนา พระองคทรงเลาถึงเรื่องราวของนบีซอและห
ขณะที่ทานไดเรียกรองเชิญชวนกลุมชนของทานชาวษะมูด(ษะมูดเปนอาหรับเผาพันธุหนึ่งที่เคย
อาศัยในเมืองหิจรฺ) เมืองนี้เปนเมืองที่อยูระหวาง วาดิ้ลกุรอ และดินแดนชาม ที่พํานักของพวกเขา
เปนที่รูจักกันเปนอยางดี ปจจุบันเรียกวา มะดาอิน ศอและหฺ 

وَن يِف َما َهاُهنَا آِمِننَي ﴿ ُ ُيرْتَ
َ
﴾ َوُزُروٍع ١٤٧﴾ يِف َجنَّاٍت َوُقيُوٍن ﴿١٤٦أ

بَاِل ُنيُوتًا فَارِِهنَي ﴿١٤٨َوخَنٍْل َطلُْعَها َهِضيٌم ﴿ ﴾ ١٤٩﴾ َوَينِْحتُوَن ِمَن اجْلِ
  ]١٤٩-١٤٦:شعراءال[

ความวา  “พวกทานจะถูกปลอยใหอยูอยางสงบปลอดภัย ณ ที่นี้
หรือ? (146) ในสวนอันหลากหลาย ลําธารหลายแหง (147) ไรนา และ
ตนอินทผลัม ซ่ึงกิ่งกานของมันสุกงอม (148) และพวกทานสกัดภูเขา
เปนที่อยูอาศัยอยางชํานาญ (149)” (อัช-ชุอะรออ :146-149) 
 
จนถงึพระดาํรัสของอัลลอฮตะอาลาที่วา 
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ْؤِمِننيَ  ْكرَثُُهم مُّ
َ
َخَذُهُم الَْعَذاُب إِنَّ يِف َذٰلَِك َآليًَة َوَمااَكنَأ

َ
﴾ َوإِنَّ ١٥٨﴿ فَأ

  ]١٥٩-١٥٨:الشعراء[ ﴾١٥٩َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ﴿
ความวา “ดังนั้นการลงโทษไดคราพวกเขา แทจริงในการนี้ยอมเปน
สัญญาณหนึ่ งอยางแนนอน  แตสวนมากของพวกเขาไม เปนผู
ศรัทธา (158) และแทจริงพระเจาของเจานั้น แนนอนพระองคเปนผู
ทรงเดชานุภาพ ผูทรงเมตตาเสมอ(159)” (อัช-ชุอะรออฺ:158-159) 

 
ทานอิบนุกะษีรรอฮิมะหุลลอฮฺกลาววา อัลลอฮฺตะอาลาทรงกลาวเตือนสติพวกเขาวาการ

ลงโทษของพระองคจะประสบแกพวกเขา และตักเตือนใหพวกเขาใหรําลึกถึงความโปรดปรานของ
พระองคที่มีตอพวกเขาในการที่พระองคทรงประทานปจจัยยังชีพมากมายใหแกพวกเขา พระองค
ทรงทําใหพวกเขาปลอดภัยจากภยันตรายตางๆ ทรงใหเรือกสวนงอกงาม ใหธารน้ําที่ไหลริน ทรงให
พืชผลและผลหมากรากไมงอกเงยเปนประโยชนแกพวกเขา พระองคตรัสวา 

 ]١٤٨: الشعراء[ َهِضيٌم﴾ َطلُْعَها ﴿َوخَنْلٍ 
ความวา ”และตนอินทผลัม ซึ่งกิ่งกานของมันสุกงอม” (อัชชุอะรออ: 148) 

  
ทานอิบนุกะษีรกลาวถึงอายะหนี้วา หมายถึงเมื่อมันเปลี่ยนเปนอินทผลัมสดและอยูใน

สภาพที่พรอมจะเก็บเกี่ยว 
بَاِل ُنيُوتًا فَارِِهنَي ﴾   ] ١٤٩ :الشعراء[ ﴿َوَينِْحتُوَن ِمَن اجْلِ

ความวา” และพวกเจาสกัดภูเขาที่เปนที่อยูอาศัยอยางชํานาญ” (อัชชุอะ
รออฺ:149) 
ทานอิบนุ อับบาสและนักตัฟซีรทานอื่นกลาววา คําวา    ََفاِرِهني หมายถึง “อยาง

ผูเชี่ยวชาญ” และในอีกรายงานหนึ่งกลาววาหมายถึง “ดวยความโออวดโอหัง” ทานมุญา
ฮิดและนักวิชาการกลุมหนึ่งก็เลือกทรรศนะนี้เชนกัน  ซึ่งทรรศนะตางๆ ที่กลาวมาก็ไมไดขัดแยงกัน
แตอยางใด คือพวกเขาไดอาศัยในบานเรือนที่สกัดจากภูเขาในสภาพที่โออวดโอหังและไมมีความ
จําเปน และในขณะเดียวกันพวกเขายังสกัดภูเขาไดอยางชํานิชํานาญและละเอียดประณีต ใหเปน
ลวดลายตางๆที่วิจิตรงดงาม ดังที่ไดเห็นจากสภาพของพวกเขาสําหรับคนที่ไดมีโอกาสผานไปแถบ
นั้น 

สรุปคือ พวกเขาเคยใชชีวิตอยางสุขสําราญ แตพวกเขากลับปฏิเสธเราะสูลที่ถูกสงมา ดวย
เหตุนี้จึงตองพบกับความพินาศยอยยับทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
ทานนบีมูฮําหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววาบรรดาผูที่ใชชีวิตอยางสุขสําราญในโลกนี้
พวกเขาจะลืมความความสุขในโลกนี้อยางสิ้นเชิงเมื่อไปถึงโลกหนา มีรายงานจากทานอนัส บิน 
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มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ บันทึกโดยทานอิหมามมุสลิมวา ทานนบีมูฮําหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา  

نَِس  َقنْ 
َ
 يُْؤىَت  «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمالٍِك، بِْن  أ
ْغَعمِ 

َ
ْهلِ  بِأ

َ
ْغيَا أ ُّ ْهلِ  ِمنْ  ا

َ
 ُعمَّ  ،َصبَْغةً  اجَّارِ  يِف  َفيُْصبَغُ  الِْقيَاَمِة، يَْومَ  اجَّارِ  أ

يَْت  َهْل  آَدمَ  اْننَ  يَا: ُفَقاُل 
َ
ا َرأ ؟ َخرْيً ؟ نَِعيمٌ  بَِك  َمرَّ  َهْل  َقطُّ  َال،: َفيَُقوُل  َقطُّ

َشدِّ  َوُيْؤىَت  رَبِّ  يَا َواهللاِ 
َ
ْغيَا، يِف  بُؤًْسا اجَّاِس  بِأ ُّ ْهلِ  ِمنْ  ا

َ
 َفيُْصبَغُ  اجْلَنَِّة، أ

ُ  َفيَُقاُل  اجْلَنَِّة، يِف  َصبَْغةً  يَْت  َهْل  آَدمَ  اْننَ  يَا :َ
َ
؟ بُؤًْسا َرأ  بَِك  َمرَّ  َهْل  َقطُّ

ةٌ  ؟ ِشدَّ ، بُؤٌْس  ِ  َمرَّ  َما رَبِّ  يَا َواهللاِ  َال،: َفيَُقوُل  َقطُّ يُْت  َوَال  َقطُّ
َ
ةً  َرأ  ِشدَّ

 »َقطُّ 
ความวา “ในวันกิยามะห คนที่มีความสุขสําราญมากที่สุดในดุนยาจะถูก
นําออกมาจากนรก เขาจะถูกจุมลงในนรกเพียงครูหนึ่ง หลังจากนั้นจะ
มีคนกลาวแกเขาวา โอ เจาลูกอาดัมเอย เจาเคยรับรูถึงความดีมาบาง
ไหม?  เจาเคยสัมผัสกับความสุขสบายมาบางไหม? เขาจะกลาวตอบวา 
ไมเลย ขอสาบานตออัลลอฮ โอพระผูเปนเจาของเรา และเชนเดียวกัน  
คนที่เคยมีความทุกขที่สุดในดุนยาที่เปนชาวสวรรค เขาจะถูกนําไปจุม
ลงในสวรรคเพียงชั่วครูหนึ่ง จากนั้นจะมีผูถามขึ้นวา โอ เจาลูกอาดัม
เอย เจาเคยรับรูถึงทุกขบางหรือไม?  หรือเจาเคยผานความลําบาก
ยากแคนมาบางหรือไม? เขาจะตอบวา ไมเลย ขอสาบานตออัลลอฮ 
พระผูอภิบาลของเรา ขาพระองคไมเคยไดประสบกับความทุกขหรือ
ความยากลําบากใดๆเลยแมแตนอย”  ( มุสลิม : 2807) 

 
ทานนบมีูหมัหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลัม เปนตัวอยางที่ดีของผูทีป่ลีกตัวออกหาง

จากการใชชีวติอยางฟุมเฟอยและสุขสําราญ  
รายงานจากทานอิหมามบุคอรีย และทานอิหมามมุสลิม จากหะดีษทานอุมัรเราะฎิยัลลอฮฺ

อันฮุ วาทานไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ทานเห็นทานนบีนอนอยูบนเตียงที่ทํา
จากทางอินทผาลัม จนมีรอยปรากฏบนสีขางของทาน เมื่อทานอุมัรเห็นเชนนั้น น้ําตาทานก็ไหล
และรองไหพลางกลาววา “โอทานเราะสูล บรรดากษัตริยเปอรเซียและโรมันลวนมีชีวิตที่โออาสุข
สบาย ทั้งทานเปนผูประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสรางทั้งปวง” ขณะนั้นทานกําลังนอนเอกเขนก
อยูทานก็ไดเปลี่ยนอิริยาบถ และลุกขึ้นนั่งพรอมกับกลาวขึ้นวา   

» ِ َو
َ
نَْت  َشكٍّ  أ

َ
اِب  اْننَ  يَا أ   »اخْلَطَّ

ความวา “ทานกําลังสงสัยอยูหรือ อิบนุค็อฏฏอบ?” 
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และทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กลาวตอไปวา  
وَحَِك «

ُ
لَْت  قَْومٌ  أ ْغيَا احْلَيَاةِ  يِف  َطيِّبَاُيُهمْ  لَُهمْ  ُعجِّ ُّ   »ا

ความวา “พวกเขาเหลานั้นเปนกลุมชนที่ความดีของพวกเขาจะไดรับการรีบเรง
ตอบแทนกอนในโลกนี้”(มุสลิม : 1479) 
 
และอีกรายงานหนึ่งกลาววา 

ْغيَا َوَجَا اآلِخَرةُ « ُّ ْن تَُكوَن لَُهُم ا
َ
َ أ َما تَْر

َ
  »؟أ

 ความวา“ทานไมพอใจดอกหรือที่จะใหโลกนี้เปนของพวกเขาและโลกหนาเปน
ของพวกเรา” (บุคอรีย:4913) 
 
รูปแบบบางสวนที่เราพบเห็นไดในปจจุบันนี้ที่เปนการแสดงออกถึงการใชชีวิตอยางหรูหรา

ฟุมเฟอย ไดแก  การหมกมุนอยูกับส่ิงแตงเติมสีสันใหกับชีวิตในดานตางๆอยางไมลืมหูลืมตา เชน 
บางคนจายเงินเปนจํานวนมากเพื่อเปลี่ยนเฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือนในบานทุกๆป ถึงแมวาจะยัง
อยูในสภาพที่ดีอยูก็ตาม หรือบางครอบครัวที่ส่ังอาหารและเครื่องดื่มราคาแพงจากภัตตาคารชื่อดัง
เปนเนืองนิจ โดยไมมีความจําเปน หรือผูหญิงบางคนที่ตัดชุดใหมในทุกๆโอกาสสําคัญ ถึงแมวา
เสื้อผาที่มีอยูนั้นจะใชเพียงครั้งเดียวก็ตาม หรือบางคนที่เดินทางทองเที่ยวทุกๆป โดยใชจายเงินไป
จํานวนมหาศาลแมวาเงินที่จายไปนั้นจะตองเปนหนี้เปนสิน และรูปแบบอื่นๆอีกมากมายที่เปนการ
แสดงถึงความหรูหราฟุมเฟอย เปนตน 
 
ผลเสียบางอยางที่เกิดจากการใชชวีิตอยางหรูหราฟุมเฟอย 

ประการแรก การใชชีวิตอยางสําราญกอใหเกิดโรคตางๆเชนโรคอวน โรคหัวใจ โรคไขมัน
อุดตันเสนเลือด และโรคอื่นๆอีกมากมาย 

ประการที่สอง ความฟุมเฟอยทําใหเกิดความเกียจคราน สันหลังยาว จิตใจผูกติดอยูกับ
ดุนยา ซึ่งเปนชองโหวใหศัตรูของอิสลามโจมตี ทําลายความเชื่อมั่นของคนในประชาชาติ ซึ่งใน
ความเปนจริงประชาชาติอิสลามสมควรอยางยิ่งที่ตองเปนประชาชาติที่เขมแข็ง เตรียมพรอมอยู
เสมอเพื่อการเรียกรองไปสูแนวทางของอัลลอฮ และเผยแผศาสนาใหขจรขจายไปทุกหนทุกแหง 
ตะวันตกและตะวันออก นํามนุษยออกจากความมืดมิดของการตั้งภาคีไปสูแสงสวางแหงการ
ศรัทธาและการใหเอกภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดนอกเสียจากการปฏิบัติอยางจริงจังและแข็ง
ขัน ไมใชดวยความสุขสบายและความหรูหราฟุมเฟอย อัลลอฮตะอาลาตรัสวา 

ُ  َقَملَُكمْ  اللَّـهُ  فََسرَيَى اْقَملُوا َوقُلِ ﴿ ُ  ﴾َوالُْمْؤِمنُونَ  َورَُسو
ความวา “พวกทานจงทํางานเถิด แลวอัลลอฮฺจะทรงเห็นการงานของ
พวกทาน เราะสูลของพระองคและบรรดามุอมินก็จะเห็นดวย” (อัต
เตาบะฮ: 105) 
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ประการที่สาม ทําใหสูญเสียทรัพยากรของประชาชาติอิสลามไปโดยเปลาประโยชน 

ในขณะที่ประชาชาติกําลังตองการทรัพยากรเหลานี้เพื่อทํานุบํารุงประเทศและสรางความแข็งแกรง
ดานเศรษฐกิจ และดานการทหาร เพื่อใหสามารถยืนไดอยางภาคภูมิในระหวางกลุมประชาชาติ
ตางๆ อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

 ﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ ةٍ  مِّن اْستََطْعتُم مَّ َباِط  َوِمن قُوَّ  َعْدوَّ  بِهِ  تُْرِهبُونَ  اخْلَيْلِ  رِّ

ُكمْ  ابِّ    ]٦٠:  األنفال[ ﴾وََعُدوَّ
ความวา “และพวกเจาจงตระเตรียมกําลังและมาที่ถูกผูกไวสําหรับ
(ปองกัน)พวกเขา ตามที่พวกเจาสามารถโดยที่พวกเจาจะทําใหศัตรู
ของอัลลอฮฺและศัตรูของพวกเจาหวั่นเกรงดวยสิ่งนั้น” (อัลอัมฟาล : 60) 
 

ประการที่สี่ ความหรูหราฟุมเฟอยและการใชชีวิตอยางสุขสําราญเกินพอดีนั้น ทําให
ประชาชาติมุสลิมเกิดความออนแอและจําตองพึ่งพาผูอ่ืนโดยมิอาจใชประโยชนจากคนหนุมสาว
และศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ ซึ่งจะเปนสาเหตุที่ทําใหศัตรูของอิสลามเขามารุกราน แยงชิง
ทรัพยากรและทําลายศาสนาหรือสรางความเสียหายในดานอื่นๆแกประชาชาติมุสลิม 
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้หมายถึงในกรณีที่ความฟุมเฟอยจํากัดวงอยูในการกระทําที่เปนที่ศาสนา
อนุญาตใหกระทําได(มุบาฮฺ) สวนในกรณีที่การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดขอหามศาสนา ก็ยิ่ง
ถือวาเปนเรื่องที่อันตรายอยางยิ่ง อันจะนําไปสูความพินาศและความเสียหายดังที่อายะหที่ผานมา
ขางตน 

 
การสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺผูเปนเจาแหงโลกทั้งผอง ขอพระองค
อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ขอทรงประทานพรและความสันติแดทานนบีมู
ฮําหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และแกวงศวานตลอดจนมิตรสหายของ
ทานโดยทั่วกัน 


