THE LIFE OF PROPHET MUHAMMAD (s.a.w) - A MERCY TO MANKIND
JETA E PROFETIT MUHAMED (a.s) - MËSHIRË PËR NJERËZIMIN

The AAIS Women's Committee hosted its sixth AAIS Monthly Sisters Islamic
Session on Wednesday 13th November 2013.
A prelude to the session was a short talk on the recent Hajj trip undertaken by
members of the AAIS Women's Committee; Sr. Selima, Sr. Radie, Sr. Cherie and
Sr. Florije, who all shared their experiences and answered questions about the
pilgrimage performed in October.
Dr. Sara Hassan then delivered the topic for the session: 'The Life of Prophet
Muhammad (s.a.w)' and spoke of his early life, the beginning of his life of
Prophethood and also his marriage to Khadijah (r.a). The life story of Prophet
Muhammad (s.a.w) will continue at the next session in December.
Alhamdullilah, there were approximately 50 ladies in attendance and the AAIS
Women's Committee would like to thank everyone who made the effort to attend on
a chilly Melbourne evening and also brought along a plate of delicious desserts to
share.
The AAIS Women's Committee looks forward to the next Sister's Session which will
be held on Wednesday December 18th at 7:30pm at the AAIS. The topic will be a
continuation of the life story of the Prophet Muhammad (s.a.w).
AAIS Women's Committtee
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Këshilli i Grave të AAIS-it mbajti sesionin e tyre Islamik mujor të gjashtin me
radhë të mërkurën më 13 Nëntor 2013.
Ligjërata filloj me një diskutim të shkurtër mbi udhëtimin e Haxhit të fundit të cilin
e kishin kryer disa nga anëtaret e Këshillit të Grave të AAIS-it, si: Selima, Radie,
Cherie dhe Florija, të cilat të gjitha ndanë përvojat e tyre dhe iu përgjigjen pyetjeve
në lidhje me Haxhin e tyre të kryer në Tetor 2013 .
Dr Sara Hassan pastaj mbajti temën e radhës rreth: ‘Jetës së Profetit Muhamed
(a.s)’ dhe foli rreth jetës së tij të hershme, martesa e tij me Hatixhen (r.a) si dhe
fillimi i jetës së tij si Pejgamber. Historia jetës së Profetit Muhamed (a.s) do të
vazhdojë në seancën e ardhshme në Dhjetor.
Elhamdulilah , ka pasur përafërsisht 50 zonja në pjesëmarrje dhe Këshilli i Grave të
AAIS-it dëshiron të i falënderoj do të gjitha ato të cilat kanë bërë përpjekje për të
marrë pjesë në një mbrëmje me mot të ftohtë Melburni dhe që sollën me vete edhe
një pjatë me ëmbëlsira të shijshme për të ndarë bashkërisht .
Këshilli i Grave të AAIS-it shpreson në seancën e ardhme të motrave e cila do të
mbahet të mërkurën me 18 Dhjetor në ora 7:30 mbrëmje në AAIS .
Këshilli i Grave të AAIS-it
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