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DE ETHIEK VAN SOCIALE MEDIA

Beste broeders en zusters, internet en sociale media vormen
een belangrijk onderdeel van ons leven. Hoewel sociale media
gemak en voordelen heeft, brengt het ook een aantal
problemen met zich mee. Tot de belangrijkste problemen
behoren het delen van content die qua ethiek (akhlāq)
ongepast is en het schenden van andermans rechten. Aan de
andere kant biedt sociale media de gelegenheid om goede en
nuttige doelen te realiseren, mits het op een juiste manier
wordt gebruikt. De omgangsvormen die in ons normale
leven van toepassing zijn, gelden ook voor het gebruik van
sociale media. Beste moslims, het is een grote zonde om
andermans tekortkomingen en geheimen te onderzoeken en
deze te delen, ook op sociale media. Daarnaast is het erg
verkeerd om valse berichten te delen. Om die reden moeten
we wegblijven van content die zonden, leugens, laster en
schending van rechten bevat. In een tijd waarin social mediaverslaving toeneemt, dienen we te voorkomen dat we ons
vervreemden van onze omgeving. Laten we, wanneer we aan
tafel zitten of ergens op bezoek zijn, niet bezig zijn met onze
telefoon, maar met elkaar. Laten we sociale media gebruiken
om onze plicht van “het gebieden van het goede en het
verbieden van het kwade (al-amr bi-l-maʿrūf wa-l-nahī ʿan
al-munkar)” na te komen. Laten we onze kinderen niet
overleveren aan internet en sociale media. Het vinden van de
waarheid op sociale media is niet mogelijk indien je je begeeft
naar de verkeerde uithoeken ervan. Laten we niet vergeten
dat dit leven op aarde slechts eenmalig is en we dit leven dus
op de best mogelijke manier dienen te leiden.
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