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Abstract:  

     The popularity of money is its circulation in the hands of more 

people who are rightly able, and its manifestations are: God’s praise 

of trade, the legislation of exchange contracts and donations, the 

encouragement to lend, the obligation of zakat, the prohibition of 

hoarding, the prohibition of contracts contrary to popularity, the 

prohibition of men from displaying cash, and pricing when 

necessary. 

     And the effect of activating the goal of popularity in reality: 

realizing the secrets of legislation, litigating with it, reducing 

financial crises, and developing the Islamic economy. And the 

means of establishing it in reality: Scientific: the specialized 

integration of the researcher, and the implementation of exceptional 

jurisprudence. Legal: providing a legal environment, expanding its 

area, mitigating customs procedures and tax obligations, and field: 

multiplying, developing, diversifying contracts, and marketing 

them, facilitating them, and circulating them. Moral: Education for 

altruism, and the elimination of greed. 

Keywords: Popularity of money, preservation of money, 

circulation, financial transactions, the purposes of Sharia. 
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