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 إســـــأل نفســـك هـــذا الســـؤال 

دائـــماً ما نتعامل مع المال على أنــه شيء ســـري , الكلام عن المال هو كلام الكبــار في السن , 

 المال شيء لا يجب ان تعرف عنه او تتكلم فيه و انت صغير !  

 أليس كذلك ؟ , لما نشـــعر بعدم الراحــه عندما نتحدث عن أموالنا ؟ بل أنك لو فكرت جيداً 

هل ستتحدث بشكل مريح و شـــفاف عن حسابك البنـــكي و كم فيه من مــــال مع شخص آخر ؟  

 ان جوابك سيكون لا  ..  لماذا ؟  على الأغلب

عندما تكون علاقتك جيده جداً مع أحد الأشخــــاص , فأنت تحب ان تتحدث عنه , بل عندما تكون  

علاقتك جيده مع الأشيـــاء أيضاً .. تحب ان تتحدث عن هذه العلاقه , لدي صديق يحب ان يعرف 

 يحب ان يتحدث عن علاقته بالكمبيوتر كم هي جيده و كمالناس أنه يقوم بتصليح الكمبيوتر , 

 هذا شيء يسعده و يزيد من ثقته . يفهمها و تفهمه بشكل كبير .. 

, فأنت تقرأ عنه أكثر , تطور نفسك به أكثر , بل من معين شيء جيده مع  عندما تكون علاقتك

 ن أجــل ان تزيد من خبرتك فيه !!الممكن ان تدفع المال م

لم السباحه , يقرا عنها اكثر ,  يفكر في تعو هذا يفعله الناس طوال الوقت ألا تعرف أحداً كان 

يدفع المال يطور من نفسه و يجربها و يفشل و يكاد ان يغرق و يكمل , و يحاول معها اكثر , 

ليسجل في مركز سباحه , بل يدفع المال لمدرب حتى يدربه على السباحه , في النهايه السباحه  

 ستحبه و يصبح محترف بها .

 بتلفونك الذكي جداً سيطول عمره و يبقى جيداً معك !ألم تلاحـــظ انك لو اهتممت 

 ☺سيارتك .. اللاب توب .. بيتك .. ملابسك .. جسمك .. نعم  كل شيء  

 لما لا نفعل ذلك مع المـــــال  ؟؟ 
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 إســــــأل نفسك هـــذا السؤال , و أجبـــه بكل شـــفافيه :

 

 لو كان المال رجـــلاً ... كيف كنت ستصـــفه ؟

 

هل أجب على هذا السؤال , تخيل أن المال شخص تعرفه , كيف ستصف العلاقه بينكما ؟  

تلتقون ؟ تتحدثون بالتلفون ؟ هل يحبك و يتمنى لك الخير ؟ هل لو قلت له فكره معينه بدون  

ر تفكير يقول لك انا معك ؟ هل تجد صعوبه في لقائه ؟ هل لو احتجته , تجده بسرعه ؟ أم يتأخ

 في مواقف محرجه ؟  عليك و يضعك

, هو شيء خلقه هللا سبجانه و   المــــال مثـــل أي شيء في الدنــــيايجب ان تعرف و تصدق أن 

 تعالى لك , هو نعمه , إجعل علاقتك معه جيده . 

و اعرف عن صفاته و  أهتم به , تعامل معه باحترام , إعرف عنه أكــــثر و تتبـــع ماذا يفعل  

و كأنه تلك الفتـــاه الجميله التي اعجبت بها و تريد ان قوانينه , اعرف ماذا يحب و ماذا يكره .. 

 .  تخطبها

 كيف تقول عن المال أنه شـــر , و تريد أن يحبك ؟  •

 كيف تقول أن المال "وسخ إيدين" و تريده ان يكون معك ؟  •

 تريد أن تصبح غني ؟ كيف تقول عن الأغنـــياء أنهم سيئين و  •

 كيف تصرف المال في أمور غبيه دون احترام و تريده ان يبقى معك ؟  •

 كيف أنت مقتنع أن الفقير أفضل من الغني عند خالقنا و تريد ان يصبح لديك مال ؟  •

فـــكّر فيها .. فعلاً اذا كنت تعتقد أن المــــال يــــأتي للسارقين و النصابين , اصحاب الاموال 

وصلت لهم بطرق غير شرعيه , هذا معه مال لانه نصاب , و هذا يضحك على الناس , بل  دائماً 
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هذا لولا ميراث أبـــــيه لكان الآن فقــــيراً !!  ...  كيف تريد للمال ان يأتيك و أنت تفكر به بهذه  

 الطريقه ؟  

لعلاقتك مع المـــال , إبـــدأ من إذا كانت إجابتك للســـؤال بوصف غير جيد لنرجع للســـؤال .. 

 اليوم .. و أنا أحييك على انك بدات فعلاً بقرائتك لهذا الكتاب المجاني .

 من الآن فصـــاعداً :

 و اهلك و نفسك ايضاً أكثر في حيـــاتك , مع اصدقائك  بايجابيه تحدث عن المال  •

)و هنا يأتي دور بقائك  إقرأ عن المال أكثر , و شاهد بتركيز كيف يتعامل غيرك معه  •

 معي(

 ترميه   تأن)هو(  لا يحبهالا ترمي المال , نعم عندما تصرفه على امور   •

 المال خير و نعمه من هللا , لا تفكر أبدأً بشيء سلبي عنه   •

 إفـــهم و صـــّدق و اقتنع بشكل كامل في ما ستقرؤه في هذا الكتيب من صفات المال •

 ملاحظه :

جـــداً أن تجعل المال صديقك , و بالتالي سيكون  هذا الكتيب يعتبر الخطوه الأولى لك , يهمني 

خرى باذن هللا , ركز الآن في صفات و أمحور الحديث كله عن ذلك , ستتعلم معي الخطوات ال

 ميزات المال و افهمها و اجعلها اولويه عندك أن تتعامل معه عبرها .
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 دعـــــنا نفـــهم المــــال 

 التي يجب عليك إدراكها و تصديقهاصفــــات المال المهمه و 

 

 طـــاقه"هــو "المال 

من المهم أن تعرف هذا الأمــر و تفكر فيه بهذه الطريقه , المـــــال طاقه .. لو فكرنا جيداً , ما 

 هو المال في الأصل ؟ 

تبادلها به !  هذا ورقه ملموسه لاقيمة لهـــا كشيء مـــادي , بل قيمـــــتها تظـــهر في الشيء الذي 

 هو المال ماديـــاً , اليس كذلك ؟ 

فتلك الورقه لا تساوي شيء يذكر إلاّ عندما أخرجها من محفظتي لأبــادلها بشيء آخر أحــــتاجه , 

 وقتها فقط تصبح قيمتها ذلك الشــــيء . 

و أمــور ورق   شكــــلين .. ينتقل بين النـــاس في العالم على  طـــاقيإذن المال هو شيء  

 نحتاجها في حياتنا .. 

و لو فكرنا قليلاً , ما الشــكل بين الشكلين الذي ينتقل بشـــكل دائـــم بين النــاس ؟؟  ستجد  

 الجــــواب واضــح جداً لك و هو الورق .. نعم الورق ! 

الى هنا و بشكل لا  يعني ما يتنقل من هنا و كمــــا اتفقنا , الورق لا قــــيمة لــه إلا عند المبادله , 

 . تذكر معي هذه الجمله جيداً يتوقف هو شيء لا قيمه له وهو في جيبك .. 
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 ماذا يعني هذا الكلام ؟ 

يعني أن مجموعة الاوراق التي تستطيع ان تبادلها بسياره اليــوم , و هذا سيجعل قيمتها   •

 الاوراق بنفس السياره ! تساوي تلك السياره .. بعد فتره لن تستطيع ان تبادل نفس تلك 

 يعني أنك اذا كنت تحفظ الورق بدون تخطيط لاستثماره , فأنت تخطئ خطأ كبير  •

يعني أنك يجب ان تهتم بالشكل الاخر من طاقة المال , الشكل الذي تبادله بالورق , فهو   •

 الأســـاس و هو ما يعطي القيمه لذلك الورق .

 

 "المال لن يدخــل بدون باب مفتوح"

 

أبـــواباً لها  تطاقه , تنتقل بين الناس , و لكن اذا لم تكن مستعد لها , لم تكن قد فتحالمال 

 للدخـــــول ,  فلن تدخـــل  ..  كيف لها ان تدخل ؟ 

و حتى لو كنت مستعداً و فعلا فتحت الباب و لكن فتحته قليلاً بسبب خــــوفك , فلن يدخل الاّ 

 أتكلم عنه و مع ذلك لا أحد يفكر فيه ! طقي جداً ما من القليل .. 

 هل هناك أحد فعلاً لا يفتح الأبواب للمال ؟؟  لما يفعل ذلك ؟ 

ـــــير يفعل ذلك  بدون قصــد .. هو لا يفكر فيها كما قلتها لك هكذا , بل لا يفكر أن  للأســـف الكثـ 

 المال يتحرك بهذه الطريقه .

ألم تقابل شخــص موظـــف يعتمد على راتبه الشهري , يذهب للعمل .. ينتهي منه .. يعود  

للبيت .. ينام قليلاً .. يجلس مع عائلته .. يذهب مع اصدقائه .. يعود لينام ليذهب للعمل صباحاً 

 ☺؟  انا قابلت كثيراً   
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هذا شخص لم يفتح باب .. بل قل لي الآن , ما هي الأبواب التي يفتحها هذا الشخص للمال ؟  

 لم يفتح شباك صغير  .

 كيف يرغب ان يأتيه مال أكثر , و هو لا يفعل شيء ؟  

طيب هل تخطط لعمل ذلك ؟ طيب أنت أيضاً , فكر بشكل جدي  .. هل تفتح ابواب للمال ؟ 

 ؟ مع الوقت تفتحها بشكل كامل سهل 

 

 

, فكرت كيف أفتح أبواب ليدخل المال منها , , عندما بدأت أفهم هذه الأمـــور في بداية تجربتي 

و وجدت أن الأمـــر سهل فعلاً  .. فالمال أصبح صديقي , أفكر به دائماً .. اتحدث عنه دائمًا .. 

, و بالتالي فقط ما  اتعلم عن صفاته و ما يحبه و ما يكرهه , أقرأ و أتعلم ما يفعله غيري به

ريقه يمكن ان تدخل بها الي , تفضل"  ...  فكرت و احتاجه هو ان اقول له "صديقي .. هناك ط

خططت و قمت بتعلم مهارات معينه )برمجه , تصميم مواقع , تسويق( , و قمت بالبحث عن 

عملاء اقوم بعمل خدمات لهم .. فعلتها مجانًا في البدايه كثيراً  حتى اصبحت افعلها مقابل مال 

دمات تحتاج لتسويق اكثر( و لكن هذه بدايه ممتازه .. صحيح أن الباب كان مفتوح قليلاً )لأن الخ

 . لي

 

اذا لاحظت كلامي فوق , أنا لم اقل لك هل لديك أبواب أم لا ؟ انا قلت ان لديك ابواب لا محاله 

و لو كنت لا تعتقد ذلك فانت بحاجه ,  .. انت بالتأكيد لديك أبواب مهما تكن , هذا لا مناقشه فيه 

 !   قـــوىح ألجرعة حليب أطفـــال لتصب

 



 8 هـــــاني حســـين   -   hanyhussain.comجميع الحقوق محفوظه لموقع 

 

 "المال نعمه من هللا و وجودها بهدف"

 

 خلق هللا تعالى المـــال لنا ليكون زينة الحياة الدنـــيا , اليس كذلك ؟ 

من الطبيعي أنـــها كلما كانت ستؤثر بشكل إيجـــابي على عدد كبير من الناس  هذه النعـــمه 

 كلما كان ذلك أفضـــل بالنسبة لهـــا ..

الذي يستفيد منه عدد كبير من النـــاس أفضـــل و أكثـــر سعــــاده و حب من ذلك فالمال "

 يستفيد منه أحد إلا البنك نفسه"  المــــال الجــالس في حسابك البنكي و الذي لا

, انا لا اقول انك يجب ان تعطي الناس المال هكذا , نحن اتفقنا   و لا تفهمني هنا بشكل خاطئ

يجب ان تفكر دائـــماً بالمال على انه نعمه لكل يمة له , انا اقول فقط أنك  ان الورق هذا لا ق

الناس , و هذا يعني انك لو صرفت المال في شيء سيعطي فائده لعدد كبير منهم , هذا 

 .  كثيراً  سيجعل علاقتك معه أفضــل

تفيد منها هو  ما الأفضـــل بالنسبة للمـــال برأيك ؟ أن تعطي مسكيناً في الشارع ورقة و يس

 افراد من عائلته ؟  5لوحده ... أم أن تجلبه يعمل لديك براتب شهري يصرفه على نفسه و على 

 نعم , المال سيفضل الثانيه .. و سيأتيك بشكل لا تتخيله من كل مكــــان .  

 

المقصود  أعـــلم أنــك ليس بمقدورك الان توظيف أحد ليساعدك في عملك او غيره , هذا ليس 

 .. هذا مثــال اوضح فيه الفــــرق .

 

بالنسبة لك ممكن يكون أنك تصرف المال و الجهد لتعــــّلم أشـــخاص آخـــرين أمـــر سيفيدهم 

 في حياتهم , كمـــا بدأت أنــا قديماً و ما زلت أعـــّلم في عدة مواقع لي عبر الانترنت .
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عبر الاختراع الرائع المسمى الانترنت , هل  هنا انت تصرف مالك لتفيد الآف من الاشخاص

تعتقد ان ما تصرفه من مال في هذا الامر ليس سعيداً بما تفعله ؟ هو سعيد جداً و سيأتيك لا  

 محـــاله . 

فانا لا اقصد ان تعطيه لمتسول   "أعط المال"اذن اتفقنا .. عندما اقول لك في هذا الكتاب  

 ليس هذا ما يجعل المال يحبك( في الشارع  )هذا ليس امر سيء و لكن

صفه و كيف تعمل و كيف فيديو تفصيلي لهذه اللأني سأرسل لك  ملاحظه : تابع إيميلك 

      تستطيع ان تستخدمها لصالحك 

 

 "المــــال يحب الأصـــول و يكـــره الخصـــوم"

 " هفي المال يضع شيءالخصـــم هو أي شـــيء يخرج المال من جيبك , و الأصـــل هو أي  "

 

  , خصـــم  فهي .. المظاهر و الرحلات و  للرفاهيه , بها لتتحرك سياره  تشتري عندما أنك يعني هذا

 الخ الخ , الملابس , الايجار , المشرب , المأكل , خصــم فهو  .. فيه  لتسكن بيت تشتري  عندما و

  !!جيبك من المال تخرج كلها !! خصوم كلها .. الخ

 

  او يدرس شخص  اي لدى واضح  بشكل عليه متفق علم هذا .. إستنتــــاجي لا و كلامي  ليس هذا

  .الإستـــثمار و المال إدارة عن يقرأ

 ما تدفع  و  سياره  لتشتري تقترض  و  للبنك تذهب  , $200 منه تحفظ , جيد راتبها وظيفه وجدت

  و منك اقل راتبه الذي الشخص ذلك من أفقر انك تعلم هل , !! لها كقسط مال من تحفظه

   ؟؟  منه  صغير جزء يحفظ لكنه

 .. لا هو و  ديون  لديك انت , صدقني لكن .. منه اغنى  تراك  سالنا و سياره لديك أنت ظاهرياً 

  .الموجب في هو  و  السالب في انت
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  …الوهمي  الغنى على للحصول , جيبك من يأخذ خصماً  اشتريت انت

 

  في  يبقى و  اصدقائه من و   اهله من و البنك من  يقترض و مال من يملك ما كل يضع الرجل

  أن المشكله و ,  فيه ليعيش الأحلام منزل يمتلك ان أجل نم  طـــوال لسنوات دين

  .لقلته اكثر كلام  هناك لو و , شرير , خطير , كبير خـــصم المنزل ذلك

 

  بطريقتك ليس لكن و اشتريها طبعا ؟؟ الامور هذه اشتري لا ان لي تقول أنت ؟؟ هذا ما

 الاعتياديه

 لشرائها تدفع أصـــولك إجــــعل ..  آخر بمعنى , الأصــــول تبني ان بعد اإشتريه

 

 على  اصبر , المال جيبك في  يضع شيء  اي في ..  الأصول في إلا مالك تضع لا أن تعود , نعم

  .لديك كموظف أجلك من يعمل مالك إجعل .. المظاهر

 

 ؟  الأصول هذه هي ما .. اذاً 

 

 خصم فهي   لرحلاتك اشتريتها لو …  للسياره لنرجع , مال جيبك في يضع شيء  اي , لك قلت كما

 100 ب منزلا اشتريت لو ,  أصل فهي Uber مع فيها  لتعمل او البضائع لتنقل اشتريتها لو و ,

 300  عليك يدخل و  لتؤجره الف 05 ب اخر اشتريت لو و , خصم فهو فيه  لتعيش دولار الف

  ..اصل  فهو شهريا  دولار

  4 او 3 لديك سيصبح  قليله سنوات بعد .. الاصول في  تستثمر , ذلك بعمل بدأت لو معي تخيل

  تدفع لا فانت  , تريده ما كل  لك تشتري دعها ذلك بعد .. اصولك من شهريه دخل  مصادر 5 او

  .الان جيبك من
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 لا تجعل الغنى الوهمي يكون عقبه امام امكانية شرائك للاصول 

 

 

 "المــــال يحب من يعرف كيف يتحكم بــه"

نعم , هذا شيء لا بد ان تهتم به كثيراً لتحسين علاقتك مع المال , و عملية التحكم بالمـــال 

 جيداً . تديـــر أمـــوالكأقصــد بهـــا أن تعرف كيف 

فبالنسبة له عدم إدارتـــك له   الإداره و التحكم بالمـــال سيجعله مستعــــداً لتنفيذ رغبـــاتك , 

 اهتمامك به .يعني عدم 

يجب ان تعرف كـــم يصلك من مـــال , ان تعرف كم يذهـــب , و كم يبقى , أن تعرف أين يذهــب  

و هل ما يذهب اليه شيء يسعده أم لا  ... نعم أنا لست مبـــــالغ , هـــذا مهم لجعل علاقتك مع 

 المـــال رائـــعه . 

 !% من الناس 95الأمــر بسيط و مع ذلك لا يقوم به 

بالنسبة لي , لدي عدة مصادر دخل .. لدي اكثر من بزنيس و اكثر من استثمار و بالتالي امر 

 إدارة الأمــــوال أصعـــب و مع ذلك يعتبر هذا الامر من اولوياتي .

 فأنا أستخدم أدوات و برامج و أشخـــاص )موظفين( يساعدوني في ادارته .. 

   لشخص آخر ليقوم به  نعم هو مهم لدرجة ان تدفع مـــال شهري

 أنا لا اقول لك ان تفعل ذلك , إفــــعل ما ينــــاسبك , المهم ان تفعل ..

استخدم تطبيق على الموبايل , اي تطبيق تستطيع ان تسجل ما يدخلك و ما يخرج من اموال و  

 تكون ضمن تصنيفات واضحه انت تسميها لكي تعرف كل شيء عن اموالك .
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 لادارة اموالي الشخصيه و هو مناسب جداً  Monefyستخدام تطبيق  ملاحظه : ما زلت أحب إ

 

 

 )او جوجل شيت( لا تريد ذلك ؟؟  أنشئ ملف مايكروسوفت إكســـل 

لوحدها , و اكتب  sheetضع المصروف و الدخل كل منها في ببساطه افتح ملف إكسل , و 

 تصنيفاتك و في لحظة دخول او خروج المال تدخل و تكتب كم و اين  ..

 لا تريد ذلك ؟؟  اوك .. إجلب دفتر  

و ابدأ الكتابه فيها عند اي عمليات فيها خروج او دخول للمال  سجل الصفحات مع التصنيفات

 مهما كانت صغيره  

بدايته ايضا بعد التطبيق ستجد انه غير مفيد , و أنا اعرف انك تستهين بهذا الامر , و انك في  

لكن استمر  .. بعد فتره سترى أن المــــال أصبــــح يرغب بك أكـــثر و هذا ببساطه لانك اهتتمت 

به اكثر , عرفت عنه اكثر .. عرفت انك تخرجه و تصرفه في اماكن لا يحبها و بالتالي لا يعود اليك  

 لا تكررها .  , ستنتبه لكل هذه الامـــور و

  

 هو لعـــــبة ارقــــام""المــــال 

صفات   من أهــــم و أفضــــلمعلومه خطيره عن المــــال , بالنسبة لي أعتـــبر هذه الصـــفه هي  

 المال .. 

دعـــني أقـــول لك مـــاذا يفيدك أن تقنع نفسك و تصدق بشــكل كــــامل أن المــــال ما هو إلاّ 

 لعـــــبة أرقـــــام :
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 المال رقم يعني أنه لا حدود له , لا يوجد حد أقصى لما يمكنه أن يصلك من مال •

الأمر كذلك فعلاً , لا يوجد أحد في العالم يستطيع ان يقول لك أن الحد الأقصى لما سيدخلك  

تجعل أي من مال هو مليون دولار , لأن ميزة الأرقام هي أنك بنسبه صغيره جداً تستطيع ان 

 ..  رقم يتغير و بشكل هستيري عن ما كان عليه

 المال رقم يعني أنه يصلح لوضعه كهـــدف  •

من أفضل وســـائل وضع أهداف متقنه و يمكن تحقيقها هي أن تكون محدداً جداً , فقولك اريد  

ان اصبح غني بعد سنتين ليس هدف ! , أنت لم تحدد لعقلك ما الذي تريده , هذا ليس هدف  

 ن تستطيع تحقيقه هكذا .. يجب ان تكون محدداً جداً جداً . و ل

$ من مشروعي حتى  150,000أنها تفعل ذلك , فأنت تقول "هدفي أن أحقق  و ميزة الأرقــــام 

 "  , هذا محدد جداً .31/12/2019تاريخ 

 المال رقم يعني أنه يــــمكن تتــــبعه بســـهوله  •

بوجود الأرقام تستطيع تتبعه , لو كان المال ليس ارقام لما بعد ان حددت هدفك فوق , الآن 

 استطعت ان تفعل ذلك .

المال لعبة أرقـــام , يعني تستطيع ان تضع المعادلات التي تريدها و تناسبك فيه , و هذا شيء  

$ في البزنيس الخاص بك , اذن مع 100,000رائـــع .. تخيل معي أنك تريد أن يدخلك سنوياً 

 رقــــام تستطيع أن تحققه عبر كثير من الأفكار و المعادلات :وجود الأ

 مبيعه في السنه  2000$ و تبيع 50تستطيع ان تنشئ منتج سعره  .1

 مبيعه في السنه  1000$ و تبيع  100تستطيع ان تنشئ منتج سعره  .2

 مبيعه في السنه   500$ و تبيع  200تستطيع ان تنشئ منتج سعره  .3

 ت , و كلها سيحقق لك هدفك ... لأنــــها أرقــــام ! ضع المعادلات التي تناسبك ان
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لدي عدد جيد من مصادر الدخل و بالتالي استطيع خلق معادله بحيث أني أتحصل على عدد  

 مبيعات قليل لكل مصدر منهم حتى احقق هدفي .. مما يسهل علي الأمر كثيراً 

 هذه قوة الأرقــــام  ..

ملاحظه : حالياً لا أريدك أن تضع هدفاً او تفكر كيف ستحقق المال , ما تحدثت عنه فوق فقط  

مخصص فقط لفهم المال و معرفة صفاته أكثر   الكتيبلجعل الامر أوضح بالنسبة اليك , هذا 

 , فقط ثق بي  لجعل علاقتك به أفضـــل .. و لا تخف سنتكلم عن بــاقي الأمــــور بالتـــأكيد 

 

 لمال يحفظ ليستثمر""ا

المــــال شيء مهم جداً كما تحدثنـــا في هذا الكـــتيب , فهو يعني أنـــك تهتم بمالك , لا حفظ 

 تريده أن يــــذهب بعيداً عنــك , هذا رائـــع و لــــكن لا تخطــــئ هــذا الخطـــأ الكبير :

إتفقنا سابقاً أن المــــال ليس ذلك الورق الذي نحمله في محفظتــــنا , بل هو الشيء المهم لنا و 

 الذي نبادله في مجموعة الورق ..  

اذن , حفظــــك للـــورق لمجــــرد أن يبقى ورق شيء خـــاطئ جـــداً , ليس فقط خاطئ , بل أنـــه  

 الكثير من النـــاس !  ليس منطـــقي أبـــداً ! و مع ذلك يفعله

ليس من المنطق أن تحــــفظ ورق لمده طـــويله و هدفك من الحفظ هو ان يبقى ورق كما كان  

 , بحيث تضع عليه المزيد من الورق إلا ما لا نهـــايه  !

و المشكله أن ذلك الورق مع مرور الوقت ستقل قيمته , يعني ما كنت تبادله به سابقاً ستحتاج 

 تبادله معه الآن !  هل تلاحظ معي أن من يفعل ذلك يضيع وقته ؟ لورق أكثر ل
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هذا امر  ســـنوات طويله ,$ من راتبه , و يقوم بهذا الأمر منذ  300يحفظ شهرياً لدي صديق 

مدهش و مطلوب و مهم .. و لكن المشكله انه يفعل ذلك بدون هدف ! هو فقط يريد ان يرى  

 نعم هو فقط يريد ان يضع ورق فوق الورق الموجود .  أكبر في حسابه البنكي  !  ارقــــــام

سنوات من التعب , و عدم التمتع بالمال , و عدم شراء ما يريده و ما   10صديقي هـــذا بعد 

 $ تقريبا . 30,000يحتاجه من أجل هدفه هذا , قام بجمع 

قط من قيمة المال ؟ نعم , لان هناك  % ف60هل تعلم ان صديقي هذا لديه ورق قيمته تساوي 

 . التضخمشيء موجود في كل العالم اسمه 

 $ بعد سنوات قليله .. 1500$  ستشتريه بمبلغ 1000ما تشتريه الان بمبلغ  

منكم من يقول الان , اوك يا هاني .. هذا رائع , لو لم يفعل ذلك لما وجد هذا الرقم معه الان , 

 كل سنين العمر !سنوات افضل من تعب  10تعب 

سنوات , و بالتالي ستعطيني تقريبا   10شهرياً و لمدة $  100اعطني كل شهر لو قلت لك 

$  ..  هل ستقبل ان اقول لك بعد كل هذه الأعوام و التعب بدون اي متعه في اموالك   10,000

بل , و سنوات  !  لن تقبل و لا يوجد احد عاقل يق  10$ بعد ان تنتهي ال 5,000أني سأعطيك 

 لكن هذا ما يفعله من يحفظ بدون هدف الاستثمار .

تذكر أني لا اقول لك ان حفظ المال شيء سيء .. بل هو مهم , و لكن مشكلتي ليست في حفظ  

 . استثمارهالمال , بل في حفظه لهدف غير 

ملاحظه : حالياً أيضاً لا أريدك أن تفكر كيف استثمر , او في ماذا استثمر , تذكر أنك الان في  

مرحلة جعل علاقتك مع المال أفضل , فقط اريد منك ان تعرف صفاته و كيف تجعله يحبك , 

نحن ما زلنا في الخطوه الأولى , فلا تستعجل لأن ما ستتعلمه معي يجب ان يكون أسلوب 

 س فقط فتره تكسب فيها بعض المال و تنتهي  حياه و لي
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 ماذا الآن ؟ 

 

الآن أنت قــرأت هذا الكتيب , و أتمنى أنـــك فعلاً رأيـــت الفــــائده الكبيره من قرائته , و لما 

جعلت هذا الكتيب هو الخطوه الاولى لك لتجعل وصـــولك للثـــروه أســـهل , أقصـــر , و  

 ممتـــتع أكـــثر . 

أنت قرأته و لكنك لم تنتهي منه , يجب ان تطبق ما فيه , يجب ان تقتنع بما قرأته كلياً و تبدأ 

 بجعل علاقتك مع المال افضل .

الآن ما أريده منك في هذا الوقت هو أن تنتبه لكل ما تفعله بما يخص المـــــال , كل شـــيء .. 

قل لنفسك ما هي صفات المال التي يجب اي شيء تفعله له علاقه مع المال .. عد الى هنا , و 

 ☺ان انتبه لها قبل ان افعل هذا الشيء ..  هذا فقط واجبك هنا  

إجعل لهذه الصفات أهميه و اهتمام كبير في حياتك , كما قلت لك .. بناء الثروه ليس عمل 

 تقوم به و انت لا تحب ذلك , بل هو اسلوب حياه .

تعرف اكثر عن المال , و تبــدأ العمل الحقيقي في تحقيق ل ات تعليميه كثيرهانتظر مني ايميل

 ثروتك , لا زلنا في بداية الطريق فلا تقلق و استمتع معي .

 

 بالتوفيق .. 

 هــــاني حســــــــــين  

 

 

 


