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Isa sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa 
ta’ala sa Islam ay ang pagkakaroon natin ng 
dalawang pagdiriwang: ang Eidul Fitr sa Shawwal 1 
na pagkatapos ng Ramadhan at ang Eidul Adha sa 
ika-10 ng Dhul Hijjah. Hatid nito’y pagsasaya ng 
mga alipin ng Allah maliban pa sa mga pagsamba at 
pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Pagsasaya 
dahil sa mga pagpapala't mga gantimpala na 
nakapaloob dito, at pagsasaya sa pamamagitan ng 
pagbabatian, pagbisita sa mga kamag-anak at mga 
kaibigan, salu-salong kainan, sama-samang 
pagdarasal, pagsusuot ng magagandang damit, 
pamamasyal, pagbibigayan, pahinga at natural, 
walang pasok sa mga paaralan at sa trabaho.  
 
Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga sunnah 
ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu 
'alayhi wa sallam sa malaking araw na ito ng Eidul 
Fitr. At, tayo bilang mga Muslim ay marapat lamang 
na tularan natin ang mga ito at isagawa bilang 
pagpapahalaga sa mga tanda at kautusan ng ating 
Dakilang Tagapaglikha. Narito: 
 

1. Maligo. 
 
Bata, matanda, babae man o lalake ay sunnah na 
maligo sa araw na ito. Ibilang na rin dito ang 
paggamit ng siwak at pagpapabango para sa mga 
lalake. Pakatatandaan na haram sa babae ang 

magpabango na maaamoy ng kanyang hindi 
mahram. 
 

2. Magsuot ng pinakamagandang damit. 
 
Pakatatandaan na ang damit na isusuot ay damit 
pang-Islam na alang-alang lamang sa Allah at hindi 
pagpapakitang-tao o pagmamayabang. Hindi rin 
pabonggahan ng damit at pasikatan o kung alin ang 
may pinakamahal na damit. 
 

3. Sunnah na kumain bago ang Salatu Eidil Fitr. 
 
Sunnah na kumain ng matamis, mas mainam ay 
korma (dates) bago pumunta sa lugar ng Salatul Eid.  
 

4. Basahin ang takbir: Allahu Akbar, Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallahu Wallahu 
Akbar, Allahu Akbar, Wa Lillahil hamd. 
 
Mainam na basahin ito habang pumupunta sa 
pagdarasalan ng Eid ng naririnig para sa mga lalake, 
subalit mahina naman para sa mga babae. 
Gayundin sa mga daan, pagtitipon, sa bahay, sa 
mga palengke at pagkatapos ng bawat salah na 
fardh. 
 

5. Mag-salah ng Salatul Eid ng Jama'ah. 
 
Pati ang mga babae ay mainam na dumalo rito. Ang 
mga may haydh (regla) at nifas ay padadaluhin din 

subalit hindi magdarasal. Sunnah rin ang pakikinig 
ng khutbah pagkatapos ng Salatul Eid. 

Ayon sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu 'alayhi 
wa sallam ay matatanggap ng mga alipin ng Allah 
ang kapatawaran bago pa man sila magkahiwa-
hiwalay sa pagtitipong ito. Masha Allah! 
 

6. Ang lugar na pagdarasalan ay sa isang 
malawak na lugar at hindi sa masjid. 
 
Isa ito sa mga kapansin-pansin na hindi nasusunod 
ng ilang komunidad ng mga Muslim sa Pilipinas. 
Karaniwan ay sa masjid nila ito ginagawa subalit ang 
sunnah ng Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam at 
ng kanyang mga Sahabah radiyallahu 'anhu ay sa 
isang malawak na lugar nila isinasagawa ang Salatul 
Eid. 
 

7. Kung malapit rin lamang ang musalla (lugar 
na pagdarasalan) ay mainam na maglakad na 
lamang papunta rito dahil ito ang sunnah. 
 
Subalit wala rin namang masama kung sumakay sa 
sasakyan. 
 

8. Sunnah na iba ang daan na dadaanan 
pabalik ng bahay pagkatapos ng salah. 
 

Ibig-sabihin ay hindi siya dadaan doon sa dinaanan 
niya nung papunta siya ng musalla dahil ito ang 
ginagawa ng Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam. 
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9. Pagbati sa iba. 
 
Maaaring batiin natin ang ating mga kapatid na 
Muslim sa araw na ito katulad ng "Taqabballlahu 
minna wa minkum" na ang ibig-sabihin ay "Nawa’y 
tanggapin sa atin at sa inyo ng Allah ang ating mga 

gawain". 
 

10. Magbigay ng Zakatul Fitr bago pa man ang 
Salah sa Eidil Fitr. 
 
Ang zakatul fitr ay isang uri ng sadaqah o kawang-
gawa na ibinibigay sa mga mahihirap at 
nangangailangan tuwing matatapos ang Ramadhan. 
Obligado na maibigay ang zakatul fitr bago ang 
salah sa eidul fitr. Ito ay obligado sa lahat ng 
Muslim bata man o matanda. Ang ibibigay na 
zakatul fitr ay may timbang na isang sa' ng dates o 
bigas. Ang isang sa' ay may katumbas na  humigit 
kumulang sa dalawa't kalahating kilong bigas. Ang 
ilan sa ating mga pantas sa Islam ay kanilang 
ipinapahintulot ang pagbibigay ng katumbas nitong 
pera imbes na bigas o dates. Magtanong sa ustadh 
ukol dito kung magkanong halaga ng pera ang 
dapat ibigay na zakatul fitr.  
 
Kung hindi maibigay ang zakatul fitr sa dapat nitong 
pagbigyan ay hindi ito tatanggapin ng Allah mula sa 
kanya at ito'y walang gantimpala. Mainam na ito ay 
maibigay sa mga labis na nangangailangan lalo na't 
ito'y kabilang sa mga kamag-anak. 

Ang taong hindi makapagbigay ng zakatul fitr ay 
sadyang nagkasala, at kailangan pa rin niya itong 

maibigay dahil ito ay itinuturing na utang niya kung 
hindi niya ito maibigay. 

Ilan sa mga karunungang hatid ng pagbibigay 
ng zakatul fitr ay: 
 
 a. Ito'y pagpapasalamat kay Allah dahil 
pinagaan Niya sa atin ang pag-aayuno at sa ibinigay 
Niyang kaginhawaan sa Eidul Fitr. 
 b. Paglilinis sa sarili mula sa mga sakit nito. 
Ang zakatul fitr ang siyang zakat ng sarili tuwing 

Ramadhan. Ito rin ay paglilinis sa mga masasamang 
bagay na nagawa sa buwan ng Ramadhan. 
 c. Ito ay pagbibigay ng tulong sa mga 
mahihirap upang hindi sila mamroblema sa 
pagdiriwang ng Eidul Fitr at upang mapabilang sila 
sa kaginhawaang hatid nito. Ito ay ibibigay sa taong 
karapat-dapat bago pa dumating ang Eid. 
 
Narito naman ang ilan sa mga kamalian na 
naisasagawa ng ilan o karamihan sa Eidul Fitr. 
Marapat lamang na iwanan natin ito. 

1. Ang pag-takbir ng sabay-sabay ng iisang 
boses, o di kaya ay pagsunod sa isang 
namumuno sa pagtatakbir. 
 
Ang sunnah rito ay kanya-kanya ang pagtatakbir ng 
bawat isa. Sa lalake ay naririnig at sa babae naman 
ay mahina lamang. 
 

2. Pagpapatugtog ng mga awiting haram at 
pagpapaputok. 
 

Hindi maaari ang paggamit ng musical instruments 
sa pagdiriwang nito, pagsasayaw ng babae sa 
publiko na nakikita ng mga lalake, pagkakahalu-halo 
ng mga lalake’t babae, at iba pang mga haram na 
katulad nito. Kabilang rin sa hindi dapat gawin sa 
araw na ito ay pagpapaputok kung saan ito ay 
pumapasok sa bid'ah at panggagaya sa tradisyon ng 
mga kuffar (mga hindi Muslim). 
 
Tantiyahin lamang natin ang ating gagastusin sa 
araw na ito upang sa bandang huli ay hindi rin tayo 
magsisi. Pakatatandaan na hindi naiibigan ng Allah 
ang mga mahihilig magsayang. 
 
Nawa'y makamtan natin ang mga pagpapapala't 
gantimpala na nakapaloob rito at ang kapatawaran 
mula sa Dakilang Allah. Amin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

For more lessons and videos about Islam, 
please visit: 

  
www.concerningislam.com 

www.youtube.com/concerningislam 

www.facebook.com/concerningislam 

www.twitter.com/concerningislam 
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