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Datum: 13-01-2023 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِِبْســــــــــــــــــــــِمِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِبِ۪هِِعْلم ِ  ِلَّكَّ اِلَّْيسَّ ِتَّْقُفِمَّ َلَّ ِِوَّ انَّ ِكَّ ِٰٓئكَّ ِاُوٰ۬ل ُِكّلُ اْلُفٰؤادَّ ِوَّ رَّ اْلبَّصَّ ِوَّ ْمعَّ ِالّسَّ اِّنَّ
ْسُؤَُ۫لِا ْنُهِمَّ   عَّ

ّلَّمَِّ سَّ لَّْيِهِوَّ ُِعَّ ّلَّىِالّلَّ ِِصَّ ُسوُلِالّلَّ ِرَّ  :قَّالَّ

ِالّنَّاِسِ اِكَِّثيٍرِِمنَّ ِِفيِهمَّ ْغُبون  تَّاِنِمَّ اغُِنِْعمَّ رَّ اْلفَّ ُةِوَّ حَّ  ،ِاَّلّصِ

ONZE BEPROEVING MET SOCIALE MEDIA 
 
Beste Broeders en Zusters! Helaas neemt de verslaving 
aan sociale media met de dag toe. Volgens een onderzoek 
besteden mensen gemiddeld twee uur per dag aan sociale 
media, terwijl jongeren die verslaafd zijn negen uur 
besteden. Verslaving aan sociale media leidt tot 
tijdverspilling en zorgt ervoor dat mensen zich schuldig 
voelen tegenover zichzelf, hun familie en Allah. Sociale 
media, die ons tijd zou moeten besparen, zorgt er helaas 
voor dat we tijd doden In een ḥadīth waarschuwt onze 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص ons als volgt voor deze kwestie: "Er zijn twee 
zegeningen die de meeste mensen niet goed 
gebruiken: dit zijn gezondheid en vrije tijd.”1 We 
moeten bewust zijn van de tijd die we erin steken. Terwijl 
we socialiseren in de virtuele wereld, mogen we onze echte 
sociale ruimte, familie en dierbaren niet verwaarlozen. We 
dienen bewust te zijn over wat halal en wat haram is, zodat 
wij de rechten van anderen niet schenden. We mogen geen 
privésituaties delen die privé zijn voor ons en anderen. We 
moeten ons bewust zijn van het feit dat liegen, bedriegen, 
lasteren en naar haram kijken in het dagelijks leven zonden 
zijn, en dat deze ook zonden zijn op sociale media. We 
moeten altijd in gedachten houden dat we 
verantwoordelijk zijn tegenover Allah over onze woorden, 
daden, uitingen en opmerkingen, ook op sociale media. 
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1 Al-Bukhārī, Al-Riqāq, 1. 

 


