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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ْمعَ َواْلبََصرَ َواْلُفٰؤادَ كُلُّ   ٌۜ اسنَّ السَّ س۪ه عسْلم  َوََل تَْقُف َما لَْيَس لََك ب
ٰٓئسَك كَاَن َعْنهُ َمْسُؤَُ۫لً   . اُو۬لٰ

َّ۪ذيَن  َا ال ٰٓا اَُّيُّ ٰاَمنُوا اْجتَنسبُوا كَ۪ثريًا مسَن الظَّن  س اسنَّ بَْعَض الظَّن س اسْثم  يَ
 ٌۜ ُسوا َوََل يَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعضًا  . َوََل تََجسَّ
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله

ُسوا، َوَلَ تََحاَسُدوا ُسوا، َوَلَ تََجسَّ  .َوَلَ تََحسَّ
لُّ  َلسْمرسٍئ مسْن اْلُمْسلسمسنيَ أَْن يَْنظُرَ ِفس َجْوفس بَْيتس اْمرسٍئ َحَّتَّ ََل يَحس

تَْأذسَن فَإسْن نَظَرَ فَقَْد دََخلَ   . ََيْ
SOCIALE MEDIA EN PRIVACYBEWUSTZIJN 
 

Het ultieme doel van de Islām is het bereiken van 

gelukzaligheid, zowel op aarde als in het hiernamaals. 

Om dit doel te bereiken, hebben wij de woorden en de 

wijsheden van de Qurʾān en van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص tot onze 

beschikking. Die kunnen ons leiden en ons pad verlichten. 

We leven in een tijd van technologische vooruitgang. Die 

ontwikkeling brengt veel vraagstukken met zich mee. Zo 

hebben internet en sociale media veel invloed op ons 

leven. Problemen die we daarbij kunnen vaststellen is dat 

de individuele rechten van de mensen onvoldoende 

worden gerespecteerd en dat er een bewustzijn ontbreekt 

rondom de verspreiding van nepnieuws. 
 

Beste broeders en zusters! 

Internet en sociale media zijn platforms die op een 

verantwoorde wijze gebruikt dienen te worden. Het is de 

taak van een moslim om altijd met een 

verantwoordelijkheidsgevoel te handelen, de rechten van 

anderen te respecteren en zich te houden aan de grenzen 

van Allah هلالج لج. Vergeet niet dat het ḥarām is om online de 

rechten en de privacy van anderen te schenden, precies 

zoals in het echte leven. Het is een grote zonde om de 

persoonlijke rechten van de mensen aan te tasten met 

valse en ongegronde informatie. Iemand die dat doet, 

overtreedt een gebod van Allah هلالج لج, Die in de Qurʾān zegt: 

 
1 Al-Ḥujurāt, 49: 12. 
2 Al-Isrāʾ, 17: 36. 
3 B6064 Al-Bukhārī, Al-Adab, 57; M6536 Al-Muslim, Al-Birr, 28. 

‘En bespioneer elkaar niet en spreek geen kwaad over 

elkaar.’1 Liegen, anderen belasteren en in diskrediet 

brengen op sociale media is net zo zondig als in het echte 

leven. We zullen dan ook zeker verantwoordelijk worden 

gehouden voor onze online uitingen. Allah هلالج لج zegt in de 

Qurʾān: ‘En volg niet dat waarover je geen kennis hebt, 

Voorwaar, het gehoor, het gezichtsvermogen en de 

harten: zij allen zijn daarvoor verantwoordelijk.’2 
 

Beste moslims! 

Het geluk in de wereld en het hiernamaals is afhankelijk 

van de mate van respect voor de mens en van de moraliteit 

van de samenleving. Een samenleving waarin respect en 

moraliteit (al-akhlāq) ontbreekt, kan materieel en 

spiritueel niet groeien. De Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص attendeerde ons op 

het respecteren van de mensen en van hun persoonlijke 

rechten. Hij zei: ‘Pas op voor verdenking. Want 

voorwaar, verdenking is de grootste leugen onder de 

geruchten. En onderzoek elkaars fouten niet, bespied 

elkaar niet, wees niet afgunstig op elkaar, keer elkaar 

de rug niet toe en verfoei elkaar niet.’3 Hij zei ook: ‘Het 

is voor iemand niet geoorloofd om in de binnenkant 

van andermans woning te gluren, totdat hij 

toestemming heeft gekregen. En wanneer hij toch 

gluurt, is hij in feite [zonder toestemming de woning] 

binnengegaan.’4 Verder zei hij: ‘O menigte, die met 

zijn tong geloofde, maar bij wie het geloof zijn hart 

nog niet is binnengedrongen! Roddel niet over 

moslims en ga hun privézaken niet achterna. Want 

voorwaar, als iemand hun privézaken volgt, zal Allah 

diens privézaken volgen. En als Allah iemands 

privézaken volgt, zal Hij hem in diens huis te schande 

maken [door zijn heimelijkheden te ontmaskeren].’5 
 

Beste gelovigen! 

Het is tegenwoordig onmogelijk om volledig weg te 

blijven van de mogelijkheden die technologie ons biedt. 

Ook de Islām vraagt dat niet van ons. Het is niet juist om 

technologie en sociale media doelloos, ineffectief en 

ongecontroleerd te gebruiken. Een onjuist gebruik ervan 

kan immers erg schadelijk zijn en ook leiden tot moreel 

verval. We moeten ons – ook online – houden aan de 

regels rondom ḥalāl en ḥarām en de rechten van anderen 

respecteren. Laten we onze tijd productief gebruiken en 

onze inspanning inzetten voor vrede en harmonie in de 

samenleving, met inachtneming van Allah’s grenzen. 
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