
 راز ثروت یهودیان چیست و چرا آن ها از سایر افراد ثروتمندتر هستند؟

 .اصوال همه آدم ها دنبال ثروتمند شدن و به پول بیشتری دستع پیدا کردن، هستند

 .بسیار زیادی دارند و در این مورد زبانزد هستند ثروت اما شاید شماهم شنیده باشید که یهودیان

 برای خیلی ها این سوال پیش می آید که چطوری انقدر ثروت دارند و چه ارتباطی میان ثروت و دینشان وجود دارد؟

  

 وجود ثروت برای یهودیان اهمیت دارد

 قانیت دینی نمی دانند و معتقدند،یهودی ها فقر را نشانه ح

 .که هرکسی باید در حد توانش تالش کند تا از فقر دور بماند و اشتغال زایی کند

 این مسئله برای آن ها مثل یک ارزش دینی محسوب می شود،

 یکی از رازهای ثروت یهودیان همین است،

 .معه هستندو کسانی که بیشترین تالش را بکنند بیشتر از سایر افراد مقبول جا

 از سوی دیگر آن ها به بخشش اهمیت زیادی می دهند،

 .درصد از درآمدشان را صرف اهداف خیرخواهانه کنند 20الی  10و باور دارند که باید 

  

 راز ثروت یهودیان / با پول منطقی برخورد می کنند

 .رخورد می کنندیکی از خصوصیات بارز یهودی ها این است که در خصوص مسائل مالی خیلی منطقی ب

 .یعنی فقط بر اساس احساسات پولشان را هزینه نمی کنند و کامال حساب شده و اصولی هزینه می کنند

 .آن ها معتقدند که احساسات به مسائل مالی آسیب می زند بنابراین کامال بر اساس اصول خرج می کنند

  

 بازرگان های موفقی هستند

 یهودی ها طی قرون وسطا، در اروپا نمی توانستند صاحب زمین باشند،

 .به جنگ حهانی دوم و زمان هیتلر نیستو یهود ستیزی تنها مربوط 

 چون نمی توانستند صاحب زمین باشند سعی کردند،

 .که یکی از آن ها بازرگانی است راه جایگزینی برای ثروتمند شدن پیدا کردند

 صنایع یهودی ها در اکثر کشورها ردپای بزرگ و ثابتی دارند،

 .قرار کردند و به یکی از دالیل ثروت یهودیان تبدیل شده استکه با عملکرد خوبشان در این کار امنیت خودشان را بر
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 راز ثروت یهودیان / یهودی ها حمایتگر هستند

 شاید این ویژگی آن ها مربوط به تاریخ طوالنی،

 .حاشیه نشینی آن ها باشد و شاید هم طبیعت ذاتی آن ها است

 معه دارنددر هر صورت آن ها اعتقاد زیادی به تقسیم ثروتشان به نفع جا

 .یهودیان به پول اهمیت زیادی می دهند و اصال پول را خوار نمی شمارند

 از طرف دیگر به خاطر نامالیمتی هایی که از سمت افراد زیاد و سیاست های دیگری به ان ها شده،

 .از یکدیگر حمایت می کنند و به اصطالح هوای همدیگر را دارند

 را دارند که به واسطه آن ها،آن ها در میان اقوامشان صندوق هایی 

 .از افراد نیازمند حمایت می کنند

 .صندوق های آن ها تقریبا مشابه وام های قرض الحسنه ای است که در کشور ما وجود دارد

 .کسانی که به پول نیاز داشته باشند می توانند از این صندوق ها پول بگیرند تا زمانی که بتوانند سرپا شوند

 مایه گذاری هایی را انجام می دهند،همچنین آن ها سر

 که نقدشوندگی های باالیی دارند،

 .مثال زمانی که بچه ای به دنیا می آید، پدر و مادر آن بچه سعی می کنند یک زمین برای بچه بگیرند

 یعنی اگر شرایط مالی خوبی هم نداشته باشند باز با هرپولی که دارند اینکار را انجام می دهند،

 چون می دانند که در طوالنی مدت و تا زمانی که بچه بزرگ شود،

 .ارزش افزوده خوبی به آن زمین تعلق می گیرد

 .آن ها هوش مالی خوبی دارند و خودشان هم این موضوع را قبول دارند

 داشتن ذهنیت کمک متقابل بخشی از آداب آن ها است و این اطمینان را به وجود می آورد،

 .ضای جامعه برای موفقیت حمایت می شوندکه همه اع

 .قانون جودا دستور داده که مردم فقیر باید مورد احترام و محافظت قرار بگیرند

 ثروت برای آن ها فقط جمع آوری پول نیست بلکه وسیله ای برای رشد جامعه است،

 .و این مورد هم یکی دیگر از رازهای ثروت یهودیان است

  

 تفاده می کننداز فرصت های مذهبی اس



 مسیحی های قرون وسطا معتقد بودند که گرفتن سود گناه دارد،

 .و همین موضوع مانع از انجام کسب وکارهای زیادی می شد اما یهودی ها چنین اعتقادی ندارد

 .آن ها وام می دهند و سود می گیرند که از این طریق ثروت زیادی به دست آورده اند

 .کا به خاطر وام هایی که از یهودی ها گرفته، به آن ها بدهکار استحتی گفته می شود دولت آمری

  

 راز ثروت یهودیان / صداقت مالی دارند

 نمی گویند، دروغ آن ها معتقدند که در مورد مسائل مالی بسیار صادق هستند و

 .به همین دلیل هم بیزینسشان موفق بوده است

 مثال اگر از مغازه یهودی خرید کنید اصال کم فروشی نمی کنند،

 .و نیازی نیست که نگران دزدی و جنس تقلبی و... باشید

 البته در دین ماهم به این موضوع اشاره شده است،

 .می کنند اما افرادی که سودجو هستند از این شرایط به نفع خودشان استفاده

 موضوع دیگر اینجاست که طبق تحقیقات علمی هم،

 .کسانی که در کسب و کارشان صداقت دارند افراد موفق تری نسبت با کم فروش ها هستند

 چراکه صداقت در کار باعث جلب اعتماد می شود و وقتی مردم به کسب و کاری اعتماد داشته باشند،

 .ا می کندآن کسب و کار توسط همین اشخاص رونق پید

  

 یکی دیگر رازهای ثروت یهودیان /مدیریت قوی معمالت

 آن ها در نقل و انتقاالت و خدمات مالی روزمره بسیار قوی هستند،

 .و حتی این موفقیتشان منجر به حسادت خیلی ها شده که به یهود ستیزی آن افراد پر و بال بیشتری داده است

 .ر راستای اهداف سیاسی کشورها استالبته منطور ما از یهود ستیزی، بیشتر د

 .جالب است بدانید آن ها اولین بانک ها را افتتاح کردند
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 اهمیت تحصیالت بر ثروت یهودیان

 .تحقیقاتی صورت گرفت که طی آن یهودی ها تحصیلکرده ترین مذهبی ها را داشتند 2016سال 

در این رتبه بندی مسیحی ها رتبه دوم تحصیالت را  و نیم سال تحصیل می کنند و 13جامعه یهودی به طور متوسط 
 .دارند

 داشتن مدارک علمی در میان یهودی ها منجر به حقوق اولیه باالتر آن ها می شود،

 .که همین امر وضعیت مالی شان را خارج از دانشگاه ها، بهبود می بخشد

  

 آموزش مالی درست

 داشتن در بازار، اعتماد به نفس انتقال نسل به نسل دانش و

 .زمینه های مالی و دارایی جامعه یهودی را تقویت کرده است

 از طرف دیگر والدین یهودی به فرزندان خود می آموزند،

 .می دهند که چگونه پول دوست باشند و با آموزش های ساده، پس انداز را به آن ها یاد

 .والدین در پس انداز کودکانشان دخالت نمی کنند تا بچه ها بتوانند مسئولیت پولشان را بپذیرند

 .بچه ها از اشتباهات خود درس می گیرند و تصمیماتشان را عملی می کنند

  

 ...در نهایت

 خوبی برخورداند و با آموزش و منتقل کردن اصول مالی به فرزندانشان، هوش کالمی یهودی ها از هوش مالی و حتی

 .این خصیصه را در آن ها تقویت می کنند در نتیجه روز به روز جامعه شان ثروتمندتر می شود
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