1. Den lingvistiska betydelsen av ordet Sira är vägen, praktiken samt tillståndet som en person befinner sig i.
2. Enligt Sharia är Profetens s.a.w.s. Sira vetenskapliga studier om Profetens s.a.w.s. liv med fokus på hans moral, egenskaper, vad som är karakteristiskt för just honom samt bevis för hans profetskap men även allmäntillståndet för honom och hans följeslagare i den tid de levde i.
3. Mål och fördelar med att studera Sira:
a) Skapa förståelse för Profeten s.a.w.s. liv i den tidsepok som han levde under samt händelser som styrker hans profetskap. Hans biografi är i särklass den mest studerade och bevarade genom tiderna.
b) Hans Sira beskriver de bästa samt mest sublima exemplen på en människas beteende i alla livets situationer, precis som den Upphöjde säger:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram emot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har gud för ögonen.” (Al-Ahzab, 21.) 
c) Att studera Sira, hjälper oss att förstå Koranen och Islams principer.
d) Vi lär känna den bästa generationen av människor som någonsin gått på denna jord, nämligen följeslagarna r.a.
e) Vi förstår att denna religion är universell, med avseende på att den ger oss svar på alla frågor, i alla tider och att alla regler och principer är tillämpbara oavsett tid eller rum.
f) Vi lär oss Profeten s.a.w.s metodik och tillvägagångssätt i dawa; kallandet till Islam.

g) Vår kärlek mot Profeten s.a.w.s växer, likaså vår iman:
- Bukhari rapporterar att en sahabi frågade Profeten s.a.w.s : ”När kommer Domedagen?”. Profeten s.a.w.s svarade, ”och vad har du förberett inför den?” Då fick han som svar från följeslagaren r.a. ”Inget speciellt förutom att jag älskar Allah och hans Profet s.a.w.s” Som svar fick han: ” Sannerligen kommer du vara tillsammans med de du älskar.” Anas ibn Malik rapporterar vidare: ” Aldrig tidigare har följeslagarna blivit så glada som när de fick höra dessa ord. Jag älskar verkligen Abu Bakr r.a. och Omar r.a. och hoppas att jag tack vare det kommer vara tillsammans med dem i paradiset även om mina handlingar inte kan mätas med deras.”
-I Sahih Muslim återberättas en hadith från Abu Hurajrah att Profeten s.a.w.s sa: ” Bland de människor i min ummah som kommer älska mig mest kommer även finnas av de som kommer leva efter min tid och de kommer önska att leva tillsammans med mig, på bekostnad av sin familj och hela sin egendom.”
I en annan hadith från Abu Hurajrah som också återfinns i Muslim beskriver när Proferen s.a.w.s. kom fram till en gravplats sade han: ” Jag har en längtan efter mina bröder.” Då frågade hans följeslagare r.a: ”O Allahs sändebud, är inte vi dina bröder?” Profeten s.a.w.s svarade: ” Ni är mina följeslagare, mina bröder är de som kommer komma efter min tid.”

4. Källor som vi lär oss Allahs Profets sira från:

a) Koranen
Den är den mest korrekta och tillförlitliga källan när det kommer till Profeten s.a.w.s sira. I Koranen är många händelser som är kopplade till Profeten s.a.w.s liv nämnda, så som bevis för hans profetskap, slag, argumentationen mot avgudadyrkarna, hycklarna, de kristna och judarna och sätten som Profeten s.a.w.s använde för att kalla dessa till Islam. Likaså är böckerna i Tafsir fulla av återberättelser om händelserna i Profeten s.a.w.s liv. Ett antal lärda skrev sira, enbart med Koranen och böckerna i Tafsir som källa.

b) Hadithböckerna och kommentarer på hadither
Till exempel Bukhari och Muslim, Imam Ahmads Musnad, Imam Maliks Muvatta, Hakims Mustadrak och andra hadithböcker där kapital om bevisen för profetskap, värdet av följeslagarna, slag, och så vidare finns med.
c) Böcker i Sira
Sahaba och deras barn bland tabein och generation som kom efter dessa var väldigt noga med att uppmärksamma och lära ut händelserna i Profeten s.a.w.s liv. När det gäller sahaba var Bara ibn Azib och Abdullah ibn Abbas i framkant när det gällde kunskap om Profetens liv, bland tabein var det Aban ibn Osman ibn Affan(död år 105) och Urwa ibn Zubejr(död år 94.) Efter dem kom en generation av lärda som skrev om Sira, som ett eget ämne. Då dök de första böckerna om Sira upp, de som idag är de mest kända:
·	Magazi av Imam Zuhrija, som mest är inriktad på den militära delen av Profeten s.a.w.s liv.
·	Magazi av Musa ibn Ukba, även den handlar mest Profeten s.a.w.s och de slag han deltog i, eller expeditioner han skickade ut.
·	Ibn Ishaks ”Sira” är grunden för alla böcker i Sira som är skrivna efter denna. Tyvärr har vi inte denna bok i sin helhet idag, utan vi har kopior av vissa delar som sparades av Ibn Hisham och som han använde i sin bok ”Sira”, och är idag den mest lästa boken i Sira.
·	Al-Magazi av Al-Wakadi handlar om de olika slag som inträffade och är väldigt omfattande.
·	Al Tabakat Al Kubra, av Ibn Saad. Är väldigt omfattande och handlar om de första generationerna av muslimer.
·	Andra böcker i sira som är värda att nämna:
·	Ad-Durar fi Ihtisar al Magazi av Ibn Abdul Berra(d år 463).
·	Djavamiu Sira av Ibn Hazm al Andaluzi(d år 456).
·	En del av boken Zadul Mead av Ibnul Qajim(d år 751) som handlar om hur man tar lärdom av Profeten s.a.w.s. sira.

Nyare böcker i sira som är värda att nämna:
·	Den förseglade nektarn av Mubarekfurija
·	Fikhu Sira an Nabawija av Muhammed al Ghazali
·	Sira an Nabawija as Sahih av Akrama Dija el Umerija
·	Hazal Habib av Abu Bakr al-Djazarija

d) Böcker som beskriver Profeten s.a.w.s utseende:
- Dalalilu Nubuve av Bajhaki(d år 458).
- Shamailu Nubuve av Imam Tirmidhi(d år 279).

e) Böcker om sahabas liv:
- Al Istiab av Ibn Abdul Berra
- El Isaba fi temfizi Sahaba av ibn Hadzar al Askalani(d 852).

f) Islamisk historia :
- Profetens Historia – Ibn Djazir At Tabari(d 310).
- Tarih Al Islam – Imam Dhahabi(d 748).
-Al Bidaya wa Nihaya – Ibn Kathir(d 774).

g) Böcker om arabisk poesi
Under Profeten s.a.w.s liv var poesi den tidens media, den tidens sätt att berätta om olika händelser. Profeten s.a.w.s hade sina poeter, så som Hasan ibn Thabit och Abdullah ibn Rawahah. Naturligtvis lutar sig de lärda i sira, enbart tillbaka på poesi med rätt återberättarkedja.




