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The Origin Of The ShiiSm 

By Syed Hadi Hasan 

What you will read: 

1. A brief introduction 
2. The word “Shia” in the Holy Quran 
3. The word Shia in the Traditions of Prophet Muhammad SAWW 
4. Shia among the companions of Prophet Muhammad SAWW 
5. The list of the 133 Companions of Prophet Muhammad (saww) marked as the Shia of Imam Ali (as). 

 

People often question where the term Shia has come from?  We completely agree with the 
question but expect every curious mind to ask the same question about the other identities.  

Many raise this question because they have been bombarded with numerous derogatory 
statements such as Shiism is not a religious movement, rather it is a political division, Shiism 
originated from the rise of Imam Ali (as) to the caliphate, Shiism was invented and spread by a 
Jewish enemy of Islam, Abdullah bin Saba, who disguised himself as a convert Muslim, Shia faction 
was introduced during Safavid dynasty of Persia etc.  

Following is a brief probe into the origin of Shiism. Though, we have not discussed any of the 
above mentioned questions directly, but hopefully their credibility is mirrored in the paper before 
you.  

The word “Shia” in the Holy Quran 

In noble Quran, the word Shia has been used in two meanings: Shia literally means “followers”. 

1. The follower, devout and loyal- whenever the word has been used for the followers of the 
great personalities such as Nooh (as) and Musa (as), it is always used in very positive and 
sacred meaning.  

a. ‘and indeed Ibrahim is one of the Shias of Nooh’ (Saffat:83) 
b. ‘And he (Musa) entered the city unnoticed by the people and found two men 

fighting, one was of his Shia, and the other of his enemies. The one of his Shias 
appealed for his help against his enemy… (Quran 28:15) 

Interestingly, the terms “Muslim” and “Shia” both are used first time for Hazrat Ibrahim AS, the 
flag bearer of the true concept of the oneness of God. 
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2. The scattered groups- whenever the word is used for the wandering groups without a 
divine and pious leader or the followers of bad leaders, the word bears negative meaning. 

a. ‘Pharaoh had exalted himself in the land and had divided its people into (Shia’a) 
different sects…’ (28:4). Phiraun had divided Bani Israel in many differing groups 
without having a vision, shared goal and an adequate leadership.  

b. You (My messenger) have nothing to do with those who have made divisions in 
their religion and become (Shia’a) sects.  (6:159) 

The word Shia in the Traditions of Prophet Muhammad SAWW 

قال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البرية ) . لما نزلت ھذه اآلية قال الرسول لعلي يا 
  علي ( ع ) ھم أنت و شیعتك

1. ‘And those who believe and do good deeds are the best of all creatures’ (Surah Bayyinah v. 
7) Upon the revelation of this verse, Prophet Muhammad SAWW announced: ‘O Ali, the 
word “Kheir ul Bariyyah” the best creature, refers to you and your Shias’1 

قال رسول هللا ( صلى هللا علیه وسلم ) يا علي إذا كان يوم القیامة يخرج  قوم من قبورھم لباسھم النور على 
نجائب من نور أزمتھا يواقیت حمر تزفھم المالئكة إلى المحشر فقال علي تبارك هللا ما أكرم ھؤالء على هللا 
قال رسول هللا ( صلى هللا علیه وسلم ) يا علي ھم أھل واليتك وشیعتك ومحبوك يحبونك بحبي ويحبوني 
 بحب هللا ھم الفائزون يوم القیامة

2. The messenger of God (SAWW) said: O Ali, on the Day of Judgment, a nation will come out 
of their graves whose garments will be of Noor/light, and they will be riding the camels of 
Noor/light with the reigns of red rubies, the angels will be escorting them towards the 
ground of Mahshar. Ali (as) said: Glory be to Allah, how honorable these people are before 
Him. Prophet SAW said: O Ali these people are your followers, Shias and beloved ones; 
they love you for my love and they love me for the love of Allah; and these are the 
prosperous ones on the day of Resurrection. 2  

قال: كنّا عند النبي صلى ّ� علیه وسلّم، فأقبل   ،روى ابن عساكر بإسناده عن جابر بن عبد ّ� 

الكعبة فضربھا بیده. ثّم قال: والذي قد أتاكم أخي، ثّم التفت الي«طالب، فقال رسول ّ�:   علي بن أبي

 .لھم الفائزون يوم القیامة إّن ھذا وشیعتهنفسي بیده، 
وأقومكم بأمر ّ�، وأعدلكم في الرعیّة، وأقسمكم  ثّم قال: إنّه أوّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعھد ّ�، 

قال: وفي ذلك الوقت نزلت فیه: (إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّلَِحتِ ُأولَئَِك ». بالسويّة، وأعظمكم عند ّ� مزية

 .7/98ُھْم َخْیُر اْلبَرِيَِّة). البیّنة:
 أقبل علي قالوا: قد جاء خیر البرية.كان أصحاب محمد صلى ّ� علیه وسلّم إذا   
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3. Ibn Asaakir (a prominent Sunni historian) narrates by his chain of narration from Jabir bin 
Abdullah that he said: ‘we were in the presence of the Prophet (saw) when Ali the son of 
Abutalib appeared,  and prophet SAW said: “my brother has come to you and then he 
turned towards Kabah, and touched it with his hand and said: I swear by the one in whose 
hand is my soul,  verily Ali and his Shias are the successful ones on the day of resurrection”.  
At that point he SAW added: “Ali is the first of you all who believed in me, and he is the 
most loyal of you in regard with the covenant of Allah, and the best establisher of the 
religion of God, and the most just of you all for creatures of Allah, and the best to observe 
the equality among you and possesses the most honourable traits before Allah”.  Jabir 
says: At this time Allah revealed the verse: ‘And those who believe and do good deeds are 
the best of all creatures’ (Surah Bayyinah: 98: 7). After this event whenever Ali came to any 
gathering the companions of the messenger of Allah used to say:  the best of the creation 
has arrived.’ 3 
 
  "عن الشعبي عن علي قال: قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: “أنت وشیعتك في الجنة ...

4. Sha’bi narrates from Ali: The messenger of God said: ‘O Ali you and your Shias are in 

paradise’.4 

أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال لعلي أنت وشیعتك تردون على الحوض رواة مرويین بیضة وجوھكم 
 وان عدوك يردون على الحوض ظمأ مقمحین

5.  Indeed the messenger of Allah said to Ali: ‘You and your Shias will arrive to me before the 
‘Pond’ while quenched to satisfaction, your faces are glowing. But your enemies will meet 
me at the ‘Pond’ while thirsty and abased’. 5  
 
There are around forty traditions in our Sunni brother’s resources that I am skipping from 
to avoid the lengthiness of this paper.  

Shia among the companions of Prophet Muhammad SAWW 

According to the Islamic resources at least 133 great companions of Prophet Muhammad (SAWW) 
are clearly entitled as Shias. (The full list is attached at the end of this paper) We are mentioning 
only a few of them: 

1. Zahabi, a great Sunni traditionalist, in biography of the companion Hujr bi Adi clearly 
writes:  

وھو حجر الخیر ... أبو عبد الرحمن الشھید . له صحبة ووفادة ... وكان شريفا ، أمیرا مطاعا ، أمارا بالمعروف ، 
 مقدما على االنكار ، من شیعة علي رضي هللا عنھما
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‘He is Hujr al-Khair (a title given to Hujr) Abu Abdirrahman Al-Shaheed. He lived with Prophet 
SAW, he was a dignified man, the chief and a leader….from the Shia of Ali. May Allah be pleased 
with them’.  

كان بین الصحابة حتى في عھد النبي ( صلى هللا علیه وآله وسلم ) شیعة لربیبه علي ، منھم : أبو ذر 
الغفاري ، والمقداد بن األسود ، وجابر بن عبد هللا ، وأبي بن كعب ، وأبو الطفیل عمر بن وائلة ، والعباس بن 
 .عبد المطلب وجمیع بنیه ، وعمار بن ياسر ، وأبو أيوب األنصاري

2. Dr Subhi al-Saalih declares: ‘there have been individuals even during the life of Prophet 
Muhammad SAWW, who were famous of being the Shias of his SAWW’s nurtured one, Ali. 
Among them are Abuzar, Meqdad, Jabir, Ubai bin Kab, Abutufail Umar bin Wailah, Abbas 
bin Abdul Muttalib, all his children, Ammar and Abu Ayyub Ansari’. 6 
 

 وكان سلمان من شیعة على ( علیه السالم ) وخاصته

3. Ibn abi al-Hadid Mu’tazli confirms: ‘Salman was one of the Shias and special companions of 
Ali’7.  

The 133 Companions of Prophet Muhammad (saww) marked as the Shia of Imam Ali (as). 

The following resources from our Sunni brothers clearly confirm that these great and the 
renowned companions (RZ) were the Shia of Imam Ali (as): 

al-Mubarrad, Al-Kamil 7/130,  

 Ibn Aseer, Usd ul Ghabbah 1/35, 61, published: Damascus,   

Ahmad Ameen, Fajr al-Islam p 267,  

Ibn Hajar Asqalani, al-Istiaab 1/280, 

Abdul Waahid Ansaari, Madkhal Mausooah al-Atbaat al-Muqaddasah Ch: Shiah 

، حذ�فة بن جندب بن جنادة، أبو ذّر الغفاري وعمار بن �اسر، سلمان الفارسي، المقداد بن عمر بن ثعل�ة الكندي

لمعذبین في ال�مان صاحب سر النبي، خز�مة ابن ثابت األنصاري ذو الشهادتین، الخ�اب بن األرت الخزاعي أحد ا

األنصاري، أنس بن  ان األنصاري، ق�س ابن سعد بن ع�ادةهللا، سعد بن مالك أبو سعید الخدري، أبو الهیثم بن التیه

 عل�ه وآله وسّلم الحرث بن من�ه أحد شهداء كر�الء، أبو أیوب األنصاري خالد بن ز�د الذي استضافه النبي صلى هللا

والء، قال فاتح جلعند دخوله للمدینة، جابر بن عبدهللا األنصاري أحد أصحاب ب�عة العق�ة، هاشم بن أبي وقاص المر 

دف الملوك الذي محمد بن الخل�فة أبي �كر تلمیذ عليٍّ ور�ی�ه، مالك بن الحرث األشتر النخعي، مالك بن نو�رة ر 
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نصاري، عبدهللا بن قتله خالد بن الولید، البراء ابن عازب األنصاري، ُابّي بن كعب سید القراء، ع�ادة بن الصامت األ

ن عمیر واضع له وسّلم ومن سادات القراء، أبو األسود الدؤلي، ظالم بمسعود صاحب وضوء النبي صلى هللا عل�ه وآ

، خالد بن سعید بن أبي عامر بن ُام�ة بن عبد شمس خامس من أسلم، ُاسی د بن ثعل�ة ُاسس النحو �أمر اِإلمام عليٍّ

در ومن األنصاري من أهل بدر، األسود بن ع�سى بن وهب من أهل بدر، �شیر ابن مسعود األنصاري من أهل ب

ة األنصاري من القتلى بواقعة الحرة �المدینة، ثابت أبو فضالة األنصاري من أهل بدر، الحارث بن النعمان بن ُام�

لم،أهل بدر، رافع بن خدیج األنصاري ممن شهد ُاحدًا ولم یبلغ وأجازه النبي صلى هللا عل�ه وآله وس  

ل بن كعب بن عمیر بن ع�ادة األنصاري من أهل بدر، سماك بن خرشة أبو دجانة األنصاري من أهل بدر، سهی

ابت بن عمرو األنصاري من أهل بدر، عت�ك بن التیهان من أهل بدر، ثابت بن عبید األنصاري من أهل بدر، ث

مر من ، أبو مسعود عق�ة بن عحط�م ابن عدي األنصاري من أهل بدر، سهیل بن حنیف األنصاري من أهل بدر

ليٍّ عل�ه السالم أهل بدر، أبو رافع مولى رسول هللا صلى هللا عل�ه وآله وسّلم الذي شهد مشاهده كلها مع مشاهد ع

، أبو بردة بن دینار وممن �ا�ع الب�عتین العق�ة والرضوان وهاجر الهجرتین للح�شة مع جعفر وللمدینة مع المسلمین

در، ر، أبو عمر األنصاري من أهل بدر، أبو قتادة الحارث بن ر�عي األنصاري من أهل باألنصاري من أهل بد

صاري أحد عق�ة بن عمر بن ثعل�ة األنصاري من أهل بدر، قرظة بن كعب األنصاري، �شیر بن عبدالمنذر األن

وآله وسّلم �الجنة، ثابت  �هالنق�اء بب�عة العق�ة، یز�د بن نو�رة بن الحارث األنصاري ممن شهد له النبي صلى هللا عل

دیل بن ورقاء بن عبدهللا األنصاري، جبلة بن ثعل�ة األنصاري، جبلة بن عمیر بن أوس األنصاري، حبیب بن ب

ن بن ضب�عة بن الخزاعي، ز�د بن أرقم األنصاري، شهد مع النبي صلى هللا عل�ه وآله وسّلم س�عة عشر وقعة، أعی

دینار أبو حمزة  یز�د األسلمي من أهل ب�عة الرضوان، تم�م بن خزام، ثابت ابن ناج�ة التم�مي، األص�غ بن ن�اتة،

م�مي، الثمالي صاحب الدعاء المعروف، جندب بن زهیر األزدي، جعدة بن هبیرة المخزومي، حارثة بن قدامة الت

ي دجانة بجبیر بن الجناب األنصاري، حبیب بن مظاهر األسدي، حك�م بن جبلة العبدي اللیثي، خالد ابن أ

شرحبیل  األنصاري، خالد بن الولید األنصاري، ز�د بن صوحان اللیثي، الحجاج بن غار�ة األنصاري، ز�د بن

سدي، ثعل�ة األنصاري، ز�د بن جبلة التم�مي، بدیل بن ورقاء الخزاعي، أبو عثمان األنصاري، مسعود بن مالك األ

د بن منصور ي، عبدهللا بن حزام األنصاري شهید ُاحد، سعأبو عمرة األنصاري، أبو الطفیل عامر بن واثلة اللیث

، شرحبیل الثقفي، سعد بن الحارث ابن الصمد األنصاري، الحارث بن عمر األنصاري، سل�مان بن صرد الخزاعي

ذكره، عبد  بن مرة الهمداني، شبیب بن رت النمیري، سهل بن عمرصاحب المر�د، سهیل بن عمر أخو سهل المار
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اتم الطائي، عروة عي، عبدهللا بن خراش، عبدهللا بن سهیل األنصاري، عبید هللا بن العازر، عدي ابن حالرحمن الخزا 

أهل  بن مالك األسلمي، عق�ة بن عامر السلمي، عمر بن هالل األنصاري، عمر بن أنس بن عون األنصاري من

ة بن النعمان ن عروة المذحجي، هبیر بدر، هند بن أبي هالة األسدي، وهب بن عبدهللا بن مسلم بن جنادة، هاني ب

مدرك الخثعمي،  الجعفي، یز�د بن ق�س بن عبدهللا، یز�د بن حور�ت األنصاري، �على بن عمیر النهدي، أنس بن

هیثم بن جر�ر عمرو العبدي اللیثي، عمیرة اللیثي، عل�م بن سلمة التم�مي، عمیر بن حارث السلمي، عل�اء بن ال

األنصاري،  ملة في قتال الفرس بواقعة ذي قار، عون بن عبدهللا األزدي، عالء بن عمروأبوه الهیثم من قواد الح

ر التم�مي، نهشل بن ضمرة الحنظلي، المهاجر بن خالد المخزومي، مخنف بن سل�م العبدي اللیثي، محمد بن عمی

بو فضالة األنصاري، العق�ة، أحازم بن أبي حازم النجلي، عبید بن التیهان األنصاري، وهو أول الم�ا�عین للنبي لیلة 

، عبدهللا بن أو�س القرني األنصاري، ز�اد بن النضر الحارثي، عوض بن عالط السلمي معاذ بن عفراء األنصاري 

لعبدي اللیثي، منقذ بن سل�م العبدي اللیثي، عالء بن عروة األزدي، القاسم بن سل�م العبدي اللیثي، عبدهللا بن رق�ة ا

ن حج�ة ثي، الحارث بن حسان الذهلي صاحب را�ة �كر بن وائل، بجیر بن دلجة، یز�د بالنعمان العبدي اللی

د، ز�اد بن أبي التم�مي، عامر بن ق�س الطائي، رافع الغطفاني األشجعي، سالم بن أبي الجعد، عبید بن أبي الجع

ه وآله وسّلم ومن لى هللا عل�الجعد، أ�ان ابن سعید بن العاص بن أم�ة بن عبد شمس من أمراء السرا�ا أ�ام النبي ص

 خلص أصحاب اِإلمام علّي عل�ه السالم. حرملة بن المنذر الطائي أبو ز�ید

[Retrieved from http://www.aqaed.com/book/506/hawie-01.html#ind4] 

 

Generally in response to the above mentioned traditions and the list of the great companions 
known as Shias, each and every Muslim sect (except Khawarij) claim that they are the type of 
Shias mentioned in these traditions.  

My sincere request to all these sects is that if this is the case, then why you have chosen for 
yourselves other identities such as Devbandis, Brelvis, Salafis, Ahl e hadith etc.? Where they have 
come from? Why don’t you use the honorific term of “Shia” as your identity and follow the 
command of Allah, Prophet Muhammad and the Sirat/methodology of the great companions of 
Prophet Muhammad?   

I believe if Muslim World only refrains using self-invented or politically-motivated identities, and 
unite under the genuine and God-gifted identity of the “Shia of Ali”, the mists and clouds of the 
misfortunes of Muslim Ummah will be drifted and the glowing sun of the prosperity, blessings and 
mercy of Allah will shine upon them in both worlds as promised by Allah and His messenger.   Let’s 

http://www.aqaed.com/book/506/hawie-01.html%23ind4
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proclaim: Islam is our religion, Shia of Ali is our identity and we all are one united nation. ‘Indeed, 
this nation of yours is one nation, and I am your Lord, therefore worship me’. (Noble Quran: 
21:92) 
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