
  

 

 ( 3( من )   1رقم )  الصفحة 
 

 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 ( 

 سعيد في ذي قار والديوانية والبصرةبني /شيخ عام بني سعيد قبيلة (1001والتي تبدأ بالتسلسل  )

 ثانيةال في الوجبة نينوىمحافظة ب الجحيش/ شيخ عام الجحيش قبيلة(  1041  (وتنتهي بالتسلسل

تعالى و نتحفظ  عن نشر أسماء الشيوخ  حقا عن بقية الوجبات إن شاء هللاال نعلنوسوف ثالثون ال

 الوجهاء العتبارات أمنية و

   

 صره لجهاد حتى النن  وإ

 كبرأهللا  -كبر  أهللا   -كبر  أهللا 

 عاش المجاهدون المؤمنون الصادقون

 ولتسقط أمريكا وأعوانها وأذنابها في جهنم و بئس المصير

 

 

 

 

 

 

 قيادة 

 جيش رجال الطريقة النقشبندية 

 هجري 1111/  7ربيع/  71             
 ميالدي  7017/اذار /  10الموافق 



  

 

 ( 3( من )   2رقم )  الصفحة 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                
 ت

 اسم الفخذ    العشيرة /  القبيلة /            

 في العراق بني سعيد / شيخ عام ديبني سع 1001

 / شيخ عام/ القادسية وبابلالبدير 1000

 في ذي قار بني الم / البيجات/ شيخ عام 1004

 عام شيخ/ النملة/  الرفيع 1002

 في ذي قار عام شيخ/  الزياد/  أسد بني 1001

 في بابل كراغول / العبدهللا / شيخ عام 1001

 / التوبة / شيخ عام في المثنى بني اسد 1010

 ر /شيخ عام في كربالءالبدير /البوعام 1011

 عام في بابلشيخ / الالبدير  1017

 الجبور / البوعلي / شيخ عام في بابل 1011

 السعيدات / شيخ عام في بابل 1011

 الغانم / شيخ عام في كربالء 1010

 في بابلطي / المرشدة / شيخ عام  1014

 العزوز / شيخ عام في كربالء 1012

 / البوحمدالقيسية / البوعيسى  1011

 / شيخ عام في البصرةسعيدبني / سعيد بني  1011

 طي / اليسار/ شيخ عام في كربالء 1070

 الوجبة الثانية والثالثون
 العشائر العراقية األصيلة التي أعلنت   

 بيعتها للقيادة العليا للجهاد والتحرير 

واستعداد أبنائها للقتال من أجل نصرة اإلسالم 

 وتحرير البالد من أي احتالل أجنبي 

 تحت راية

 ) جيش رجال الطريقة النقشبندية ( 

 

 



  

 

 ( 3( من )   3رقم )  الصفحة 
 

 / شيخ عام في كربالء البدير / المكاصيص 1071

 الغانم / البوحيدر / شيخ عام 1077

 الكبيسات / البوفندي / شيخ عام 1071

 البوهزيم / البوحماد / شيخ عام 1071

 / جميلة / البوناصرالقيسية  1070

 جميلة / البوشمرانالقيسية /  1074

 القيسية / جميلة / البوعودة 1072

 العزة / البو محمد / الكوان 1071

 / البو حسين العلي / شيخ عامالبوعجيل  1071

 عجيل / البوحاوي / البوفرحانالبو 1010

 الجبور / الدناديش / شيخ عام 1011

 ر / العليالعبيد / البوشاه 1017

 العبيد / البوعلي / الحسيوات 1011

 العبيد / البومفرج / البوخطاب 1011

 العبيد / البوعلي / الحمدان 1010

 السادة / النعيم / الحمد سليمان 1014

 العمر الجبور / الدناديش / خضر 1012

 آل دويع / شيخ عام في نينوى 1011

 الجبور / داغر الحمد / شيخ عام 1011

 السادة / الحديدين / الجالجله 1010

 الجحيش / البوعساف / شيخ عام 1011

 الطائفة الزيدية / المندكاني / شيخ عام 1017

 بني صخر / اللوزيين / البواحمد 1011

 الجبور / البو سالم / شيخ عام 1011

 البوحسين البوضان / شيخ عاماللوزيين /  1010

 بوحسانالعكيدات / البوصالح / ال 1014

 طي / الشهابات / شيخ عام 1012

 الجبور / الحسون / شيخ عام 1011



  

 

 ( 3( من )   4رقم )  الصفحة 
 

 طي / الخوابرة / شيخ عام 1011

 الجبور / العميرة / شيخ عام في الموصل 1000

 طي / الحريث / شيخ عام 1001

 طي / الجوالة / شيخ عام في النمرود 1007

 بني صخر / اللوزيين / البو حسن 1001

 يش / الماللي / شيخ عامالجح 1001

 الجبور / الوسالم / البونادوس 1000

 اللهيب / المشهد / شيخ عام 1004

 بني صخر / اللوزيين / البوسيد 1002

 السادة / النعيم / البيوض في نينوى 1001

 / شيخ عام الجحيش / الزعيراويين 1001

 طي / الراشد / البو عوض 1040

 شيخ عامالعلوي / المتيوت /  1041

 بني صخر / اللوزيين / الدغامشة 1047

 الخائوئي / شيخ عام في البعاج 1041

 الجحيش / شيخ عام في نينوى 1041

   


