
  
  -:سبب التسمية 

  
بهذا االسم للعصر االسالمى نظرا الستشـهاد   تسميتهمرآز الشهداء احد مراآز محافظة المنوفية  ترجع 

وآـان علـى    الرومـاني عدد من قادة وجنود المسلمين أثناء الفتح االسالمى لمصـر وتحريرهـا مـن الحكـم     
   ٠بن العباس بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  محمد شبل بن الفضل سيديرأس المجاهدين 

  
   ١٩٤٣مرآز الشهداء سنة  إنشاءتم *    

  المساحة   •
اراضـى منزرعـة    ٣٠٩٠٢ فـي بالفـدان و تمثـل    ٣٦٥٤٩لمرآـز ومدينـة الشـهداء    تبلغ المساحة الكليـة  *   

  .  مأهولة بالسكان أراضى ٣١١٧اراضى منافع و جبانات بالفدان و  ٢٥٣٠بالفدان و 
  )الحدود (   -:الموقع

  من الجهة الغربية فرع رشيد           ومن الجهة الشرقية مرآزى شبين وتال  
  ومن الجهة الشمالية مرآز تال           ومن الجنوب مرآز منوف  
  

   - :النشاط 
خرى يعمل أهالى المدينة بالزراعة آنشاط اساسى باالضافة الى التجارة وبعض النشاطات الصناعية اال

   ٠فدان ) ٤٠٠٠(وتبلغ مساحة االراضى الزراعية 
  
  - :وهى ) وحدات محلية ٦(الوحدات المحلية لمرآز ومدينة الشهداء *
  

 قرى٦الوحدة المحلية بكفر عشما ويتبعها  -١
 
  )سالمون قبلى  - سالمون بحرى –آفر الجالبطة –العراقية –عشما –آفر عشما(  
  
 رىق ٤الوحدة المحلية بدنشواى ويتبعها  -٢
 

  )ابشادى  - ردنا صو -ابوآلس – دنشواي(    
 
 قرى٦الوحدة المحلية بزاوية الناعورة ويتبعها  -٣

  
  )آفر دنشواى  –منشاة السادات  –جزيرة الحج  –نادر  –زاوية الناعورة (  
 
 قرى  ٣الوحدة المحلية بزاوية البقلى ويتبعها  -٤

    
  )بشتامى  –عمروس  –زاوية البقلى (    
 
 قرى ٥ويتبعها  رالجو ابة بساحل الوحدة المحلي -٥

  
  )آفر سرسموس  –سرسموس –آفر الجمال  –شمياطس – رالجو ابساحل (  
 
 قرى  ٣ويتبعها  لبدرا جيالوحدة المحلية  -٦

  
 )آفر الشبع  –آفر السوالمية  – لدرا جي(     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   -:المعالم السياحية  أهم
  

 سيدى شبل االسود بن عم رسول اهللا صلى اهللا سجد العارف باهللاو ممتحف دنشواى بقرية دنشواى 
  عليه وسلم 

  

  
  



  دنشوايمتحف 
  

  لآلمةوذاآره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حضاريةواجهه   
  
  
  

سـوزان مبـارك   / فخر واعتزاز تشريف السيدة الفاضـلة   فيوقف التاريخ ليسجل .. في يوم حافل مشهود 
فية االفتتـاح صـرح مـن صـروح الثقافـة وواجهـة       محمد حسنى مبارك لمحافظة المنو/ حرم السيد الرئيس 

تصـدت بصـالبة    التـي  دنشـواي قرية  هيأعماق ريف المنوفية  فيحضارية مشرقة ترتفع فوق أرض قرية 
   .م وقلبت موازينه١٩٠٦وشموخ لالستعمار البريطاني عام 

كلفـة تجـاوزت   بعد إعادة بناءة على احدث طـراز بت  دنشوايافتتحت السيدة الفاضلة سوزان مبارك متحف 
خمسة ماليين جنيه ليسجل لألجيال القادمة تاريخ آفاح شعب وصمود وصالبة أمة واعتزاز فالحـى مصـر   

  .العزل إال بإيمانهم ووطنيتهم بتراب وطنهم
ريف المنوفية هى وعاء يضم تـاريخ حقبـة مـن تـاريخ مصـر ويحـافظ        فيتتألأل  التيهذه التحفة المعمارية 
األحفاد بفخر واعتزاز ويرون فيها بعقولهم وعيونهم ماذا فعل األجداد ليحافظوا علـى  على ثقافتها ليتلقفها 

هويتهم وشخصيتهم ووضع المتحف بال شك على خريطة السياحة فى مصـر ويحقـق التنميـة السـياحية     
  .ويجعل من دنشواى وما حولها منطقة جذب سياحى آبير تعود بالفائدة على أبناء المحافظة 

  قتنيات  المتحف النادرة نماذج من م** 
  .صورة ألم محمد التى أصابها رصاص المعتدين ملقاة على  األرض 
  .وحولها أهالي القرية  
  ٠صورة لتجمهر األهالي بعد الحادث 
  ٠صورة للجنود اإلنجليز أثناء فرارهم 
  .الحريق الذي شب بجرن القمح أثر إطالق الرصاص  
  براهيم الهلباوى باشا   لوحة زيتية آبيرة لمنصة المحكمة وعليها إ 
  وتضم اللوحة لطفى باشا ) بجالد مصر ( ممثل اإلدعاء الذي عرف     
  .السيد الذي ترافع عن المتهمين     

   .لوحة للسفينة التي أقلت هيئة المحكمة من القاهرة إلى شبين الكوم 
  .لوحة للزعيم مصطفى آامل يندد بالحدث 

  ٠إلى غير ذلك من األعمال الفنية المميزة. متهمًا  ٣١لوحة لمشاعر األهالى باإلفراج عن 
  :نبذة تاريخية عن حادث دنشواى ** 

جنديًا من القاهرة إلى  ١٥٠م تحرآت آتيبة إنجليزية مكونة من ١٩٠٦يونيو  ١١يوم االثنين  •
يونيو أبلغ خمسة من الضباط مأمور المرآز برغبتهم فى  ١٣اإلسكندرية وصلت منوف يوم األربعاء 

صيد بقرية دنشواى التى آانت تشتهر بكثرة أبراجها وحمامها وصلت الكتيبة إلى قرية ال
آمشيش حيث عسكرت فيها ووصل الضباط إلى قرية دنشواى مارين بقرية سرسنا ومارسوا 

إطالق النار على الحمام بدنشواى غير ملتفتين بتحذير األهالى لهم من إشعال النار في األبراج 
.  

. …الى وهاجموا الضباط هاج األه. …ى جرن محمد عبد النبى مؤذن القرية اشتعلت النار ف •
أطلق الضباط النار إلرهاب األهالى فأصيبت أحد الفالحات بطلق نارى فأذدادت ثورة األهالى فر 

وجرى مسافة طويلة تحت وهج الشمس حتى وصل إلى سرسنا وقد أصيب ) هول ( الكابتن 
يد أحمد س( أحد الفالحين ) بول ( جاء أفراد المعسكر ووجدوا بجوار . …بضربة شمس ومات 

  .يسقيه ماء فظنوا أنه المعتدى فقتلوه ضربا بالبنادق وعرف باسم شهيد سرسنا ) سعيد 
يونيو  ٢٤ثم انعقدت المحكمة بشبين الكوم يوم األحد . …يونيو  ١٣بدأ التحقيق يوم األربعاء  •

  .م ١٩٠٦يونيو  ٢٧وأصدرت أحكامها يوم 
 ٦سنين على  ٧ى واحد وبالسجن سنة عل ١٥وباألشغال الشاقة  ٤شملت األحكام إعدام  •

  . ٥جلدة على  ٥٠وبالجلد  ٣وبالحبس سنة مع الجلد على 
مباشرة حيث آان آل شئ معدًا قبل المحاآمة وآان  التالياليوم  فينفذت األحكام بوحشية  •

  .نفوسهم  فيالتنفيذ بشعًا وأمام األهالى الذين جمعتهم السلطات لبث الرعب 
. …نشر الخبر على العالم وأثارت الرأى العام  فية مصطفى آامل نجحت الحرآة الوطنية بزعام •

و أعادت بريطانيا النظر فى … ممثل االحتالل في مصر ) آرومر ( مما نتج عنه إنهاء مدة عمل 
 م   ١٩١٩سياستها مع المصرين وظهرت الروح التى أثمرت ثورة 

  
  
  



  
            

  
  



  نبذه عن أمير الجيش

  
مد بن الفضـل بـن العبـاس رضـى اهللا تعـالى عنـه فلقـد شـرف اهللا         شبل األسود سيدي مح 

مصرنا العزيزة بأن جعلها آنانته فى أرضه وجعل جنودها خير أجناد األرض وحباها بنخبة من أهل بيته 
  .األطهار يحفظون دينه فى ربوعها 

ل فمن خيرة أعالم أهل البيت فى مصر شهيد الجهاد األآبر واألصغر سيدنا محمـد بـن الفضـ    
   ٠بن العباس بن عبد المطلب رضى اهللا تعالى عنه وعن ميالد سيدى محمد شبل األسود 

وعن نشأته أن سيدنا الفضل بن العباس قد سافر من المدينة المنورة إلى بالد الحـبش فـى    
السنة الثامنة للهجرة للتجارة أدرك حاآم الحبشة فضل سيدنا الفضل بعد تعرض الملـك لمـرض آـان    

دى سيدنا الفضل فوهب له جاريته تسمى ميمونة هدية له فأعتقهـا وتزوجهـا وأنجـب    شفائه على ي
منها سيدنا محمد بن الفضل فى العام التاسع الهجرى وعندما علم سيدنا الرسـول صـلى اهللا عليـه    
وسلم فطلب رؤيته مع والده الفضل وعندما رآه مع والد أخذه بيده الشريفة ومسح على رأسـه بيـده   

اهللا عليه وسلم وقبله فى فمه وقال صلى اهللا عليـه وسـلم اعلـم يـا فضـل أن ولـدك        الشريفة صلى
آما رزق اهللا سيدنا الفضل بسبعة بنات من  ٠هذا اسمه آأسمى وبذلك سمى محمد شبل األسود

  ٠السيدة ميمونة الحبشية أخوة لسيدنا محمد بن الفضل بن العباس 
يق موقعة الشهداء أنه فى عهـد عمـرو بـن    أما عن الدور الجهادى لسيدى شبل األسود وتوث 

العاص بمصر يوجد حصن نقيوس الذى وقعـت بـه معرآـة بـين المسـلمين والرومـان وآـان شـبل بـن          
الفضل على رأس أحد الفصائل وعسـكرت فـى هـذه المنطقـة المعروفـة اآلن باسـم الشـهداء حيـث         

بـى وبـين قـوات الرومـان     شهداء معرآة نشبت بين الجيش العر) الشهداء (نسب اسم هذه المدينة 
وقد آلف محمد بن الفضل بن العباس بقيادته فى العشر األواخر من ربيع الثانى فـى السـنة الثانيـة    

  ٠بعد الثالثين من الهجرة 
وآانت أول مواجهة لهذا الجيش الـذي يقـوده سـيدي األميـر محمـد بـن الفضـل مـع جيـوش           

ش وبلبيس وقليوب وعديـد مـن بـالد البحيـرة ثـم      األعداء بمصر ثم أتبع ذلك فتوحات عديدة منها العري
توجه األمير بالجيش إلى منطقة الشهداء بالمنوفية حيث توجه بعد فتح قلعـة دمنهـور إلـى سرسـنا     
واتخذها مقرا ومرآزا لجيشه وواصل أمير الجيش انتصاراته وفتوحاته إلى هذه المنطقة فخاض موقعة 

واط التي صار اسمها منشاة سلطان فقتلـوا فيهـا ألفـا مـن     بين بلدة جزيرة نادر وبلدة دبرآي وبلدة ال
األعداء واستشهد من الجيش اإلسالمي خمسون من بينهم األميـر محمـد العراقـي وإخوانـه ودفنـوا      

  ٠بمنية الواط التي سميت بعد باسم العراقية 
وبعد عدة فتوحات استشهد القائد األمير محمد بن الفضل ودفن في موضع استشـهاده بعـد    

ر الجمعة ثاني عشر من ربيع األول سنة أربعين للهجرة النبوية عن ثالثـين سـنة ونصـف وثمانيـة     عص
أيام وأقيم ضريح عظيم على قبره ببلدة سرسنا التي عرفت بعد بمدينـة الشـهداء الكائنـة بمحافظـة     

  ٠المنوفية اآلن
حمـد بـن   فها هو ذا أمير الجيش القائد اإلسالمي الهاشمي سـيدي شـبل األسـود م   : وبعد  

   ٠الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي اهللا تعالى عنه وأرضاه
أما المسجد الموجود حاليًا فقد قامت بناءة وزارة األوقاف فى القرن العشرين وهو يشبه فـى   

تخطيطه العام المساجد الترآية ويتكون من مربعين أحدهما يشمل صحن الجامع والثانى عبارة عـن  
ع الغربى من المربع الثانى يوجد ضريح سيدى محمد شبل األسود أما واجهـة  إيوان القبلة وفى الضل

المسجد فهى من مدخلين رئيسيين أحدهما يؤدى إلى إيوان القبلة والثاني يؤدى إلى صحن الجامع 
ويتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقريبًا صدرها محجوز بسـور مزخـرف وينتهـى طرفاهـا بسـلمين      

  .مستوى الشارع بمقدار سبعة أمتار بارتفاع المسجد عن 
  

  ٨/٢/٢٠١٢ - :مرآز المعلومات                                   تاريخ البيان  -:مصدر البيان           
  


