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คําชี้ขาดของสภาอุละมาออาวุโส ประเทศซาอุดิอารเบีย 
เลขที่ (๖๗) ลงวนัที ่๒๑/๑๐/๑๓๙๙ 

 
 

(คําชี้ขาดเกีย่วกับหกุมการเขียนอลักุรอานดวยตัวอักษรลาติน) 
 

 هللا, والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه, وبعد احلمد
 
 
   
ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๔ ของคณะกรรมการสภาอุละมาออาวุโสซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฏออิฟ 
ระหวางวันที่ ๑๐-๒๑ เชาวาล ฮ.ศ.๑๓๙๙ นั้น ทางคณะกรรมการไดพิจารณาหนังสือจากตัวแทน
สํานักงานเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟตวา ประจําสถานทูตซาอุฯ กรุงจาการตา ที่สงถึงหัวหนา
กองการเผยแพรในตางประเทศ ลงเลขที่ ๙/๑/๑๕/๑๕๕ (ไมระบุวันที่) ระบุวา “ขณะนี้ตามทองตลาด
ประเทศอินโดนีเซียปรากฎวามีอัลกุรอาน ฉบับตีพิมพดวยตัวอักษรลาตินวางจําหนายอยาง
แพรหลาย จึงใครขอทราบวาจะทําอยางไรกับปรากฏการณนี้?” ซึ่งหนังสือฉบับนี้นี้ถูกโอนไปยัง 
สํานักเลขานุการคณะกรรมการสภาอุละมาออาวุโสโดยทานประธานสํานักงานเพื่อการวิจัยทางวิชาการ
และการฟตวา ตามหนังสือเลขที่ ๒๕๕/๑/ด ลงวันที่ 27/1/1399 

และทางคณะกรรมการยังไดพิจารณางานวิจัยเรื่อง "หุกมการเขียนอัลกุรอานดวยตัวอักษรลาติน"ซึ่ง
จัดทําโดยคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟตวา ตามคําขอของคณะกรรมการสภาอุ
ละมาออาวุโสในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 3 

ซึ่งภายหลังการพิจารณา และเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว ทางคณะกรรมการสภา
อุละมาออาวุโสมีความเห็น อยางเปนเอกฉันทวา : ไมอนุญาต (หะรอม) ใหเขียนอัลกุรอานดวย
ตัวอักษรลาติน หรือตัวอักษรภาษาอื่นๆ ดวยเหตุผลดังนี้ : 

1- อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาดวยภาษาอาหรับที่มีความชัดแจงทั้งในดานอักขระและความหมาย 
อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสวา 

ِّإنه لتنزيل رب« َُ ُ َِ َ َّ َالعاملني  ِ ِ َ َ ُنزل به الروح األمني .. ْ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َعىل قلبك لتكون.. َ ُ َ ِ َ ِ ْ َ َ َمن  َ ِ
َاملنذرين  ِ ِ ِبلسان عريب مبني.. ُْ ُّ َ ٍَّ ِ َ ٍ ِ ِ« 
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ความวา “แทจริงมันเปนการประทานลงมาของพระเจาแหงสากลโลก (มลาอิกะฮฺ)อัร
รูหฺผูซื่อสัตยไดนํามันลงมา ยังหัวใจของเจาเพื่อเจาจักไดเปนผูตักเตือนคนหนึ่ง ดวย
ภาษาอาหรับอันชัดแจง” (อัชชุอะรออ : ๑๙๒-๑๙๕)  

 
ซึ่งสวนที่ถูกเขียนขึ้นดวยตัวอักษรลาตินนั้นไมอาจเรียกวาเปนอัลกุรอาน ดังโองการที่อัลลอฮฺตะ

อาลาตรัสวา 
َوكذلك أوحينا إليك« َْ َْ ِ َ َ ْ ََ ِ َ ْقرآ َ ِنا عربياُ َ َ ً« 

ความวา “และเชนนั้นแหละ เราไดวะฮียอัลกุรอานเปนภาษาอาหรับแกเจา” (อัชชูรอ 
: 7) 

 
และโองการทีต่รัสวา 

َلسان الذي يلحدون« ُُ ِ ِ ِْ َُّ ٌّإليه أعجمي وهـذا لسان عريب َ ِ َ َ ٌّ َْ َ َ َ ٌْ ِ ِ َِ َ َ ِمبني ِ ُّ« 
ความวา “ภาษาที่พวกเขาพาดพิงไปถึงนั้นเปนภาษาตางถิ่น และนี่เปนภาษาอาหรับ
ที่ชัดแจง” (อันนะหฺล : ๑๐๓) 

 
2- อัลกุรอานตั้งแตถูกประทานลงมาจนกระทั่งไดรับการรวบรวมในยุคของทานอบูบักรฺ และทานอุ
ษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ลวนถูกเขียนขึ้นดวยตัวอักษรอาหรับ ดวยความเห็นพองของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ทุกทาน และเปนความเห็นพองอยางเปนเอกฉันทของบรรดาตาบิอีน 
รวมถึงผูที่มาหลังจากพวกทานเหลานั้น ตราบจนถึงยุคสมัยของเรานี้ ทั้งๆที่ในยุคสมัยที่ผานมานั้นก็มี
ผูที่ไมใชชาวอาหรับเชนกัน 

และมีรายงานถูกตองจากทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานกลาววา 
 »من بعدي عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين«

ความวา “พวกทานจงยึดมั่นกับสุนนะฮฺของฉัน และสุนนะฮฺของบรรดา 
คุละฟาอรอชิดีนหลังจากฉัน” 
 
ดังนั้น จําเปนที่เราจะตองอนุรักษไวซึ่งสิ่งเหลานั้น เพื่อเปนการเจริญรอยตามสิ่งที่มีอยูในยุคของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และยุคเศาะหาบะฮฺของทาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม และยังเปนการ
ยึดถือความเห็นอันเปนเอกฉันท (อิจญมาอฺ) ของประชาชาติอิสลาม 

 
3- ตัวอักษรภาษาอื่นนั้น เปนสิ่งที่บัญญัติข้ึนมาจากการตกลง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ดวย
ตัวอักษรอื่นไดหลายตอหลายครั้ง จึงเกรงวาหากเราเปดชองทางใหกระทําเชนนั้นได จะกอใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงอัลกุรอานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการบัญญัติอักษร ซึ่งอาจทําใหเกิดการอานการออก
เสียงที่เปลี่ยนไปตามการบัญญัติซึ่งเมื่อกาลเวลาลวงเลยไปอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดหรือบิดเบือนได 
และจะเปนชองทางใหศัตรูอิสลามโจมตีอัลกุรอานไดวามีความผิดพลาดและไมแนนอน ดังเชนที่เกิด
ข้ึนกับคัมภีรกอนๆ จึงจําเปนตองหามกระทําการดังกลาว เพื่อรักษาไวซึ่งรากฐานของอิสลาม และเปน
การปดชองทางที่อาจนําไปสูความเสียหาย 

4- เกรงวาหากอนุญาตใหกระทําการดังกลาวแลว อัลกุรอานจะกลายเปนของเลนในมือของคนบาง
กลุม ทุกกลุมทุกฝายก็อาจจะเสนอใหเขียนอัลกุรอานดวยภาษาของตนหรือภาษาอื่นๆ ซ่ึงไมเปนที่
สงสัยเลยวามันจะเปนบอเกิดแหงความขัดแยงและความเสียหาย จึงจําเปนตองปกปองรักษาอัลกุ
รอานจากสิ่งเหลานั้น เพ่ือปกปองรักษาอิสลาม และกิตาบุลลอฮฺใหรอดพนจากความเสียหาย 
 
5- การเขียนอัลกุรอานดวยตัวอักษรที่ไมใชภาษาอาหรับน้ัน เปนการทําลายความมุงม่ันของมุสลิมใน
การที่จะศึกษาเรียนรูภาษาอาหรับซ่ึงเปรียบเสมือนสื่อกลางของการทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺตะอาลา 
และเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถเรียนรูและเขาใจศาสนาได 
 

  .هذا وباهللا التوفيق
 وسلم وصىل اهللا عىل حممد, وآله وصحبه
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ที่มา  
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=24&catid=184&artid=616
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