محافظة المنوفية
رئاسة مركز ومدينة الشھداء
***********

سبب التسمية -:
مركز الشھداء احد مراكز محافظة المنوفية ترجع تسميتة بھذا االسم للعصر االسالمى نظـرا الستـشھاد
عدد من قادة وجنود المسلمين أثناء الفتح االسـالمى لمـصر وتحريرھـا مـن الحكـم الرومـانى وكـان علـى
رأس المجاھدين سيدى محمد شبل بن الفضل بن العباس بن عم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ٠
* تم انشاء مركز الشھداء سنة ١٩٤٣
* تبلغ المساحة الكلية لمركز ومدينة الشھداء  ١٥٢.٢٢١ك/م
الموقع ) -:الحدود (
من الجھة الغربية فرع رشيد
ومن الجھة الشمالية مركز تال

ومن الجھة الشرقية مركزى شبين وتال
ومن الجنوب مركز منوف

النشاط -:
يعمل أھالى المدينة بالزراعة كنشاط اساسى باالضافة الى التجارة وبعض النشاطات الصناعية االخرى
وتبلغ مساحة االراضى الزراعية ) (٤٠٠٠فدان ٠
عدد السكان -:
يبلغ عدد سكان مركز الشھداء حتى  ٢٠٠٦/١٢/٣١ھو ٢٥٢٨٣٥
يبلغ عدد سكان مدينة الشھداء حتى  ٢٠٠٦/١٢/٣١ھو  ٤٩٤٤٤نسمة .
الوحدات المحلية لمركز ومدينة الشھداء )٦وحدات محلية ( وھى -:
-١

الوحدة المحلية بكفر عشما ويتبعھا ٦قرى

) كفر عشما– عشما– العراقية– كفر الجالبطة– سالمون بحرى -سالمون قبلى (
-٢

الوحدة المحلية بدنشواى ويتبعھا  ٤قرى
)دنشواى – ابوكلس -دناصور -ابشادى (

-٣

الوحدة المحلية بزاوية الناعورة ويتبعھا ٦قرى

) زاوية الناعورة – نادر – جزيرة الحج – منشاة السادات – كفر دنشواى (
-٤

الوحدة المحلية بزاوية البقلى ويتبعھا  ٣قرى

) زاوية البقلى – عمروس – بشتامى (
-٥

الوحدة المحلية بساحل الجوابر ويتبعھا  ٥قرى

) ساحل الجوابر – شمياطس– كفر الجمال – سرسموس– كفر سرسموس (
-٦

الوحدة المحلية بدراجيل ويتبعھا  ٣قرى
) دراجيل – كفر السوالمية – كفر الشبع (
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اھم المعالم السياحية -:
متحف دنشواى بقرية دنشواى و مسجد العارف با fسيدى شبل االسود بن عم رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم
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في يوم حافل مشھود  ..وقف التاريخ ليسجل فى فخر واعتزاز تشريف الـسيدة الفاضـلة  /سـوزان مبـارك
حرم السيد الرئيس  /محمد حسنى مبارك لمحافظة المنوفيـة االفتتـاح صـرح مـن صـروح الثقافـة وواجھـة
حضارية مشرقة ترتفع فوق أرض قرية فى أعماق ريف المنوفية ھى قريـة دنـشواى التـى تـصدت بـصالبة
وشموخ لالستعمار البريطاني عام ١٩٠٦م وقلبت موازينه٠
افتتحت السيدة الفاضلة سوزان مبارك متحف دنشواى بعد إعادة بناءة على احـدث طـراز بتكلفـة تجـاوزت
خمسة ماليين جنيه ليسجل لألجيال القادمة تاريخ كفاح شعب وصمود وصالبة أمة واعتـزاز فالحـى مـصر
العزل إال بإيمانھم ووطنيتھم بتراب وطنھم .
ھذه التحفة المعمارية التى تتألأل فى ريف المنوفية ھى وعاء يـضم تـاريخ حقبـة مـن تـاريخ مـصر ويحـافظ
على ثقافتھا ليتلقفھا األحفاد بفخر واعتزاز ويرون فيھا بعقولھم وعيونھم ماذا فعل األجداد ليحـافظوا علـى
ھويتھم وشخصيتھم ووضع المتحف بال شك على خريطة السياحة فـى مـصر ويحقـق التنميـة الـسياحية
ويجعل من دنشواى وما حولھا منطقة جذب سياحى كبير تعود بالفائدة على أبناء المحافظة ٠
** نماذج من مقتنيات المتحف النادرة
 صورة ألم محمد التى أصابھا رصاص المعتدين ملقاة على األرض ٠
 وحولھا أھالي القرية .
 صورة لتجمھر األھالي بعد الحادث٠
 صورة للجنود اإلنجليز أثناء فرارھم٠
 الحريق الذي شب بجرن القمح أثر إطالق الرصاص .
 لوحة زيتية كبيرة لمنصة المحكمة وعليھا إبراھيم الھلباوى باشا
ممثل اإلدعاء الذي عرف ) بجالد مصر ( وتضم اللوحة لطفى باشا
السيد الذي ترافع عن المتھمين .
 لوحة للسفينة التي أقلت ھيئة المحكمة من القاھرة إلى شبين الكوم .
 لوحة للزعيم مصطفى كامل يندد بالحدث .
 لوحة لمشاعر األھالى باإلفراج عن  ٣١متھماً  .إلى غير ذلك من األعمال الفنية المميزة٠
** نبذة تاريخية عن حادث دنشواى :
 −١يــوم االثنــين  ١١يونيــو ١٩٠٦م تحركــت كتيبــة إنجليزيــة مكونــة مــن  ١٥٠جنــدياً مــن القــاھرة إلــى
اإلسكندرية وصلت منوف يوم األربعاء  ١٣يونيو أبلـغ خمـسة مـن الـضباط مـأمور المركـز بـرغبتھم فـى
الصيد بقرية دنشواى التى كانت تشتھر بكثرة أبراجھا وحمامھا وصـلت الكتيبـة إلـى قريـة كمـشيش
حيث عسكرت فيھا ووصل الضباط إلى قرية دنشواى مارين بقرية سرسنا ومارسوا إطالق النـار علـى
الحمام بدنشواى غير ملتفتين بتحذير األھالى لھم من إشعال النار في األبراج .
 −٢اشتعلت النار فى جرن محمد عبد النبى مؤذن القريـة … .ھـاج األھـالى وھـاجموا الـضباط … .أطلـق
الضباط النار إلرھاب األھالى فأصيبت أحد الفالحات بطلق نـارى فـأذدادت ثـورة األھـالى فـر الكـابتن )
ھول ( وجرى مسافة طويلة تحت وھج الشمس حتى وصل إلى سرسنا وقد أصـيب بـضربة شـمس
ومات … .جاء أفراد المعسكر ووجدوا بجوار ) بول ( أحد الفالحـين ) سـيد أحمـد سـعيد ( يـسقيه مـاء
فظنوا أنه المعتدى فقتلوه ضربا بالبنادق وعرف باسم شھيد سرسنا .
 −٣بدأ التحقيق يوم األربعاء  ١٣يونيو … .ثم انعقدت المحكمة بشبين الكوم يوم األحـد  ٢٤يونيـو وأصـدرت
أحكامھا يوم  ٢٧يونيو ١٩٠٦م .
 −٤شــملت األحكــام إعــدام  ٤وباألشــغال الــشاقة  ١٥ســنة عل ـى واحــد وبالــسجن  ٧ســنين علــى ٦
وبالحبس سنة مع الجلد على  ٣وبالجلد  ٥٠جلدة على . ٥
 −٥نفذت األحكام بوحشية فى اليـوم التـالى مباشـرة حيـث كـان كـل شـئ معـداً قبـل المحاكمـة وكـان
التنفيذ بشعاً وأمام األھالى الذين جمعتھم السلطات لبث الرعب فى نفوسھم .
 −٦نجحت الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل فى نشر الخبر على العالم وأثارت الرأى العـام … .ممـا
نتج عنه إنھاء مدة عمل ) كرومر ( ممثل االحتالل في مصر … و أعادت بريطانيا النظـر فـى سياسـتھا
مع المصرين وظھرت الروح التى أثمرت ثورة ١٩١٩م
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شبل األسود سيدي محمد بـن الفـضل بـن العبـاس رضـى ﷲ تعـالى عنـه فلقـد شـرف ﷲ

مصرنا العزيزة بأن جعلھا كنانته فى أرضه وجعل جنودھا خير أجناد األرض وحباھا بنخبة من أھل بيتـه
األطھار يحفظون دينه فى ربوعھا .
فمن خيرة أعالم أھل البيت فى مصر شھيد الجھاد األكبر واألصغر سـيدنا محمـد بـن الفـضل

بن العباس بن عبد المطلب رضى ﷲ تعالى عنه وعن ميالد سيدى محمد شبل األسود ٠
وعن نشأته أن سيدنا الفضل بن العباس قد سافر من المدينة المنورة إلى بالد الحـبش فـى

السنة الثامنة للھجرة للتجارة أدرك حاكم الحبشة فضل سيدنا الفضل بعد تعـرض الملـك لمـرض كـان
شفائه على يدى سيدنا الفضل فوھب له جاريته تسمى ميمونة ھدية لـه فأعتقھـا وتزوجھـا وأنجـب
منھا سيدنا محمد بن الفضل فى العام التاسع الھجرى وعندما علم سـيدنا الرسـول صـلى ﷲ عليـه
وسلم فطلب رؤيته مع والده الفضل وعندما رآه مع والد أخذه بيده الشريفة ومسح علـى رأسـه بيـده
الشريفة صلى ﷲ عليه وسلم وقبله فى فمه وقال صـلى ﷲ عليـه وسـلم اعلـم يـا فـضل أن ولـدك
ھذا اسمه كأسمى وبذلك سمى محمد شبل األسود ٠كما رزق ﷲ سيدنا الفضل بسبعة بنـات مـن
السيدة ميمونة الحبشية أخوة لسيدنا محمد بن الفضل بن العباس ٠
أما عن الدور الجھادى لسيدى شبل األسود وتوثيق موقعة الشھداء أنه فـى عھـد عمـرو بـن

العاص بمصر يوجد حصن نقيوس الـذى وقعـت بـه معركـة بـين المـسلمين والرومـان وكـان شـبل بـن
الفضل على رأس أحد الفـصائل وعـسكرت فـى ھـذه المنطقـة المعروفـة اآلن باسـم الـشھداء حيـث
نسب اسم ھذه المدينة )الشھداء ( شھداء معركة نشبت بين الجـيش العربـى وبـين قـوات الرومـان
وقد كلف محمد بن الفضل بن العباس بقيادته فى العشر األواخر من ربيع الثـانى فـى الـسنة الثانيـة
بعد الثالثين من الھجرة ٠
وكانت أول مواجھة لھـذا الجـيش الـذي يقـوده سـيدي األميـر محمـد بـن الفـضل مـع جيـوش

األعداء بمصر ثم أتبع ذلك فتوحات عديدة منھا العريش وبلبـيس وقليـوب وعديـد مـن بـالد البحيـرة ثـم
توجه األمير بالجيش إلى منطقة الشھداء بالمنوفية حيث توجه بعد فـتح قلعـة دمنھـور إلـى سرسـنا
واتخذھا مقرا ومركزا لجيشه وواصل أمير الجيش انتصاراته وفتوحاته إلى ھذه المنطقة فخاض موقعـة
بين بلدة جزيرة نادر وبلدة دبركي وبلدة الواط التي صار اسمھا منشاة سـلطان فقتلـوا فيھـا ألفـا مـن
األعداء واستشھد من الجيش اإلسالمي خمسون من بيـنھم األميـر محمـد العراقـي وإخوانـه ودفنـوا
بمنية الواط التي سميت بعد باسم العراقية ٠
وبعد عدة فتوحات استشھد القائد األمير محمد بن الفضل ودفن في موضـع استـشھاده بعـد

عصر الجمعة ثاني عشر من ربيع األول سنة أربعين للھجرة النبوية عـن ثالثـين سـنة ونـصف وثمانيـة
أيام وأقيم ضريح عظيم على قبره ببلدة سرسنا التي عرفت بعـد بمدينـة الـشھداء الكائنـة بمحافظـة
المنوفية اآلن٠
وبعد  :فھا ھو ذا أمير الجيش القائد اإلسالمي الھاشـمي سـيدي شـبل األسـود محمـد بـن

الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي ﷲ تعالى عنه وأرضاه٠
أما المسجد الموجود حالياً فقد قامت بناءة وزارة األوقاف فى القرن العشرين وھو يشبه فـى

تخطيطه العام المساجد التركية ويتكون من مربعين أحدھما يشمل صحن الجامع والثانى عبـارة عـن
إيوان القبلة وفى الضلع الغربى من المربع الثانى يوجد ضريح سيدى محمد شبل األسود أمـا واجھـة
المسجد فھى من مدخلين رئيسيين أحدھما يؤدى إلى إيوان القبلة والثاني يؤدى إلى صحن الجامع
ويتقدم الواجھة ردھة بطول الواجھة تقريباً صدرھا محجـوز بـسور مزخـرف وينتھـى طرفاھـا بـسلمين
بارتفاع المسجد عن مستوى الشارع بمقدار سبعة أمتار .
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