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diterima oleh kerajaan. Radio Singapura hendaklah 

memerhatikan bahawa pendengar-pendengarnya adalah terdiri daripada semua 

peringkat. Ilmu agama itu hendaklah diajarkan di dalam beberapa 

perkara, hendaklah tertentu di dalam majlisnya jua – tidak 

dipakai borong sahaja. 

 Demikian juga pihak Radio Singapura wajib 

menapis pertanyaan-pertanyaan yang didatangkan itu dengan teliti – 

apakah pertanyaan itu berfaedah kepada am ataukah pertanyaan itu 

boleh menerbitkan salah faham yang bakal menerbitkan perbahasan 

dan bakal tidak memuaskan satu-satu pihak yang lain. Hal 

ini perlu kerana di dalam hukum-hukum agama itu ada pada setengah-setengah 

tempat bertelingkah pendapat di dalamnya bukannya sahaja di antara 

mazhab dengan mazhab tetapi di dalam mazhab al-Imām 

al-Shāfi‘ī sendiri pengikut-pengikutnya bertelingkah pendapatnya 

di dalam beberapa perkara. 

 Kerana itu untuk menjawab ini semua maka 

tiap-tiap jawapan yang diberi janganlah hendaknya asal berjawab

sahaja. Jawapan-jawapan itu hendaklah diberi keterangan-keterangan yang 

lengkap dan perselisihan pendapat atas satu-satu perkara 

pun mestilah dinyatakan sekalipun dengan cara yang ringkas. 

 Kita berpendapat sekiranya jawapan-jawapan yang diberi 

itu hanya asal berjawab sahaja dan banyak pula menyalahi 

daripada hukum-hukum yang benar maka moleklah ruangan jawapan-jawapan 

atas kemusykilan-kemusykilan itu dihapuskan sahaja. Sebab-sebabnya 

kita menganjurkan demikian ialah kerana kelemahan atau 

ketiadaan memberi hujah-hujah yang tepat atas sesuatu pertanyaan 

itu bukannya sahaja didengar oleh orang-orang di Singapura ini 

tetapi juga oleh orang-orang di Persekutuan Tanah Melayu bahkan

oleh orang-orang Islam di gugusan pulau-pulau Melayu ini. Kalau 

jawapan-jawapan seperti yang ada ini maka rasanya sangat memalukan. 

Ini seolah-olah menunjukkan bahawa inilah tarafnya ulama-ulama 

di Singapura – menjawab masalah-masalah agama sesuka-sukanya

sahaja – banyak yang menyalahi hukum Islam yang seperti 

masalah anak Cina yang dipelihara oleh orang-orang Islam yang 

masih kecil, masalah asli yang dituduh pendapat mazhab 

yang kelima dan seumpamanya. 

 Sekiranya Radio Singapura tidak mendapati 

orang-orang yang layak untuk menjawab masalah-masalah agama, lebih 

baik halaman itu dihapuskan sahaja. Semoga hal ini

diperhatikan oleh pihak Radio Singapura dengan perasaan 

yang tenang. 

Riwayat hidup dan kisah perjuangan, Khālid ibn 

al-Walīd, pahlawan Islam yang kebilangan. Tiap-tiap baris dalam 

riwayat perwira Islam ini menggambarkan keberanian yang 

tidak ada taranya. 

 Disusun oleh Abdullah Basmeh. Cetakannya yang 

kedua ini berhias dengan 12 gambar dari “Filem Khalid” 

yang pilihan. Tebalnya hampir 150 muka dan harganya hanya 

$1.50 tambah belanja mengirimnya 10 sen. 

 Pesanlah kepada penerbitnya: 

Qalam, Singapura 

Khālid ibn al-Walīd


