
  

 
 

 الرحمن الرحيم بسم هللا

  ِفي ُيق هاتُِلونه  ال ِذينه  ُيِحب   اّلل ه  ِإن    )) 

  (( م ْرُصوص   ُبني هان   كهأهن ُهم صهفّ ا   سهبِي لِهِ 

 

 

 

  المؤمنون الصادقون األبطال أيها المجاهدون

 يا من بعتم أنفسكم هلل وبذلتم أرواحكم لنصرة دين هللا وصنتم األرض و العرض

 ..... يا أباة الضيم صالءألا وناقيأيها العر

 أيها المسلمون ، أيها المؤمنون ، أيها الشرفاء في العالم  

 

لكي تقر أعين كل المجاهدين وكل المؤمنين وكل و 7002 1ك 72إلحاقا بإعالننا الصادر بتاريخ 

وقعت والتي شيرة متمثلة بشيوخها ووجهائها وأفراد القبيلة والعال القبائل والعشائر علنالشرفاء ... ن

وثائق عهد وشرف ووفاء معلنة بيعتها للقيادة العليا للجهاد والتحرير واستعداد أبنائها للقتال من أجل 

 نصرة اإلسالم وتحرير البالد من أي احتالل أجنبي تحت راية 

 ) جيش رجال الطريقة النقشبندية ( 

قبيلة ( 1722) وتنتهي بالتسلسلح الدين القيسية في محافظة صالقبيلة  (1727والتي تبدأ بالتسلسل  )

الحقا عن بقية  نعلنوسوف  عشرونالو سادسةال في الوجبةالعكيدات / فخذ البسليم في ناحية الكرمة / 

 الوجبات إن شاء هللا تعالى و نتحفظ  عن نشر أسماء الشيوخ و الوجهاء العتبارات أمنية 

   

 ه لجهاد حتى النصرن  وإ

 كبرأهللا  -كبر  أهللا   -كبر  أهللا 

 عاش المجاهدون المؤمنون الصادقون

 ولتسقط أمريكا وأعوانها وأذنابها في جهنم و بئس المصير

 

 

 

 

 

 

 

 قيادة 

 جيش رجال الطريقة النقشبندية 

 هجري1311 /رمضان  /11                  
 ميالدي  7010 /آب / 71 الموافق             



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                
 ت

 القبيلة / العشيرة / اسم الفخذ  

 شيخ عام القيسية في صالح الدين القيسية / 1282

 طي/ القره غول/ البوادي  1283

 العبيد / البوعلي / المالحه 1284

 العبيد / البوفضل / الكعود 1285

 العبيد / البوصالح / المحميد  1286

 العبيد / البوصالح / البوكحويش  1287

 طي / القره غول / الحمور 1288

 العبيد / البوعلي / النويرات 1289

 الجبور /  العشار / شيخ عام في بغداد 1290

 القيسية / الكرطان / البوحبيب                   1291

 الجبور / الشيحان / البوحسن 1292

 الدليم / البوسودة / البومحل  1293

 الدليم / البوفراج / البوعايش 1294

 البوحشمه / البوصبري / شيخ عام 1295

 الدليم / البومرعي / البوسليم 1296

 بني جميل / المكادمه / الحمزه  1297

 ات / البسليم / شيخ عامالعكيد 1298

  
 

 الوجبة السادسة والعشرون
 العشائر العراقية األصيلة التي أعلنت   

 ها للقيادة العليا للجهاد والتحرير بيعت

واستعداد أبنائها للقتال من أجل نصرة اإلسالم 

 وتحرير البالد من أي احتالل أجنبي 

 تحت راية

 ) جيش رجال الطريقة النقشبندية ( 

 

 


