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Salam aleykom wa rahmatullah wa barakato
Detta är en berättelse som jag vill dela med mig som hände mig och 2 andra svenska bröder.
En händelse som lärde oss Ayn al Yaqeen på vem som skyddar och vem som styr allt i
skapelsen.
Att läsa något är inte som att uppleva det själv.
Försök leva dig in i historien med smile emoticon
Vi skulle attackera en by, och jag och mina 2 bröder hade hand om att skjuta ner vissa mål som
skulle underlätta för bröderna att ta hela byn, medan vi sköt fanns det 2 bröder på plats som var i
ribaat där vi var och tittade på för skojs skull. Medan vi skjuter ser jag helt plötsligt 3,4 Stoora
explosioner vid en väg jämte en åker en bit ifrån oss. Ljudet av bomberna kommer efteråt och jag
tittar upp och ser röken av de avfyrade raketerna från usa. Och sedan kommer ljudet av
krigsplanen i luften. Allt krigande stannar när planen är i luften .
När ljudet är borta ett tag börjar det igen och man hör bröderna kriga för fullt och vi skjuter för fullt
sedan kommer planen och det är tyst igen,
sedan försvinner dem och det börjar igen och så kommer det igen. Till slut är det helt tyst efter
planen och det är bara jag och mina bröder som maxar på, sedan kommer planen och vi tar
paus. Sedan när det är tyst kör vi på igen och nu är det bara vi som kör på egen hand medan
byarna runt oss är tysta efter hårda timmar av stridande.
Planen kommer igen och vi tar det lugnt nu är planen länge i luften så vi vilar i ett hus.
Och vaknar upp av en 3 meter stor eld utanför huset, åkern utanför byn har börjat brinna och
lågorna är på väg mot alla våra grejer så vi får panik och springer allt vad vi har för att ta bort alla
våra grejer bort från elden och elden jagar oss i en väldigt snabb fart vi rusar fram och tillbaka till
en bil och lämnar saker tills jag är kvar med den tyngsta delen av vapnet och elden var ca 3
meter ifrån mig jag tittar ner och tittar upp och ser att all eld helt plötsligt är totalt borta och
marken är fri av eld..
De två bröderna springer till mig för att hjälpa mig att bära och jag var både stressad och förvirrad
över att all eld bara var borta. Jag sa till dem att ta det lugnt när dem kom springande och vi alla 3
var chockade över elden och sa att vi rör oss härifrån eftersom vi nu redan packat ner allt så vi
bar bort sista delen och bestämde oss för att lämna byn, den tunga röken från elden skyddade
oss från att flygen skulle se oss springa runt. På väg bort från byn brinner det runt oss och vi ser
elden stanna precis innan vägen vi åker på som är gjord av gräs och det ser riktigt galet ut som
en väg av eld som skydda oss som stannar vid vägkanten och alhamdolilah Allahs fiender sköt
inte mot oss hela vägen.
Väl framme är vi chockade och tyckte att det var super grymt hur elden stannade så för oss som
en mur runt vägen och vi snackar om elden och allt som hände och röken som skydda oss från
att bli sedda och exakt då kommer en bror som hade haft ribaat i den byn och berättade att efter
vi stack så bombade usa exakt den platsen vi var på med massa missiler och en bror som tittade
på fick shahada (inshaAllah) och en gammal sheykh som var där fick ett stort splitter i ryggen och
dem sa att att han kommer nog inte överleva det och där vi hade vårt vapen var nu ett stort hål i
marken.
SubhanAllah allt detta hände så snabbt och vi insåg då hur allt hängde ihop. Allah subhanu Wa
ta3laa skickade den elden som en rahmah. Ett skydd och var det inte för att Allah skickade den
så hade vi nog stått kvar där på den platsen och till min Herre tillhör All tacksamhet och tillräcklig
är Han som vår Beskyddare..
Må Allah alltid skydda oss och göra oss bland de som segrar i dunja och akhira och använda oss
till mycket kayr..
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