
التناغم مع المال 
    عارف الدوسري 

الطبعة األولى 

تـعلّم كـيف تـحقق أهـدافـك بـالـمال وبـدونـه 
وكـيف تهـيىء نـفسك لـلحصول عـلى الـمال 
وأنت فــي طريقــــك إلى تحقيق أهدافـــــك 

 Abbrak for Peace - شبكة أبرك للسالم        



............................................................................................................مقدمة املؤلف ٢ 

.....................................................................................................مرحلة ما قبل املال ٣ 

.........................................................................................................................اإلستعداد النفسي ٣ 

لعبة الحياة الكبرى
 ٣ ...........................................................................................................................................

أنت السيد دائما
 ٤ ...........................................................................................................................................

الحاجة تفتح البوابة
٤ ...........................................................................................................................................



مقدمة املؤلف 
هـذا الـكتاب هـو ثـمرة سـنوات مـن الـبحث والتجـربـة وخـبرة طـويـلة فـي كسـب املـال 
وتـضييعه وكسـبه مـرة أخـرى وعـمل شـيء عـظيم بـه. عـندمـا نتحـدث عـن املـال فـإن 
أول شـيء يخـطر بـبال الـقارىء أو الـسامـع هـو كـميات كـبيرة مـن املـال فـي الـبنك 
أو فـي الـجيب، وهـنا حـيث يخـطىء أكـثر الـناس. فـي هـذا الـكتاب سـتتعرف إلـى 
أمــــور لــــم تخــــطر لــــك عــــلى بــــال حــــول املــــال، ربــــما تــــعرف بــــعضها وربــــما تــــمارس 

بعضها دون أن تدري وهذا ما يسبب لك تذبذب في تحقيق أهدافك. 

الحـظ عـزيـزي الـقارىء أن املـال هـو عـالمـة عـلى الـتوازن ولـيس الهـدف، ولـذلـك سـآخـذك إلـى محـطات مـختلفة 
تـتعرف فـيها عـلى نـفسك وعـلى املـال. فـي كـل محـطة سـأكـشف لـك سـر مـن أسـرار الـنفس البشـريـة لـها عـالقـة 
بــاملــال مــباشــرة أو بــطريــقة غــير مــباشــرة. محــطات تــكشف لــك مــصادر الخــلل ومحــطات تــكشف لــك مــصادر 
الــقوة ومحــطات تــعيد بــرمــجة عــقلك عــلى الــتعامــل مــع الــحياة بــما يــجعلك تكتســب املــال وتــحقق أهــدافــك فــي 

نفس الوقت. 

الهـدف مـن هـذا الـكتاب هـو تـحويـلك إلـى إنـسان سـعيد وقـادر عـلى بـلوغ أهـدافـه فـي الـحياة بـدون املـال ولـكنك 
ســــتكتشف أن املــــال يــــأتــــي إلــــيك حــــتى وأنــــت ال تــــقصد، فــــكيف إذا تــــعلمت صــــنعة املــــال وصــــرت خــــبيرا فــــي 
الـــتعامـــل مـــعه؟ هـــنا ســـتتغير املـــعادلـــة تـــمامـــا. أريـــدك اآلن أن تـــنسى أمـــر املـــال وتـــركـــز مـــعي خـــالل الـــفصول 
الــقادمــة عــلى مــا ســأقــولــه لــك ومــا يــجب عــليك الــقيام بــه نــحو نــفسك، ألنــه ســيجعل املــال مجــرد لــعبة تــلعبها مــن 

أجل تحقيق معدالت أعلى من السعادة ولن يكون املال أبدا سببا لشقائك أو تعكير صفو حياتك. 

إن كنت مستعدا إلكتشاف املال فتقدم للجزء التالي. 

مع خالص تحياتي، 

عارف الدوسري 

!٢ التناغم مع املال



الفصل األول 

مرحلة ما قبل املال 
اإلستعداد النفسي 

مـرحـلة مـا قـبل املـال مـرحـلة حـساسـة جـدا، ذلـك أن كـثير مـن الـطامـحني فـي الـثراء والـنجاح ال يـعيرون إنـتباهـا 
ألفـكارهـم ومـعتقداتـهم حـول الـحياة وحـول املـال وحـول الـنجاح بـشكل عـام. األمـر ال يـتوقـف هـنا وإنـما يـتعداه 
إلـى تـكويـن مـشاعـر سـلبية وأحـيانـا عـنيفة ضـد الـنجاح والـناجـحني وإتـخاذ مـوقـف مـعاٍد لـكل مـا يـمثل الـنجاح 
والـثراء والسـلطة والـسعادة. فـي مـثل هـذة الـحاالت املـتأخـرة يـصبح اإلنـسان عـدو لـلمجتمع وقـد يـسوء الـوضـع 
إلــــى درجــــة إتــــخاذ إجــــراءآت عــــملية لــــإلنــــتقام مــــن الــــحياة كــــكل. حــــتى لــــو تــــحقق الــــنجاح الحــــقا فــــإن مــــشاعــــر 
اإلنــتقام ســتبقى تفســد عــلى اإلنــسان ســعادتــه وربــما تــورده مــوارد الهــالك. فــكم ســمعنا عــن أثــريــاء هــولــيوود 
الـــذيـــن تـــحولـــوا إلـــى اإلدمـــان وإخـــتالق املـــشاكـــل واملـــشاكـــسات وحـــتى الجـــريـــمة فـــفقدوا كـــل مـــا حـــرصـــوا عـــلى 

جمعه أثناء فقرهم. 

إحتفظ بالمال في يدك ال في قلبك 

لعبة الحياة الكبرى 
أنـت تـريـد املـال ومـليارات البشـر مـثلك يـريـدون املـال والـكل يـعتقد أن املـال شـحيح. لـألسـف فـإن أكـثر الـناس ال 
يـــريـــدون املـــشاركـــة فـــي لـــعبة الـــحياة. أكـــبر لـــعبة يـــمكنك أن تـــلعبها فـــي هـــذة الـــحياة هـــي إدارة املـــتناقـــضات. 
ســتالحــظ أن هــناك أمــور كــثيرة غــير مــنطقية فــي الــحياة واملــطلوب مــنك الــتوفــيق بــينها. تــحتاج لــلمال لــكن ال 
يـــجب أن تـــشعر بـــالحـــرمـــان، تـــريـــد أن تســـتمتع بـــالـــحياة لـــكن دون أن تســـرف، تشـــتري أفخـــر املـــالبـــس لـــكن ال 
تـتفاخـر بـها، تـملك الـكثير ولـكن ال تـتكبر، ال تـملك أي شـيء لـكن تـبقى عـزيـز نـفس، تـقدر نـفسك لـكن دون أن 
تـصبح حـساس لـإلنـتقاد، أن تـكون مـرنـا ولـكن حـازمـا، قـويـا ورحـيما، مـتمردا وعـاقـال، سـريـعا ومـتقنا، وهـكذا 
تـــمضي مـــتناقـــضات الـــحياة ولـــيس هـــناك تـــناقـــض أكـــبر مـــن تـــناقـــض املـــال. هـــذة هـــي الـــلعبة ويـــجب عـــليك أن 
تــلعبها إن أردت الــرقــص مــع املــال. األمــر لــيس سهــال ولــكنه لــيس صــعبا أيــضا إن فــهمت هــذة املــعادلــة. اآلن 

ستبدأ لعبة املتناقضات فإن قبلت بها فتقدم للجزء التالي. 

!٣ التناغم مع املال



أنت السيد دائما 
املــال إمــا أن تــملكه أو يــملكك ولــيس بــني هــذا وذاك خــيار مــتوازن كــما هــو الــحال فــي الــقيم األخــرى. فــاملــال 
طـــــاقـــــة جـــــبارة بـــــحاجـــــة إلـــــى ســـــيد قـــــادر يســـــتطيع الـــــسيطرة عـــــليها. هـــــذا يفســـــر ضـــــعف الـــــناس أمـــــام املـــــال 
وإنــسياقــهم خــلفه وكــأن ال إرادة لــهم إطــالقــا. إن كــنت جــادا فــي الــحصول عــلى املــال وتــكويــن ثــروة حــقيقية 
فـعليك أن تخـرج املـال مـن قـلبك تـمامـا وخـذ مـوقـعك الـحقيقي كـسيد لـذلـك املـال الـذي فـي يـدك أو الـذي سـيأتـيك 
فـيما بـعد. ال تـسمح لـلمال أن يتسـرب إلـى قـلبك ألنـك حـينها سـتفقد الـسيطرة عـلى نـفسك وعـليه. قـد تجـمع مـنه 
الـقناطـير املـقنطرة ولـكنك سـتبقى أسـيرا لـه. قـيمتك كـسيد ال تـأتـي مـن املـال الـذي تـملكه ولـكن مـن املـال الـذي 

تستطيع إنفاقه دون أن تشعر بالخوف أو القلق على ضياعه أو ضياع مكانتك بضياعه. 

أنــت الــسيد ألنــك أنــت الــذي تــصنع املــال. أعــلم تــمامــا مــا تــشعر بــه. ربــما تــقول «ولــكن حــاولــت وفشــلت» نــعم 
ربـما فشـلت سـابـقا ألنـك لـم تـعرف مـا سـتعرفـه بـعد اإلنـتهاء مـن قـراءة هـذا الـكتاب. مـا أريـده مـنك اآلن هـو أن 
تتخلص من كل تعلق باملال. فقط إحتفظ بهذة الفكرة في قلبك « أنا سيد/ة املال فأنا أملكه وال يملكني » 

الحاجة تفتح البوابة 
أظـنك سـمعت كـثيرا بهـذة املـقولـة ” الـحاجـة أم اإلخـتراع ” هـذة املـقولـة صـحيحة ١٠٠٪ ومـن جـميع الـجوانـب 
ولـيس بـها خـلل بـاملـرة مـهما إعـتقدت أنـك فـي وضـع محـرج اآلن. الـحاجـة لـلمال هـي مـا يـصنع املـال. سنتحـدث 
فـي هـذا أكـثر الحـقا ولـكن مـا يـجب عـليك مـعرفـته اآلن هـو أن الـحاجـة هـي املحـرك األسـاسـي ألي شـيء فـي 
الـــحياة ومـــن ضـــمنها املـــال. ال يـــمكن أن يحـــدث شـــيء مـــا لـــم تـــكن هـــناك حـــاجـــة لـــه. اهلل خـــلق الـــكون بـــطريـــقة 
عــجيبة بــحيث أن كــل شــيء بــحاجــة لــكل شــيء ليحــدث الــتغيير. تــخيل مــثال أنــك لســت بــحاجــة لــلمال أبــدا. مــا 
هــو الــعمل الــذي ســتقوم بــه؟ عــلى األرجــح لــن تــعمل وهــذا قــد يــؤدي إلــى أن يخســر املــجتمع الــكثير مــما كــان 
سـيحصل عـليه مـن حـاجـتك لـلمال. عـندمـا تـحتاج لـلمال فـإنـك سـتفكر فـي طـريـقة لـجني املـال وهـذا يـعني أن 
تـبحث فـي قـدراتـك وإمـكانـياتـك وهـنا مـربـط الـفرس. قـدراتـك وإمـكانـياتـك لـن تظهـر إال عـندمـا تـحتاج إلـيها. إذا 
فـالـحاجـة لـلمال لـيس املـقصود مـنها أن تـشعر بـاأللـم والحسـرة وتـندب حـظك الـعاثـر وتـتحول إلـى شـخص نـاقـم 
عـلى األهـل أو املـجتمع. األمـر أبـعد مـن كـل ذلـك. الـحاجـة لـها دور أسـاسـي فـي جـني املـال وبـدون الـحاجـة لـن 

يكون هناك شيء إسمه املال أو السوق أو كل ما تراه من صناعات وتطور في كل مكان في العالم. 

إذا املــطلوب مــنك هــو أن تــغير نــظرتــك لــلحاجــة وتــعتبرهــا الــبوابــة الــرئــيسية لــدخــول املــال إلــيك. فــالــحاجــة تــفتح 
بــوابــة كــل شــيء حــتى املــال. عــندمــا تــشعر بــأنــك بــحاجــة لــلمال فخــذهــا كــعالمــة عــلى أن اهلل قــد أذن لــك بــأن 
تتقدم ماديا. في الحقيقة يجب أن تفرح ألنك بحاجة للمال. أعلم ما تشعر به اآلن. كيف أفرح وأنا محتاج؟ 

!٤ التناغم مع املال


