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 ملخص متكامل ومناقشة ... الفقٌرباألب الؽنً، األ

 مبارك الطٌابً:إعداد 

            

        هذه محاولة متواضعة لتلخٌص وعرض مجموعة من األفكار وردت فً 

 ما ُيعمِّمه األثرياء وال يعّممه الفقراء وأفراد الطبقة األب الؽنً ،األب الفقٌر،''كتاب 
للكاتب  األمرٌكً ذو األصول الٌابانٌة روبرت تً   '' الوسطى ألبنائهم عن المال

 ومؤلؾ عدد مهم من الكتب  1947والمولود سنة''كٌوزاكً'' كٌوساكً أو 

ومؤسس عدد من الشركات والمحاضر المشهور وخاصة فً التنمٌة البشرٌة 

  .والطرق والوسائل التً تساعدك كً تصبح من االثرٌاء

 باللؽة االنجلٌزٌة 2000طبع الكتاب أول مرة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنة 

وترجم إلى العدٌد من اللؽات منها اللؽة الفرنسٌة والعربٌة ،وهو دروس عملٌة 

 ته وخبرلمكاتب المثير لمجدل روبرتُمستفادة من الخبرة النظرية والعممية 
  .ة هائمة جعمته يتبوأ مكانة الصدارة في عالم األموال ثرواكتسابفي الشخصية 

 لماذا هذه المحاولة ؟

لعل أهم أمر فً الحٌاة الٌومٌة للناس الٌوم وفً ظل هذا العالم الذي ٌموج 

بالتصورات المادٌة البحثة والذي تنكر فً المقابل لعدد من القٌم األخالقٌة 

والمعنوٌة هو العمل على تعلم الطرق والسبل الكفٌلة باكتساب المال أو الثروة 

وكٌفٌة المحافظة علٌها وتعلم االقتصاد فً االستهالك الٌومً لألسر والعائالت،إلى 

جانب الحصول على خبرة مهمة فً عالم المال واألعمال أو المشارٌع المدرة 

 .للدخل من أجل الخروج من التبعٌة المالٌة

ٌكتفون باالنتظار فً -  أصحاب الشواهد العلٌا –فالعدٌد من الخرٌجٌن الٌوم 

طوابٌر العاطلٌن أو المعطلٌن عن العمل، دٌدنهم الوحٌد العتاب ولوم الدولة التً 

سهرت على تعلٌمهم منذ صباهم وحتى تخرجهم من ؼٌر أن تعمل على  توفٌر 

 ...مناصب أو وظائؾ ٌندمجون فٌها مع سوق الشؽل

المعلومات التً ٌقدمها هذا الكتاب مهمة لكل شخص ٌطمح فً البدء فً اكتساب 

المال والثروة ،كما أنه مهم أٌضا للذٌن ٌشتؽلون مع الدولة فً مناصب مختلفة 
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لكً ٌنمون من ثرواتهم و إؼناء رصٌدهم المالً دون التفكٌر فً مؽادرة تلك 

 .المناصب أو الوظائؾ

 :وصؾ الكتاب

 6فصول تتمحور حول  10جاء فً '' األب الؽنً ،األب الفقٌر ''           كتاب 
دروس ٌزعم الكاتب على أنها قادرة على تعلٌم المرء الطرق والسبل الكفٌلة 

بتسخٌر المال لكً ٌعمل عنده ال أن ٌظل هو ٌعمل عنده طوال حٌاته،وهً الفكرة 

التً كررها الكاتب العصامً روبرت تً كٌوزاكً أكثر من مرة باسطا للكٌفٌة التً 

 .ٌحصل بها هذا األمر

 األثرٌاء ال ٌعملون لجنً المال:  الدرس األول. 

 ًلماذا ٌجب تدرٌس الثقافة المالٌة؟: الدرس الثان 

 اعتن بعملك الخاص: الدرس الثالث 

 تارٌخ الضرائب ونفوذ الشركات: الدرس الرابع 

 الثري ٌبتكر سبل الحصول على المال: الدرس الخامس 

 لٌكن عملك بهدؾ التعلم ال جمع المال: الدرس السادس 

ٌعٌش فً ضائقة خانقة إال أنه كثٌر من الناس بالرؼم من الراتب الشهري المرتفع 

ومستمرة طٌلة حٌاته وٌتساءل دائما عن الحل أو المنقذ الذي سٌخرجه من هذه 

الحالة المزرٌة وٌؤمل النفس فً زٌادة مرتقبة أو عالوة ،ولكن لن تتحسن حالته 

حتى ولو تمت هذه الزٌادة أو تلك العالوة ألنه بكل بساطة لم ٌفهم قواعد التعامل 

 إال  تتعلم  الفً مدارسنا الٌوم بل  ال تدرس-  لألسؾ الشدٌد –التً ومع المال 

 وكذلك من خالل حضور الدورات التً تنظم من خالل االحتكاك الٌومً مع الحٌاة

فً هذا الشأن والتً ٌؤطرها متخصصون فً مجال المال واألعمال أو عن طرٌق 

 .تتبع دروس متخصصة على الشبكة العنكبوتٌة

 لٌس المهم كٌؾ تجنً المال ولكن :أولى تلك القواعد وأهمها على اإلطالقمن  و

 عندك،كٌؾ األهم من ذلك كله هو كٌؾ تحافظ على ذلك القدر من المال لمدة أطول

فأؼلب الناس ٌكد وٌجتهد فً الحصول على المال ..تحافظ على ما جنٌت من مال 

ولكن وبأسرع مما ٌتصور ٌفقد ذلك المال وفً أشٌاء فً كثٌر من الحاالت هً من 

ومن تجلٌات ذلك ظهور ...التحسٌنٌات ولٌس حتى من الكمالٌات بله الحاجٌات 

 :عبارات من قبٌل 

اللً جابو النهار كٌدٌه اللٌل أي ما حصل علٌه من أموال خالل النهار ٌثم صرفه )

 (باللٌل وبالتالً ٌصبح فً الؽد صفر الٌدٌن ال ٌملك شٌئا
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ما عندناش ما خاصناش وهً عبارة تستعمل زورا وبهتانا للداللة على القناعة )

 (ولكنها فً واقع االمر دلٌل قاطع على التواكل وعدم الحرص على اكتساب المال 

والعبارات كثٌرة فً هذا المجال تستعمل من أجل صرؾ الهمم إلى ؼٌر اكتساب 

ولٌس المقام هنا من اجل حصرها وإنما تكفٌنا اإلشارة ).المال وامتالك الثروة 

 (إلٌها فقط

عدد كبٌر من الناس ٌقر منذ البداٌة أنه لٌس بوسعه القٌام بذلك أي ال ٌقدر وال 

فً الوقت الذي كان علٌه أن ٌسأل ... ٌستطٌع المحافظة على ما اكتسب من مال

كٌؾ ٌمكننً القٌام بهذا األمر؟ بحٌث أن مقولة لٌس : نفسه بطرٌقة أكثر اٌجابٌة 

بوسعً القٌام بذلك أو لٌس فً مقدوري فعل ذلك تدفع العقل الباطنً تلقائٌا إلى 

كٌؾ ٌمكن ''التوقؾ عن العمل أو البحث أو السعً لهذا األمر فً حٌن إن مقولة 

تجعل العقل ال ٌتوقؾ عن البحث عن الطرق والسبل التً ٌمكن '' أن افعل ذلك  

بواسطتها أن ٌصل إلى مبتؽاه وهدفه الذي ٌرؼب الوصول إلٌه  أال وهو جنً 

 ..المزٌد من المال والمحافظة علٌه

ثم إن العقل ٌزداد قوة فً كل مرة تدفعه إلى العمل ال إلى الخمول والركود، فكلما 

والتدرٌب العقلً كالتدرٌب الجسدي ..ازداد هذا العقل قوة ازداد ما تجنٌه من مال

فاألول نتٌجته هو الحصول على المزٌد من المال فً حٌن أن اآلخر تحصل معه 

 قاعدة ذهبٌة ٌمكن االستفادة منها هعلى مزٌد من القوة والصحة الجسدٌة، وهذ

 .فً جمٌع المٌادٌن ولٌس فً جمع المال فحسب 

 قاعدة ومن األفكار الشٌقة واألساسٌة أٌضا فً حصولك على الثراء أن تجعل 

ثابتة ومستقرة على أساس مثٌن وٌمكن أن تكون مصدرا (  رأسمالك )أصولك 

للحصول على أرباح بفضلها ال أن تكون عامال ٌمتص لك جزءا من راتبك الشهري 

ومن هنا فإن األؼلبٌة العظمى من الناس تعتقد أن الحصول على منزل جٌد ٌعتبر 

من األصول أو الرأسمال الشخصً وهذا مجرد وهم ال ٌستقر مع التوضٌحات 

 :اآلتٌة 

المنزل الجٌد ٌحتاج إلى أموال تصرؾ علٌه وبشكل مستمر ودائم من ماء وكهرباء 

وإصالحات هنا وهناك فهو بهذه الصورة ٌعد من االلتزامات شأنها فً ذلك شأن 

القرض الذي أخذته لبناء هذا المنزل والذي تسدده عبر أقساط قد تصل إلى 

عشرٌن سنة وأنت تسدد ذلك المبلػ ،أما لو كان هذا المنزل تسكن فً جناح منه 

وتخصص جناح آخر للكراء إما لفائدة الطلبة أو أسر تزوجت حدٌثا فحٌنها فقط 

ٌمكن أن تعد المنزل من األصول ولٌس من االلتزامات إذا كان المبلػ المستخلص 
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من الكراء ٌفوق ما تصرفه علٌه وٌبقى مبلؽا محترما فائضا عن كل تلك الحاجٌات 

العقارات،المحالت التجارٌة،براءة ) هً األشٌاءفاألصول: ،ولتبسٌط الفكرة 

،أما (المداخٌل) األشٌاء التً تجعل المال ٌلج إلى جٌبك  (...اختراع،الملكٌة الفكرٌة

 فهً األشٌاء التً تجعل المال ٌؽادر جٌبك إلى جٌوب االلتزامات

وٌمكن أن ندرج هنا الضرائب والفوائد والرسوم  (المصارٌؾ)اآلخرٌن

 .واإلصالحات بل واالستهالك أٌضا

 كسب المال من الوظيفة أن''فالحقٌقة التً ٌؤكد علٌها الكاتب وٌكررها كثٌرا هً 
  ، فاألثرٌاء تصبح '' الفاحش أبدا لوحدها لن يحقق الحرّية المالّية وال الثراء

عندهم مهارة اكتساب األموال سلٌقة فطرٌة مستبعدٌن دائما الخوؾ من حٌاتهم 

 المالٌة بحٌث أن الخوؾ الزائد وقلة الثقة بالنفس ٌحطان من تفوق المرء ،

فهناك عدد كبٌر من الطلبة تكون لدٌهم اإلجابة المقنعة ولكنهم ٌفتقدون الشجاعة 

 الكافٌة للتعبٌر عنها وال ٌشعرون بالندم إال بعد أن ٌسبق إلى اإلجابة طالب جريء 

فعندما ٌتعلق األمر بالمال فان اؼلب الناس تفضل خوض اللعبة من جانبها 

اآلمن،وهً هنا الحصول على وظٌفة و انتظار الراتب الشهري، فاؼلب الناس ال 

ٌرى سوى حل واحد وأوحد أال وهو العمل الشاق أو االدخار أو االقتراض،وال 

 . ٌفعل شٌئا لكً ٌهرب من سباق الجرذان

فعلٌك أن تصنع مستقبلك بٌدٌك وبإمكانك أن تتعلم كٌؾ تجنً المال بدال من الكدح 

فً العمل عن طرٌق الوظٌفة ولكن هنا أن ٌجب أن تعلم معرفة سر المال الذي هو 

 .فً األساس لٌس شٌئا حقٌقٌا

فالعصر الحالً ٌستخدم فٌه الناس عقولهم للحصول على المال أكثر من استخدام 

 . فأعظم أصل ٌحوزه اإلنسان الٌوم هو الذكاءكأجسامهم، ولذل

ومن األفكار الجٌدة والسهلة التطبٌق إلنماء المال هً ادخار جانب من المال 

ستصبح من أصحاب ( سنة 40)شهرٌا بحٌث ٌصبح فً ؼضون مدة زمنٌة معٌنة 

المالٌٌن،فهذه الفكرة جٌدة التطبٌق ولكن األهم منها هو التفكٌر فً تنمٌة هذا 

المبلػ المدخر سنوٌا لكً ٌحقق لك هو بدوره ثروة مالٌة،فالذكاء المالً ٌجعلك 

تبتكر سبل جنً المال وحماٌته والبحث عن الفرص المتاحة التً تمأل خانة 

فاالستثمارات تأتً وتذهب والسوق تزدهر وتركد واالقتصاد ٌسوء األصول لدٌك ،

 .وٌتحسن ولكن فرصة العمر تواتٌك طوال حٌاتك لكن اؼلبنا ال ٌبصرها أبدا
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تبقً نفقاتك متواضعة حتى ومن النصائح الجٌدة التً ٌمكنك العمل علٌها وهً أن 

وتذكر دائما أن .ولو أصبحت ثرٌا وأن تسعى دائما إلى تحسٌن وضعٌتك المالٌة

الفرص العظٌمة ال ٌمكنك أن تراها بعٌنٌك بل سٌراها عقلك وأن عالم العقارات قد 

 .ٌكون منطلقك نحو الثراء الستقراره وبطء التقلبات التً ٌعرفها

 : الثراء والخطوات العشر نح

 قوة الروح 
 قوة االختٌار 
 قوة الترابط 
 قوة التعلم السرٌع 
 ًقوة االنضباط الذات 
 قوة النصٌحة 
 قوة نٌل شًء مقابل بذل ال شًء 
 قوة التركٌز 
 قوة األسطورة 
  قوة البذل 

ولنعلم جٌدا أن الخوؾ من الخسارة ال ٌمكن أن  ٌزٌد من نسبة األرباح بل تمتع 

بحٌاتك فكما أن هناك المكاسب واألرباح فان هناك الخسائر والهزائم فً نفس 

الوقت ،وخٌر لك أن تسٌر وأنت تتعثر من أن تظل جامدا فً مكان معٌن مخافة 

السقوط فال ٌمكن أن تتعلم ركوب الدراجة الهوائٌة من ؼٌر أن تحصل على ندبات 

على ركبتٌك أو حتى على وجنتٌك ،تٌقن جٌدا أن الفشل جزء ال ٌتجزأ من هذه 

 أن تحصل دائما على النجاح بل تتوقع الفشل أٌضا وضع له رالحٌاة فال تنتظ

 .حساباته

أنت محتاج إلى أن تتعلم مهارة العثور على الفرص التً ٌؽفل عنها سواك 

،ومهارة تنمٌة المال ومهارة إدارة األذكٌاء إن رمت الحصول على الثروة 

والوصول إلى القمة ،فالموهبة وحدها ال تكفً بل ال بد من التعلم والتدرب،فلذلك 

 .فهؤالء الموهوبون ال ٌجنون من المال إال الشًء القلٌل من المال

فال مناص إذا من التعلٌم إذا أردت أن تصبح ثرٌا لذلك فمن الذكاء المالً أن تتعلم 

المحاسبة وطرق االستثمار وأحوال السوق إلى جانب اإللمام بقانون البلد الذي 

 . أٌضا العالقات العامة وكٌفٌة التواصل مع اآلخرٌنمأنت فٌه، تعل
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فالجلوس لٌال أو فً أٌام العطل أو فً نهاٌة األسبوع خصصها للكتابة المنضبطة 

فً موضوع محدد المعالم أو كتابة رواٌة متخٌلة أو قصة، قد ٌكون مناسبا لك بان 

 .تصقل موهبتك لتصبح كاتبا أو روائٌا أو أدٌبا

ومن الكتب المثٌرة للجدل والتً أسالت الكثٌر من المداد على صفحات الجرائد 

 :األمرٌكٌة والكثٌر من المناقشات واالنتقادات ،والتً نشرها كٌوزاكً كتاب

 If You want to Be rich and happy d'ont go to 

school 

من عنوان الكتاب ٌتضح أن المؤلؾ سٌقول لك بأن تتوقؾ عن الدراسة وتتجنب 

التعلٌم إن أردت أن تصبح ؼنٌا ولكن كٌوزاكً ٌعد من المؤٌدٌن للتعلٌم والتعلم  

 .وٌؤمن بضرورة وجوب إصالحه

فً سوق العمل أو المدرسة هً فكرة التخصص : كانت الفكرة الذائعة الصٌت

فاألطباء إذا أرادوا الثراء فإنهم ٌتخصصون فً طب األطفال أو طب تقوٌم العظام 

أو حتى طب العٌون واألمر ذاته بالنسبة للمحاسبٌن والمهندسٌن والمحامٌن 

 أن تحاول إلىوالطٌارٌن وسائر الوظائؾ،لكن الكاتب ٌرى ؼٌر ذلك بحٌث ٌدعوك 

اعمل فً قسم المحاسبة، :أن تتعلم كل شًء حتى ولو لم تستطع أن تلم بكل شًء

 فً مجال المبٌعات والحجز الفندقً ل فً البناء، اعمل فً الحافلة، اعملاعم

 المصرفٌٌن والمحامٌن والمحاسبٌن والسماسرة،حاول أن تلم سوالتسوٌق، جال

 .بكل شًء فذلك سٌفٌدك فً حٌاتك 

فالجزء األصعب فً إدارة شركة ما هو إدارة الناس فما لم تكن قائدا ناجحا 

 كٌؾ تتؽلب على م كٌؾ تطرد خجلك واحتك بالناس، تعلمفسٌؽدر بك الناس، تعل

 .خوفك من قرع األبواب ومن الرفض

 ''إن الموظفٌن مجرد إفالس مقنع'' مقولة قدٌمة

إن الموظفٌن ٌعملون بأقصى ما بوسعهم كً ال ٌطردوا من '' نظرٌة أخرى تقول 

مؤسساتهم فٌما ٌدفع لهم أصحاب العمل اقل مما ٌستحقونه حتى ال ٌتركوا 

 ''أعمالهم

اؼلب العاملٌن ال ٌحققون أي تقدم فً حٌاتهم العملٌة إذ ٌتبعون ما تعلموه من قبل 

وٌركزوا على أعمالهم لقاء مقابل ومنافع تفٌدهم '' احصلوا على وظٌفة آمنة '' 

 .على المدى القصٌر لكنها تمثل لهم كارثة على المدى البعٌد
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حٌنما ٌجد نفسه ال ٌملك ماال كافٌا ٌعٌش منه بعد تقاعده فبوسعه حٌنها أن ٌطلق 

هذا تصور لٌبرالً محض ال ٌتماشى أبدا مع تعالٌم )على رأسه رصاصة الرحمة 

 (اإلسالم

على اؼلب ''لٌس بوسعك تعلٌم كلبك العجوز حٌال جدٌدة''وبالتالً تنطبق مقولة 

 .هؤالء الذٌن ال ٌعملون على تطوٌر آلٌات حصولهم على المال

 ء فقراء، فقرانبل هناك مالحظة أساسٌة فً دنٌا الناس أن العدٌد من الموهوبً

 . ٌستحقونه بالفعلامالٌا أو ما ٌجنونه من مال هو اقل بكثٌر مم

 : مراتب النجاح هناك إلىومن المهارات اإلدارٌة التً ٌصل بها المرء 

 إدارة التدفق النقدي - أ

  النظمإدارة - ب

 إدارة الناس - ت
 جانب أهم مهارة ٌمكن االستفادة منها وهً مهارات البٌع وتفهم إلى -

طرائق التسوٌق ألنها تخول لك القدرة على االتصال والتواصل مع قدر 

كبٌر من الناس ،وهؤالء الناس هم إما عمالء أو موظفٌن أو رئٌسك فً 

 العمل أو رفٌقك فً الحٌاة أو احد أبنائك

 فقبل السعً لكسب المال اسعى بكل جهدك الكتساب المعرفة المالٌة

 

المهارة المطلوبة لتحقٌق النجاح فً الحٌاة بصفة عامة هً مهارة االتصال 

 على ترقٌتها بشكل مستمر ودائم ،كما ٌنصح لوالتواصل مع اآلخر والعم

إلى ضرورة اكتساب معرفة كل '' ...األب الؽنً ،األب الفقٌر ''مؤلؾ كتاب 

شًء ولو بنسب قلٌلة  فأنت مطالب بأن تتعلم طرق ووسائل البٌع وطرق 

التفاوض والمحاسبة وؼٌرها من التخصصات التً ستكون محتاجا إلٌها فً 

عالم المال والثراء وبالتالً العمل مع أناس أكثر ذكاء منك أو العمل على جمع 

 األذكٌاء للعمل معا كفرٌق واحد وهو ما ٌسمى بتعاون االختصاصات الفنٌة

 ومن المهارات  المستعصٌة على أؼلب الناس هناك مهارة البٌع والتسوٌق

فبذل المال هو سر العائالت األكثر ثراء فلكً ٌأتٌك المال علٌك أوال أن تبذله 

بسخاء وهذا سر نجاح مجموعة من المنظمات العالمٌة والمؤسسات المالٌة 
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ابذل ''الفاحشة الثراء ، مؤسسة روكفلر وفورد وؼٌرها فالكل ٌعمل بهذا الشعار

 '' لتأخذ فً المقابل

 :التؽلب على الخوؾ

ال احد ٌحب خسارة المال وال وجود لشخص ثري لم ٌسبق له أن خسر المال 

ولو مرة واحدة وفً المقابل هناك عددا كبٌرا من الفقراء من لم ٌخسر ٌوما 

وطٌلة عمره وال درهما واحدا،فالذي ال ٌحاول ال ٌمكن أن ٌخطأ ولكنه سٌضل 

طوال حٌاته ثابتا فً نفس المكان وبنفس المستوى المادي وفً نفس الطبقة 

االجتماعٌة التً وجد نفسه فٌها ،فإذا كنت تمنً النفس على الثراء فأنت 

محتاج إلى أن تطرد الخوؾ من الخسارة من قاموس حٌاتك الٌومٌة فقد تخسر 

الٌوم مبلؽا مالٌا كبٌرا ولكن فً المقابل ستكتسب آلٌات التعامل مع المال حتى 

تحرص فً المرة القادمة عدم خوض نفس التجربة بنفس الطرٌقة التً 

خسرته بها فً المرة الفائتة وبالتالً ستتعلم كٌفٌة التعامل مع الخسارة أو 

 قالفشل، وهذا ما قد ٌحول مسار حٌاة اإلنسان نحو االتجاه الصحٌح، وٌنطب

 .هذا على كل شًء فً الحٌاة ولٌس على المال وحده

فال بأس بأن ٌعترٌك شًء من الخوؾ وال بأس أٌضا بأن تشعر فً بعض األوقات 

بشئ من الجبن ، فاإلنسان قد ٌكون بطال فً شًء وجبان فً شًء آخر،فلٌس 

ثمة شخص سوي من ٌحب الخسارة على اإلطالق، فالخسارة إلهام للراؼبٌن فً 

الربح من أجل إبداع وسائل جدٌدة لتفادٌها فً حٌن تعد عنصر إحباط وفشل 

وتوقؾ للفاشلٌن الخاسرٌن،فأنت عندما تدخل عالم المال واالستثمار فال ٌمكن أن 

ٌكون طرٌقك مفروشا دائما بالنجاح وتحقٌق الثروات دون أن تعثر فً طرٌقك 

على مطبات الخسارة ولكن تعلم كٌؾ تنهض من جدٌد عند السقوط فال أحد 

ٌستطٌع أن ٌسٌر لمدة أطول دون أن ٌحصل معه عنصر من عناصر السقوط ثم ال 

احد ٌرؼب من تلقاء نفسه فً السقوط والخسارة ولكن األخطر من ذلك هو أن 

ٌضل اإلنسان فً المكان الذي سقط فٌه إلى جانب أن الذي ال ٌمكن أن ٌحصل معه 

أي سقوط أو خسارة هو الذي ٌضل واقفا فً مكانه من ؼٌر حركة متجمدا طول 

الوقت فهذا هو الوحٌد الذي سوؾ لن ٌخسر طول حٌاته ،وإن كان فً حقٌقة 

 .األمر قد خسر بالفعل فرصا كثٌرة كانت قادرة على أن تجعله من أصحاب الثروة

لذلك وجب على المرء التؽلب على الخوؾ والتؽلب على سخرٌة اآلخرٌن 

  ٌصفونك بأنك ال تملك مهارات كافٌة وكذلك أنك لست ذكٌا جدا دالمرٌرة، فق
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فالمستثمر الذكً ٌعلم فً قرارة نفسه و من خالل حدسه المالً أن األوقات 

 التً تبدو سٌئة للؽاٌة ومتأزمة جدا هً فً الواقع أفضل األوقات لجنً األرباح 

فما علٌك إال أن تكون رجال شجاعا وصلب العزٌمة وال ٌأبه للخسارة وضٌاع 

 .األموال

 :ومن األمثلة المؤسفة جدا

مثال الموظؾ الذي ٌكد فً عمله لٌجمع المال والثروة وٌجتهد بكل السبل 

لٌوفر الرفاهٌة لزوجته وأطفاله فتراه ٌقضً الساعات الطوال فً مكتبه ثم 

  إلى منزله فً العطل نهاٌة األسبوع واألعٌاد ثم ٌرجع إلى هٌحضر عمله مع

منزله ذات ٌوم لٌجده خاوٌا فقد رحلت عنه زوجته وأطفاله لقد كان ٌعلم 

بوجود منؽصات بٌنه وبٌن زوجته لكنه بدال من أن ٌبادر بإصالح ما بٌنهما ظل 

 ...منشؽال بعمله فانهار أداؤه فً عمله وخسر وظٌفته وأسرته فً النهاٌة

هناك أناس لم تسمح لهم انشؽاالتهم المتعددة برعاٌة ثرواتهم وتنمٌتها 

ورعاٌتها حتى تصل إلى مستوٌات جٌدة تمنحهم التواجد مع أصحاب الثروات 

الضخمة،وقد تكون من بٌن تلك االنشؽاالت طبٌعة العمل الذي تزاوله أو العناٌة 

بشؤون أطفالك ومتطلباتهم المادٌة واالجتماعٌة،وقد تكون انشؽاالت من قبٌل 

مشاهدة التلفزٌون أو الصٌد بأنواعه المتعددة  أو حتى لعب الجولؾ أو التنس 

وهذا كله ٌشكل عنصرا أساسٌا فً تقاعسك عن خلق قاعدة مهمة جدا من 

 الثروة التً ستكدسها فً مٌزان أصولك المالٌة

 التحلً إلىدعوته '' األب الؽنً األب الفقٌر''ومن األفكار المثٌرة لمؤلؾ كتاب 

بالقلٌل من الجشع والتلهؾ وراء الكسب وأن تضع دائما الثروة والمزٌد من 

 .الثروة نصب عٌنٌك و أن تجرب األشٌاء الجدٌدة والمثٌرة فً نفس اآلن

فبدون القلٌل من الجشع لن تكون هناك رؼبة فً أن تنال : وٌبرر هذه الفكرة 

شٌئا أفضل وال لتصٌر إلى األحسن،فنحن ال نذهب إلى المدرسة وال نجتهد فً 

تحصٌل دروسنا سوى رؼبة فً أن نكون األفضل رتبة وتفوقا على أقراننا و 

 ...أبناء جٌراننا

فالعالج الفعال للكسل والخمول والترهل الحركً هو القلٌل من الجشع ،ونؤكد 

 شًء مبالػ فٌه أيعلى عبارة القلٌل من الجشع ألن الجشع الزائد فمثله مثل 

 . ضدهإلىقد ٌكون ضارا،وقدٌما قٌل كل شًء زاد على حده انقلب 
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علٌك بإتباع ما ٌملٌه علٌك ضمٌرك لصوابه فسوؾ تكون عرضة للنقد ''ثم 

على أٌة حال،وسوؾ تالحقك لعنات الناس إن أقدمت على شًء ،كما ستالحقك 

 .''الٌانور روزفلت''مقتبسا هذه المقولة من ''لعناتهم إن أنت أحجمت عنه

 :حاول التؽلب على العادات السٌئة : ومن النصائح التً ٌقدمها الكاتب أٌضا

سدد التزاماتك تجاه نفسك أوال قبل أن تسدد التزاماتك تجاه اآلخرٌن فعندما  

أسدد ما علً لنفسً أوال فاشعر بضؽوط شدٌدة تدفعنً إلى البحث عن صور 

أخرى من الدخل هذه الضؽوط هً التً تدفعك إلى المزٌد من االجتهاد فً 

الخوؾ من الدائنٌن هو ما ٌحفزك إلى الجد ..العمل وتجبرك على التفكٌر 

أنت فً :واالجتهاد من اجل تسدٌد ما فً ذمتك تجاههم،دعونا نبسط الفكرة أكثر

حاجة إلى أخذ عطلتك السنوٌة وما ٌتطلبه ذلك من مال من أجل االستمتاع أنت 

وعائلتك ،وفً نفس اآلن سٌحل تارٌخ تسدٌد الضرائب ،هنا الحل البسٌط 

والبعٌد عن كل المؽامرات هو أن تلؽً عطلتك السنوٌة والتً كانت تنتظرها 

العائلة منذ مدة وقد وضعت الترتٌبات الالزمة لذلك وتسدد الضرائب باألموال 

له رأي '' ...االب الؽنً ،األب الفقٌر'' المخصصة لهذا الؽرض ،لكن صاحب 

آخر وهو أن تسدد التزاماتك نحو نفسك أوال أي خذ عطلتك وانطلق بعائلتك إلى 

الوجهة التً حددتموها سابقا ،فأنت فً طرٌقك قد ٌلوح لك عقارا للبٌع أو 

منزال قدٌما أو ؼٌر ذلك هناك ٌمكنك أن تعقد صفقة مالٌة من خالل إقتنائك 

لذلك العقار او ذلك المنزل القدٌم ومن خالل إجرائك لمكالمة هاتفٌة بأحد 

عمالئك ٌمكن أن تبٌع ذلك العقار بمبلػ قد ٌتخطى المبلػ المخصص لسداد 

دٌونك اتجاه الؽٌر ،صحٌح قد تشعر بضٌق شدٌد أو ضؽوط من كل جانب ولكن 

ذلك سٌولد لذٌك رؼبة ملحة فً الخروج من هذا الوضع المتأزم وبالتالً 

 .سٌجعلك تبتكر وسائل و طرق للحصول على المال

التؽلب على : هناك أٌضا نقطة مهمة فً سبٌل الحصول على الثروة وهً 

ما أعرفه ٌعود علً بالمال أما ما أجهله فهو الذي ٌفوت علً جنً ''الكبر ؾ

هذا المال،والكثٌر من الناس ٌعمدون إلى الكبر إخفاء لجهلهم ،فعندما تدرك انك 

جاهل بأمر ما علٌك أن تشرع بتعلٌم نفسك هذا األمر إما عن طرٌق شخص 

 تقرأ كتابا  أو حتى كتبا فً الموضوع ذاته،أو متابعة نملم بالموضوع أو أ

دورة تكوٌنٌة مخصصة لذلك مدفوعة األجر،المهم أن تخرج بكل الوسائل 

المتاحة للخروج من خانة الجهل والوصول إلى خانة المعرفة ولما اإللمام بذلك 

 .الموضوع
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ٌوجد ذهب '' التفاؤل واإلٌجابٌة فً الحٌاة مقولة إلىمن المقوالت التً تدفع 

ولكن لٌس كل الناس مؤهلٌن لرؤٌته واالستفادة منه،فاألمر '' فً كل مكان 

 ٌتطلب أحٌانا القلٌل من المخاطرة والكثٌر من التعب واإلصرار للحصول علٌه ،

 تعانً فً البداٌة قلٌال ثم ما تلبث ثاألمر أشبه بركوب الدراجة الهوائٌة ،حً

 تسوق دراجتك بعد ذلك بكل أرٌحٌة من ؼٌر دأن ٌصٌر األمر هٌنا عندك، وق

 .أن تخاؾ أن تتعثر أو تسقط

 :وهذه هً الخطوات العشر للنجاح كما ٌراها روبرت كٌوساكً

 وضوح الهدؾ/قوة الروح:اعثر على سبب ٌفوق الواقع -1

الهدؾ والقصد هو البوصلة التً تخلصك من الحٌاة العسٌرة وتجعلك تتؽلب 

 على العوائق

 اتخاذ القرارات الصارمة والفورٌة/قوة االختٌار:اتخذ خٌارات ٌومٌة -2
مع كل درهم نمسكه بأٌدٌنا فإننا نقرر رسم مستقبلنا إما أن نكون من 

 أن نكون من الطبقة الوسطى او من الفقراء هذا إلى جانب واألثرٌاء ا

األشٌاء التً اعتدنا علٌها وصارت مالزمة لنا فً جمٌع مراحل حٌاتنا 

وخاصة الطرٌقة والكٌفٌة التً نخسر بها األموال التً فً حوزتنا،هل 

نصرفها فً أشٌاء أساسٌة وضرورٌة أم فقط فً األمور التحسٌنٌة أو 

 الكمالٌات التً نكون نحن فً ؼنى عنها؟

 فً المائة من الناس 90فالثراء من هنا هو من اختٌار اإلنسان نفسه،ؾ

ٌكون الوصول إلى الثراء عندهم صعب جدا فٌختلقون بعض األفكار من 

 :قبٌل

لست مهتما بالمال ،والمال لٌس من األولوٌات عندي،وآخر شًء ٌمكن أن 

 ...أفكر فٌه هو المال

والمشكلة فً مثل هذه األقوال أنها تسلب الشخص الوقت الذي هو 

 .الرأسمال األثمن فً هذه الحٌاة/األصل

ثم أن أؼلب الناس ٌعمدون إلى االستثمار ابتداء بدال أن ٌبدؤوا فً تعلم 

االستثمار،فالعلم أساسً وسابق عن كل استثمار وال ٌمكن أن تقفز على 

هذه المرحلة المفصلٌة فً الحٌاة أال وهً مرحلة التعلم لما للعلم من قٌمة 

 .لها تأثٌراتها على باقً مراحل العمر 

ثم إن كثٌر من الناس ٌتخذون موقفا دفاعٌا أو جدالٌا عندما تتعارض فكرة 

جدٌدة مع ما ٌعقتدونه واإلنسان عدو ما ٌجهل ،الشخص الذكً هو الذي 
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ٌرحب باألفكار الجدٌدة وخاصة فً مجال المال واألعمال، ال أن ٌنؽلق على 

 ...ذاته 

فال ٌعنً أبدا انك بمجرد شرائك لدار او دارٌن قد أضحٌت خبٌرا بالعقارات 

بل مادمت فً هذه الحٌاة فأنت تتعلم كل ٌوم ومع كل عقار أشٌاء أخرى 

 .تعزز بها خبراتك فً ذلك المٌدان أو فً ؼٌره

  اختٌار المحٌط أو البٌئة اإلٌجابٌة/قوة الترابط:انتق أصدقائك بعناٌة -3
ٌكون على أساس ما ٌمكن أن تتعلمه منهم -  هنا –االنتقاء واالختٌار 

جمٌعا أؼنٌاء وفقراء ،السعً وراء الناس لٌس من اجل أموالهم ولكن 

 وراء خبراتهم

 :مالحظة أساسٌة 

ٌدرج الكاتب ههنا مثاال ٌوضح فٌه أن مجموعة من أصحاب المؤسسات 

الكبرى فً العالم لم ٌأتهم احد من أصدقائهم المعوزٌن لٌسألهم عن كٌفٌة 

إما قرضا ٌسددونه بعد حٌن ،أو :جنٌهم الثروة بل ٌأتون سائلٌن أحد أمرٌن

هذا األمر ٌحدث فً بٌئة لٌبرالٌة رأسمالٌة أما .عمال لهم أو ألحد أبنائهم

عندما فهناك فقراء ظاهرا بل مشردون أحٌانا ٌتوفرون على ثروات هائلة 

جدا مخزنة فً بعض األحٌان بٌن ركام منزل مهترأ فهم ال ٌسألون الناس 

 االقتراض وال العمل بل ٌسألون المال مباشرة؟؟؟ 

األذكٌاء ٌنصتون إلى من ٌخبرهم بأن السوق توشك أن تنهار وإلى من 

ٌقول لهم بأنها آخذة فً االزدهار وأن ٌبقى صدرك رحبا لكلٌهما فلكل 

 مبرراته

الشًء األصعب فً تكوٌن الثروة هو األمانة مع النفس والرؼبة فً 

 .التحرر من متابعة القطٌع

التخصص فً /قوة التعلم السرٌع:أتقن طرٌقة ما ثم تعلم طرقا أخرى جدٌدة -4

 عمل ما ال ٌؽنٌك عن تعلم مجاالت أخرى
فعلى كل خباز ٌرٌد صنع رؼٌؾ خبز أن ٌتبع وصفة ما حتى و إن اختلقها 

 اختالقا واألمر هو ذاته مع جمع المال

 ''أنت ما تدرسه''تعدل ب'' أنت ما تأكله''

بمعنى كن حرٌصا فٌما تدرسه وتتعلمه على أن تتقن ذلك األمر ،واعلم أنك 

إن درست الطهً فسوؾ تلجأ إلى الطهً وستصبح طاهٌا فان رؼبت فً 

ترك هذا المجال إلى مجال آخر فستحتاج إلى أن تدرس شٌئا أخر 

ؼٌره،لذلك وأنت تتعلم مجال تخصص محدد حاول أن تلم ببعض البداٌات أو 

 األبجدٌات لمجموعة من المجاالت األخرى،كالمحاسبة واإلعالمٌات وؼٌرها
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 قوة االنضباط الذاتً:اعتن بنفسك أوال -5
بوسعك أن تحكم وتضبط نفسك فمن ؼٌر المعقول أن تجد وتجتهد لكسب 

المال ثم تبدده بأسهل السبل ،هذه هً الخطوة األصعب على النفس من بٌن 

سائر الخطوات العشر،وفً هذه النقطة بالذات هوت نفوس فً براثن 

هً '' ما جنً بالنهار ٌنقضً بمجًء اللٌل ''االستهالك حتى باتت مقوالت 

أصحاب الشركات /العالم''...األكثر رواجا بٌن أوساط الشباب خاصة 

والمحالت التجارٌة أصبحوا هم من ٌتحكم فً الناس وفً عاداتهم 

االستهالكٌة وذلك عن طرٌق إشهار منتجاتهم عن طرٌق اإلعالم وعبر 

ٌافطات ضخمة تقبع عبر مداخل المدن الكبرى والمتوسطة  لكون أؼلب 

الناس ٌفتقرون إلى االنضباط وااللتزام الداخلً أو ال ٌستطٌعون التحكم فً 

 .مشترٌاتهم ومقتنٌاتهم 

عندما تتعلم المهارات اإلدارٌة فإنك ستتعلم كٌؾ تدٌر حٌاتك بكل سالسة 

،فحٌنها ستعطً كل ذي حق حقه فال ٌمكنك أن تؽلب جانب على آخر بأي 

 :حال من األحوال،والمهارات اإلدارٌة تعلمك 

 إدارة التدفق النقدي 
 إدارة األفراد 
 إدارة الوقت 

 

 قوة النصٌحة: ادفع لسمسارك بسخاء– 6

السمسار الذي تتعامل معه علٌه أن ٌمدك بالمعلومات أو ٌقوم بتعلٌمك 

بعض األمور التً تكون مخفٌة علٌك وقد تفٌدك فً مٌدان البٌع والشراء 

الذي قلنا بأنه من أثمن )أو فً الجوانب القانونٌة فهو ٌوفر علٌك الوقت 

 .إلى جانب انه ٌكسبك المال  (األصول لذٌك 

  نٌل شًء مقابل بذل ال شًءةقو:  اتبع طرٌقة الهنود فً العطاء – 7

فً تعاملك مع األصول ال بد أن تكون كالمانح الهندي إن أردت تكوٌن ثروة 

ما  بمعنى أن تمنح المال لكن وبسرعة اعمل استرداد مالك ،اسأل دائما هذا 

  ٌسمى بالعطاء النظرياكم سأجنً مقابل بذل الشًء وهذا م: السؤال

 قوة التركٌز: استخدم األصول لتبتاع لنفسك حٌاة الرفاهٌة– 8

 من لم ٌستطع تحقٌق االنضباط الذاتً فخٌر له أال ٌسعى إلى نٌل الثراء 

عالم الٌوم عالم تسوده نزعة االستهالك فؽالبا ما ٌستجٌب المرء 

 .لإلؼراءات الخارجٌة وٌبالػ فً نفقاته 
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فً البداٌة كانت الحاجة ماسة القتناء : ولتبسٌط األمر نعرض للمثال التالً

 نقال من أجل إجراء مكالمات بٌن أفراد واألصدقاء والمعارؾ /هاتؾ جوال

والزبناء والعمالء،قد تؽٌر هذا الهاتؾ لبعض العٌوب كضعؾ اإلشارة او 

المدة القصٌرة التً تستؽرقها البطارٌة،ثم بعد ذلك ما عدت تحتاج هذا 

الهاتؾ بعد أن ظهر إلى الوجود أنواع أخرى جدٌدة ومتمٌزة شكال 

ومحتوى، والتً تمكنك من االتصال بشبكة االنترنٌت والتواصل بالصوت 

والصورة والتوصل بالمعلومة فً الوقت المناسب سواء عن طرٌق مواقع 

 ...التواصل االجتماعً او مواقع متخصصة وبكل اللؽات 

 

فنحن نذهب إلى المدرسة لتعلم مهنة نجنً من ورائها المال ولكن من 

 .المهم جدا أن نتعلم كٌؾ نجعل هذا المال ٌعمل لدٌنا

ثم تذكر جٌدا أن الطرٌق الهٌن ٌصبح شاقا والشاق ٌصبح هٌنا فً نهاٌة 

وأن تكون أكثر ذكاء من المال نفسه حتى تسوده وبدال من أن . المطاؾ 

 .تصٌر عبدا للمال ٌصٌر المال عبدا لك

 قوة األسطورة: تخٌر أبطالك– 9

هناك أشخاص تكن لهم تقدٌرا عظٌما وترجو أن تصٌر مثلهم،ترؼب أن 

ألنك ترٌد أن .... تعرؾ كل شًء عنهم ،عاداتهم متوسط دخلهم،نشأتهم

 .تصٌر مثلهم فالمحاكاة او التقلٌد أسلوب تعلم فعال

 (التفاوض وعقد الصفقات)دٌفٌد ترامب  -
 وارن بافٌت -
 بٌتر لٌنش -
 جورج سورس -
 جٌم روجرز -

دور األبطال ال ٌقتصر على إلهامنا فهم ٌهونون من طبٌعة األمور وهذا 

 التهوٌن هو ما ٌملؤنا بالرؼبة فً أن نصٌر مثلهم

 قوة البذل: ابذل المعرفة وستتلقى المقابل– 10

 أوال ككن معطاء ومشاركا فً الخٌر دائما فإن رؼبت فً نٌل شًء، فعلً

أن تبذل وتعطً مما فً ٌدك ، فابذل او أعط ؼٌرك ما أنت بحاجة إلٌه 

 ولسوؾ ٌعود علٌك أضعافا مضاعفة

 وٌنطبق هذا على المال وعلى االبتسامة وعلى المحبة وعلى الصداقة
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إن هللا ال ٌنتظر من احد مقابال لكن البشر هم من ٌحتاجون إلى '' مقولة 

 ''العطاء

 فالعالم ما هو إال مرآة لك

ابذل المعرفة وستتلقى المقابل كلما أعطٌت علما لمن ٌرؼب التعلم زاد ما 

 تتعلمه أنت أٌضا، كن كرٌما بما تحوزه ٌداك وسٌكون هللا كرٌما معك

 

 أما زلت تحتاج إلى المزٌد؟

 إلٌك بعض ما تفعله

 فهم النظرٌات ال ٌقل أهمٌة عن اإلطار العملً

 كهناك أناس ٌرؼبون فً التفكٌر وال ٌرؼبون فً اإلقدام على الفعل، وهنا

أناس ٌرؼبون فً اإلقدام على فعل أي شًء بدل الجلوس فً مكان ما والتفكٌر 

أما أنت فٌنبؽً أن تفعل االثنٌن معا،ال بد من الذهاب إلى السوق وتحدث إلى 

 ... عروضا كثٌرة ،تفاوض ،أقبل ،أرفضمأناس كثٌرون، قد

لالستثمار فً العقارات تحتاج إلى أن تبحث كل ٌوم فً منطقة محددة لمدة من 

 تعدو كل صباح بتلك المنطقة وسٌتراءى لك نأ الزمن إما أن تقود سٌارتك أو

ما تبحث عنه،فتكرار المرور من نفس المكان هو ما قد ٌلفت نظرك لشًء 

 والتً تعنً أن مالك العقار صار ةخاؾ لم ٌسبق لك أن رأٌته ،كالالفتات القدٌم

أكثر تهاونا فٌما ٌطلبه لبٌع ذلك العقار و ٌرٌد فقط أن ٌبٌع لٌتفرغ إلى أشؽاله 

 وحٌاته الٌومٌة ،و اعلم جٌدا أن األرباح تتحقق عند الشراء ولٌس عند البٌع،

حاول أن تبحث عن الذٌن ٌرؼبون فً الشراء أوال ثم بعدها ابحث عن الذٌن 

 .ٌرؼبون فً البٌع

فإذا أردت أن تصبح ثرٌا فاجعل طموحاتك كبٌرة ،تعلم من التارٌخ فكل 

الشركات بدأت فً األول شركات صؽٌرة ولكن مع مرور الزمن أصبحت 

 .شركات عمالقة 

 :أفكار أخٌرة

 ''أن أقاسمك خبرتً بترقٌة ذكائك المالً'' الؽرض من الكتاب هو



 

16 
 

ما ٌلجأ الناس إلٌه من أجل أن ٌصبحوا من ذوي األموال الطائلة هو الكد فً 

العمل أو االدخار أو االقتراض لبداٌة مشروع متواضع ثم سرعان ما ٌحٌن 

 وقت سداد الدٌون وتراكم الضرائب وهناك ٌحدث ما لم ٌكن فً الحسبان، 

ولعالج ذلك كله هو التدرب على التعامل مع المال ببصٌرة وحنكة لكً ٌمدك 

بالوسائل التً تسخر قوة المال لٌعمل لصالحك،والفكرة القاضٌة بأنه لكسب 

المال فأنت بالضرورة محتاج للمال، هً فكرة ال تلقى رواجا إال عند البسطاء 

 .،أي الذٌن لم ٌتعلموا علم كسب المال

فلتبدأ مبكرا،ولتبتاع كتابا ولتحضر فصوال دراسٌة فً مجال المال  -

 واالعمال
 .تعلم كٌؾ تجنً المال بكل ٌسر لكون ذلك لٌس بالشًء العسٌر  -
 فكر وازدد ثراء ،و فكر،تصبح ؼنٌا:أنصحك بقراءته -
 ''لن تتعلم ركوب الدراجة عن طرٌق قراءة الكتب فقط '' -
المستثمر الحق هو من ٌكتسب المال فً األسواق المزدهرة واألسواق  -

 ''المتعثرة 
األثرٌاء ال ٌعملون مقابل المال ،إنهم ٌعرفون كٌؾ ٌسخرون المال للعمل  -

 ألجلهم
 عقولنا وأوقات حٌاتنا:منحنا هللا هبتٌن عظٌمتٌن  -
 ''مستقبلك ومستقبل أوالدك مرتهن بقرارات تتخذها أنت الٌوم ولٌس ؼدا -

 -WHY WEWANT YOU TO BE RICH –TOW MEN :اقرأ كتاب  -

ONE  MESSAGEًمن تألٌؾ ترامب وكٌوساك   

 فً 90 فً المائة فقط مما نقرؤه و10إننا نحتفظ ب:ٌقول أهم الباحثٌن -

 .المائة مما نمارسه

 

 :إجماال الكتاب ٌسعى إلى

 

  بأن ةالسائدوالمستحقات،المداخٌل والمصارٌؾ ودحض الفكرة توضٌح الفرق بٌن األصول - 

 . من األصولتبر ٌع منزلامتالك ال

مالً ٌكتسب بشكل تلقائً ومع الممارسة الٌومٌة فً اكتساب الثروة إلى جانب ما لذكاء الا- 

 .ٌتعلمه اإلنسان عن المال واألعمال إما عن طرٌق الكتب المتخصصة او الدورات التدرٌبٌة

 والممارسة االقتصادٌةالدور الكبٌر الذي تلعبه المشارٌع التجارٌة القوٌة والمهارات - 

 .االقتصاديوالخبرة فً النجاح 

 لتحقٌق النجاح والتمٌز وسط المجتمع ا وضرورتهمواالستثمارأهمٌة مهارات اإلدارة - 
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 .الرأسمالً

 .االقتصادي وإدارة األعمال فً التحكم فً مستقبلك االستثمارأهمٌة - 

 

ولكن تبقى '' تلخٌص''صحٌح أننً لم أكن مخلصا فً تلخٌص الكتاب بالصفة االحترافٌة لكلمة 

هذه المحاولة مهمة فً عرض بعض األفكار الجدٌرة بالمتابعة والنهل منها لتبدأ مشروعك فً 

جنً المال فً عالم ٌموج بالكثٌر من التناقضات ولعل للكاتب ما ٌبرر له وسائله وأدواته 

وخاصة أنه ٌعٌش فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث الرأسمالٌة واللٌبرالٌة واالنفتاح التام 

على السوق الحر من ؼٌر قٌود  وال عوائق فهناك ٌمكنك أن تبدأ من الصفر ثم بعد ذلك ٌمكن 

أن تصل إلى الثروة إن أنت فقهت اللعبة جٌدا ،لكن ما هو متاح فً بلد قد ٌكون ؼٌر متاح فً 

 .بلد آخر إال بوسائل وأدوات أخرى

وأنت تحاول أن تصبح من أصحاب األموال الطائلة فالبد أنك ستستفٌد كثٌرا فً هذا المجال 

ستعرؾ أن الربح ٌكون عند الشراء ولٌس عند البٌع و أن المحاولة أفضل من عدمها بالمرة 

،وأن من حاول فخسر فً المرة األولى البد أن ٌربح فً المرة الثانٌة ألنه سٌؽٌر من الطرٌقة 

 ...التً خسر بها فً المرة األولى


