بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

محمد العصار  ..عضو شورى "اإلخوان"
السبعيني وفقيه الدعوة
في ذمة اهلل

مبكرا اعتقلت مليشيات اإلنقالب قادة اإلخوان املسلمني ووجهت هلم اإلهتامات العارية عن الصحة،
ومن بني هؤالء الذين بكر اإلنقالب باعتقاهلم فقيه دعوة اإلخوان وعضو جملس شورى اجلماعة املهندس
حممد عبد الوهاب العصار 67 ،عاما ،وقد حيل بني اإلخوان ولقائه ،إال قليال ،ولكن ثورة يناير أتاحت
معرفة أوسع وكشفت كيف يتحاور اإلخوان داخل لقاءاهتم ،وذلك بشخصيات على غرار هذا املريب
الفاضل.
وللمهندس حممد العصار حماضرات سللها إخوان البحةرة ي  ،2011تتحدث عن طريقة التمكني
لدين اهلل ومنهج سيدنا موسى ي التغيةر ،وأسقط منهله على منهج التغيةر عند اإلخوان.
ومن ذلك أيضا حماضرة عن (أمهية السةرة ي قراءة منهج اإلمام البنا) مث حديث طويل عن مفاهيم دعوية
مثل (الربانية) ،و(القيادة واجلندية) ،و(شرح أصول دعوة اإلخوان).

رجل المواقف:

من كلماته "أنا لن أخرج إال مع آخر أخ من السلن" ،ورفع لواء الرفض بثالث الءات "ال للتكفةر ..
ال حلمل السالح  ..ال للذوبان".
(كن جريئا  ..مؤدبا)
قال له وكيل النيابة :ما قولك ي التهمة املنسوبة إليك بانضمامك جلماعة اإلخوان
فقال :أنا لست منضما فقط  ..أنا رئيس مكتب اإلخوان مبحافظة البحةرة
وهذه ليست هتمة هذا شرف!!
سكت وكيل النيابة  ...وانتكس!!
املهندس الفاضل حممد عبد الوهاب العصار
نابغة من نوابغ علوم الكهرباء ي مصر والعامل
كان ترتيبه األول على الدفعة ي هندسة اإلسكندرية
وكان ترتيبه األول على اجلمهورية ي الثانوية العامة.

لسيادته مقاطع فيديو منشورة على يوتيوب كلها فكر وحكمة وإميان وحمبة.
كنت وأبناء جيلي نسعد باالستماع لسيادته ي دروس رمضان ي البحةرة واإلسكندرية،
من أشهر وصاياه إلخوانه :كن جريئاً  ..مؤدباً.
ي ليلة رمضانية مجيلة
أرفع دعوات لريب أن جيزيه باخلةر عما قدم لدينه وبلده،
اللهم احفظه وانصره واجزه باإلحسان.

من محاضرات المربي الراحل

: المهندس محمد العصار رحمه اهلل
:بيعتان
https://www.youtube.com/watch?v=WzLvUROi9nM
:مواقف من السةرة
https://www.youtube.com/watch?v=sySfCQjOvnA
: أكتوبر واألخوة6
https://www.youtube.com/watch?v=Pdk9aN16zKg
:طريق التمكني لدين اهلل
https://www.youtube.com/watch?v=EKH4bP8_JAM
الربانية
https://www.youtube.com/watch?v=GJiZKz7anlg
:طوىب لعبد
https://www.youtube.com/watch?v=Sxe4Yrf6fMc
:بني اجلندية والقيادة
https://www.youtube.com/watch?v=IJosYx7J9JI

عوضنا اهلل فيه خةرا،
وأسكنه اهلل فسيح جناته.
وأهلم أهله وذويه وحمبية وإخوانه الصرب والسلوان،
وثبتتنا اهلل على طريقه غةر مضيعني وال مبدلني.

