
Duʿāʾ when giving Zakah 

Question 

Is there any duʿāʾ to be read by a person giving Zakah? 

Answer 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

The companion Abū Hurayrah (d. 57/676-7) (may Allah be pleased with him) narrates that the 
Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص said: “When you give Zakah, do not forget its reward, and say           
َعلْهَا َمْغَرًما َّهُمَّ  اْجَعلْهَا َمْغنًَما َولَ  ََتْ   1.”(O Allah, make it a gain and do not make it a loss) الل

هللا عليه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسمل عن البخرتي بن عبيد عن أ بيه عن أ يب هريرة قال قال رسول هللا صىل 

ذا أ عطيمت الزاكة فال تنسوا ثواهبا أ ن تقولوا اللهم اجعلها مغامن ول َتعلها مغرما : وسمل  (۷۱۷۱ابن ماجه  هروا)ا 

This narration of Sunan Ibn Mājah is weak because of Suwayd ibn Saʿīd (d. 240/855)2 and al-
Bakhtarī ibn ʿUbayd (n.d.)3 who are both controversial ḥadīth authorities, whilst Walīd ibn 
Muslim al-Dimishqī (d. 195/810)4 is a mudallis (someone who conceals narrators). However, 
this narration has been narrated by Ibn ʿAsākir (d. 571/1176)5 via a different chain and the 
defect within it is due to al-Bakhtarī ibn ʿUbayd.   

Ḥāfiẓ Dhahabī (d. 748/1348) concurs with the view of Imam Abū Ḥātim (d. 277/890) that al-
Bakhtarī ibn ʿUbayd is a weak ḥadīth authority and not a repudiated ḥadīth authority and 
thereafter cites the aforementioned narration.6 He writes: 

  فيه فأ نصف حامت أ بو فأ ما ، تركه وغريه ، حامت أ بو ضعفه

This suggests that the narration has some basis. It is perhaps for this reason that Ḥanbalī 
scholars including ʿAllāmah Ibn Qudāmah (d. 620/1223), ʿAllāmah Ibn Mufliḥ (d. 763/1362), 
ʿAllāmah Mardāwī (d. 885/1480) and others suggest that it is mustaḥab (desirable) to read this 
duʿāʾ and thank Allah for granting tawfīq (divine ability).7 ʿAllāmah Majd ibn Taymiyah (d. 

                                                           
1 Sunan Ibn Mājah (1797). 
2 Tahdhīb al-Kamāl (12: 247); Mīzān al-Iʿtidāl (2: 248).  
3 Tahdhīb al-Kamāl (4: 24); Mīzān al-Iʿtidāl (1: 299). 
4 Tahdhīb al-Kamāl (31: 86).   
5 Tārīkh Dimashq (22: 9). 
6 Mīzān al-Iʿtidāl (1: 299). 
7 Al-Mugnī (2: 481); al-Furūʿ (4: 256); al-Inṣāf (3: 199); al-Mubdiʿ (2: 395). 



652/1254) also shares this view.8 The Shāfiʿī scholar ʿAllāmah Munāwī (d. 1031/1622) concurs 
with the position of Ḥāfiẓ Dhahabī (d. 748/1348) and the Ḥanbali scholars and suggests that 
weak narrations are acceptable in matters of virtue. He adds that it is desirable to read this 
duʿāʾ, even though the Shāfiʿī jurists have not mentioned this.9 

ذا دفع الزاكة اسلتحب  أ ن يقلول  (:۱۷٤: ۲)ة يف املغين قال ابن قدام اللهلم اجعلهلا مغلامن ول َتعلهلا مغرملا ، و ملد هللا علىل : وا 

ذا أ عطيمت الزاكة فال تنسوا ثواهبا أ ن تقوللوا : فقد روى أ بو هريرة قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، الحوفيق ل داهئا اللهلم : ا 

آجلر  هللا فلأ أ عطيلاب و ر     :ويستحب  للآخذ أ ن يدعو لصاحهبا فيقول،  أ خرجه ابن ماجه ، اجعلها مغامن ول َتعلها مغرما أ

ن خذ من أ مواهلم صدقة تطهلر  : اكن ادلفع ا ىل الساعي أ و ال مام شكره ودعا هل ، قال هللا تعاىل فأ أ نققاب وجعهل   طهورا ، وا 

ن صالتك سكن هلم اكن أ يب من أ حصاب الشجرة  واكن النيب صىل هللا عليه : قال عبد هللا بن أ يب أ وىف،  وتزكهيم هبا وصل علهيم ا 

ذا أ اته قوم بصدقهتم قال آل فال: وسمل ا  آل أ يب أ وىف: فأ اته أ يب بصدقته فقال،  ناللهم صل عىل أ ی  انهت  ،متفق عليه ،  اللهم صل عىل أ

(: ۲۷۲: ۷) ي، وقلال املنلاو  ح  احلنابةلك ا من هوغري ( ٦۳۷: ۲)واملبدع ( ۷۷۷: ۳)وال نصاف ( ٦٥۲: ٤)الفروع  يف هوحنو ، 

ن ذ  قول يندب أ نه وفيه  بشلديد ليس واحلديث هل ادلعاء طل  وهو لكي أ صل حتاب دخل ، وقد الفضائل من ل نه يذكروه مل وا 

 أ ملواهلم ملن خلذ :وسلمل عليله هللا صلىل لنبيله وتعلاىل تبلار  هللا قال(: ٥٤: ۲)ی  ، وقال الشافعي يف ال م ، انهت و   كام الضعف

ذا اللواي علىل حفلق: قلال ، ملمم الصدقة أ خذ عند هلم ادلعاء علهيم والصالة: قال ، الآية ، تطهر  صدقة  أ ن املر  صلدقة أ خلذ ا 

آجر : يقول أ ن ا ي ، وأ ح  هل يدعو ن أ جزأ ه به هل دعا وما ، أ بقياب فأ   و ر  طهورا   وجعلها أ عطياب فأ هللا أ  هللا شاء ا 

ن السلاعي ا و الفقلراء ، ولليس ادلعلاء اكسلواء  ةاكذا ادلعاء مستحب  لقابض الز هو (: ۷۱۱صل )ر اكي يف ال ذ، قال النووی  ، انهت 

نه واج  لقول الشلافعي:   غريان ، وقال بعض ا حصابناهبنا ومذه ور من مذهبواج  عىل املش  حفلق علىل اللواي ا ن يلدعو هل ، : ا 

ستناد حصلي  ا ن النليب صلىل هللاال لفاظ بعيم هذهومل ا جد ی  ، ر ال مر يف الآية ، انهت هودليهل ظا ل ما روي    عليله وسلمل قلال  ا ا 

، وقلال النليب  (۷۷۷٤)ربی كلوالنسلا  يف ال( ۷۲٥۷)ا بلوداود  ه، روا هللا  اآجلر : ةا بعد ا ن اعحقلاب جاريلعم ريض هللا ةملمیون

 .(٤۱۷۲)اآجر  هللا ای ا   ذر ، رواه الطرباين يف الكبري : صىل هللا عليه وسمل ل يب ذر

In conclusion, it is desirable to read the aforementioned duʿāʾ when giving Zakah and to ask 
Allah for acceptance. Furthermore, the recipient of Zakah or the collector of Zakah, should 
supplicate for the donor and say: اآجر  هللا (May Allah reward you).   

Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
6 Ramadan 1437 / 11 June 2016 
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib 
www.nawadir.org  

                                                           
8 Nayl al-Awṭār (4: 181).  
9 Fayḍ al-Qadīr (1: 290).  

http://www.nawadir.org/

