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BÀI HỌC NHẬP MÔN 

HỌC CÂU –TỪ CĂN BẢN TRONG GIAO 

TIẾP TIẾNG CHĂM 
GIỚI THIỆU TÊN  

 Salam! Xin Chào  

 Sa - ai (cei, wa) kajap karo halei?  Anh có khỏe 

không? 

 Po, dahlak kajap karo min. Vâng/dạ, tôi khỏe ạ! 

 Nếu cùng đạo:  

 Người Chăm Islam thường chào nhau bằng câu: 

 Assalamu Alaikum! (Cầu sự bình an đến với 

bạn!) 

 Đáp lại là: Wa Alaikumussalam! (Và cũng cầu 

sự bình an đến với bạn!) 

 

 Sa-ai angan hagait: Anh tên gì? 

 Dahlak angan:  Ja Dũng, Muk Dung. 

 Tôi tên là:  ông Dũng,  bà Dung. 

 Sa-ai angan hagait?: Anh tên gì? 

 Dahlak angan?: Ali Bin ahmeh bin Saleh Al 

Fulani  

 Tôi tên là: Ali Bin ahmeh bin Saleh Al 

Fulani.(Xin gọi tôi là Ali) 

 Hoặc Dahlak angan: Nuraa Bint  Saleh Al 

Fulani. (Xin gọi tôi là Nuraa)  
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PHẦN I 
1.1.TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI CHĂM  

Ở VIỆT NAM VÀ CHĂM ISLAM Ở TP. CHCM    

4 

DÂN SỐ VÀ TÊN GỌI  

 

Truyền thống: 

Người Chăm có 4 nhóm  

và gọi theo tên tự gọi  

của họ như sau:   

•Chăm Jat  

•Chăm Ahiér 

•Chăm Bani/Awal  

•Chăm Islam 

 Nhà nƣớc thống kê: 

      Tổng số dân: 178. 948. 000 

ngƣời (1/4/2019),  3 nhóm:  

• Chăm Bàlamôn: 64.547 (tr.62) 

• Chăm Hồi giáo:  70.934 (2019, 

tr. 162) - 75.268 ngàn (2009)   

• Không tôn giáo: 43.000 người  

(Hồi giáo chiếm 0,1% , Bàlamôn liệt 

kê vào tôn giáo khác). 



1.2. DI SẢN VĂN HÓA CHĂM Ở VIỆT NAM  

250 đền tháp, 85 lễ hội, 115 thần linh 

 

57 thánh đƣờng  trên toàn quốc 
(Masjid, Surau) 
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2.1.CHĂM ISLAM Ở TP. HCM  

 DÂN SỐ  

• Tp. Hồ Chí Minh (7. 819 người) 

•  (Chiếm khoảng 10%  DS Chăm Islam cả nước) 

 NGUỒN GỐC 

 Từ vùng Chăm An Giang (Châu Đốc) - TP.HCM  

• Giai đoạn 1 (1930 -1945): Thời Pháp  

• Giai đoạn 2 (1945 - 1966): Thời Anh - Ấn  

• Giai đoạn 3 (1966 -1975): Thời kỳ lũ lụt lớn ở miền Tây – 
Chăm di dân vào  Tp.HCM 

  Nơi định cư đầu tiên của người Chăm TP.HCM là ven 
sông rạch Sài Gòn, Bến Nghé, Kênh Đôi, Kênh Tẻ, Rạch 
ông Lớn, Thị Nghè … 

 

 Tổng số dân: 70.934 ngƣời  (tr. 

162) 

   Định cư các tỉnh /Tp sau:   

• Ninh Thuận (4.000 người)  

• An Giang (14.209 người) 

• Đồng Nai (3.887 người) 

• Tây Ninh (3.250 người) 

 

2. CHĂM ISLAM Ở  VIỆT NAM   
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2.2. KHU DÂN CƢ CHĂM ISLAM  

TẠI TP. HCM 

 Tổng cộng 19 khu dân cư 

 Khu dân cư (Jama’ah) quần tụ xung quanh 

một thánh đường (Masjid, Surau).  

 Ví dụ khu người Chăm dọc kênh Nhiêu Lộc -

Thị Nghè (P13, quận 3);  

 Khu người Chăm gần cầu Công Lý (Phường 

15 và 17 quận Phú Nhuận); 

   (xem thêm danh sách thánh đường và khu dân 

cư)  
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Danh sách thánh đường, tiểu thánh đường   

và  các khu dân cư người Chăm Islam tại Tp. Hồ Chí Minh 

 
Số 

TT  

MASJID 

 (THÁNH ĐƯỜNG) 

ĐỊA CHỈ  & KHU DÂN CƯ  

1 Masjid Anwar 157B/9, Dương Bá Trạc, Q.8 

2 Masjid Al Sa’Adah 45/67 Bình Tiến, Q.6 

3 Masjid Niamatul Islamiyah 360-360C CMT 8, Q.3 

4 Masjid Noorul Islam C/C 86/1, Phan Văn Hân,  

Q. Bình Thạnh  

5 Masjid Jami-ul Muslimin 52, Nguyễn Văn Trỗi, Quận, Phú 

Nhuận 

6 Masjid Hayatul Islam 317/75 CMT 8, Quận 10. 

7 Masjid Al Muwahidin 306 Song Hanh, Hà Nội. Q.9 (khu  

đầu ngã tư Bình Thái  - Đỗ Xuân 

Hợp) 

8 Masjid Al Musulman 66 Đông Du, Q.1. 

9 Masjid Jamiul Islamiyah 495 B, Trần Hưng Đạo, Q.1. 

10 

  

  

Masjid Rahim 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1. 

  SURAU (TIỂU THÁNH ĐƯỜNG) ĐỊA CHỈ  & KHU DÂN CƯ  

  

11 

  

Surau Al Mubarak 85/16 Phạm Thế Hiển, Q.8 

12 

  

Surau Noorul Ehsan 111/24A, Hùynh Văn Bánh, Phú 

Nhuận 

13 

  

Surau Noorul Islam 39. Trần Quang Diệu, Q.3. 

  JAMMA’S  (NHÀ NGUYỆN)   ĐỊA CHỈ  & KHU DÂN CƯ MỚI VÀ CŨ   

  

14 Jama’a Al Masjid 641 Nguyễn Trãi, Q.5 . 

15 

  

Jama’a Cầu Chông - Ụ Tàu Quận 4 

16 Jama’ Ah Đồng Diều Phường 4, Quận 8 

17 Jama’ Ah Gò Vấp Quận Gò Vấp 

18 Jama’ Ah Bình Chánh Huyện Bình Chánh 

19  Jama’ Ah Củ Chi Huyện Củ Chi  

(Hẻm 28, Đường 92,  Ấp Bến Đó , Tân 

Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp HCM). 
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Phần III 

 TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

 VÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO   

3.1. Tổ chức cộng đồng (Jama’ah)  

9 

3.2. Ban Quản trị (hệ thống chức việc) 

3.3. Ban giáo cả (hệ thống chức sắc)   

3.4. Ban Đại diện cộng đồng Chăm Islam 



3.1. • Jama’ah: cộng đồng tộc người có cùng tôn 

giáo Islam, cùng sinh hoạt trong tháng 

đường (masjid) hoặc Surau. 

• Masjib (đại thánh đường): Xây dựng khu  

đông dân (Hakim/Hakem)  

• Surau/Surao (tiểu thánh đường): Xây dựng 

khu dân cư ít dân (Naib/Naep) 

• Jama’ah (nhà nguyện): Khu dân cư mới, ít 

dân   

JAMA’AH 
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3.2 
Ban Giáo cả và Ban Quản trị  

Ban Giáo Cả  

Chịu trách nhiệm về việc quản lý sinh hoạt tôn giáo 

(giáo lý, giáo luật)  và sinh hoạt xã hội. 

Ban gồm 07 người  

• 01 Hakim/Hakem: Quản lý chung  

• 02 Phó của Hakim (Naib và Ahli).  

• 01 Khatib/Khotip: Người giảng kinh 

• 01 Imam/Imâm:  Người hướng dẫn hành lễ  

• 01 Muezzin (Bilal): Người thông báo lễ, cầu nguyện 

• 01 Tuan/Tuen:  Dạy chữ, dạy đọc kinh Qur’an.  

Ngoài ra còn có Thư ký, Thủ quỹ 

 

 

Ban Hakim (Ban 

Giáo cả) 

(Hệ thống chức sắc, 

chức việc) 
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3.3 
Thường BQT thánh đường hay Jama’ah) có 5 thành 

viên  

• Hakim (Trưởng ban): Phụ trách chung   

• Khatib, Imam: Phó ban giáo lý  

• Một ngƣời uy tín: Phó Ban xã hội 

• Thủ qũy, Thƣ ký: tài chính  

• Họ là những người đại diện pháp lý, pháp luật trong 

sinh hoạt đời thường trong cộng đồng (tranh chấp, 

thưa kiện, ly hôn, trật tự xã hội) 

  Cầu nối với nhà nước trong vấn đề quản lý xã hội, dân 

sự liên quan đến sinh hoạt cộng đồng.    

 

BAN  

QUẢN  

TRỊ  

(Hệ thống chức sắc 

chức việc) 
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3.4.  
 Trƣớc 1975 

• "Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam“.  

• "Hội đồng giáo cả Islam Việt Nam".  

  Sau 1975 

 Năm 1992: Chỉ 121 ra đời năm 1992 

của BBT TW Đảng, Thông tri 03/ 2008.  

 Kết quả: “Ban Đại diện cộng đồng Hồi 

giáo Tp.Hồ Chí Minh (7/1992).  

 Năm 2005: Ban đại diện người Chăm 

Islam ở An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai 

và Ninh Thuận cũng ra đời (Nghị định 

22 của Chính phủ). 

 

BAN ĐẠI 

DIỆN CỘNG 

ĐỒNG HỒI 

GIÁO TP 

HCM” 

 Cơ cấu tổ chức “Ban đại diện cộng 

đồng Hồi giáo”:  

• 01 Chủ tịch  

• 01 Phó Chủ tịch  

• Thư ký  

• Thủ quỹ  

• Văn phòng, con dấu 

• Tài khoản riêng 

• Hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm  

 Từ 1992- 2022: 6 nhiệm  kỳ   
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Phần IV  
CƠ SỞ  CẦU NGUYỆN, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT 

4.1. Cơ sở cầu nguyện (thánh đƣờng) 

15 

4.2. Giáo lý (Kinh Qur’an/Koran/Coran)    

4.3. Giáo luật (Siriat, Sunnah, Hadith)  



4.1. THÁNH ĐƯỜNG   4.1.1. TP.HCM: 19 thánh đường lớn nhỏ 

• 10 thánh đường (Masjid). Vd. Jamiul 

Islamiyah -Trần Hưng Đạo.  

• 4 tiểu thánh đường (Surau).Vd. Noorul 

Ehsan - Hùynh Văn Bánh. 

• 6 đơn vị hành lễ (Jama’ah). VD. Jama’ah 

Gò vấp; Jama’ah Củ Chi.  

 Thánh đường Ấn Độ (66 Nguyễn Du, Q.1).  

 Thánhđường Mã Lai-Indonesia (Cholon 

Janital Mosque, 641 đường Nguyễn Trãi, 

P.11, Q.5). 

 Có 3 loại:  

 Masjid:  Đại thánh  

đường  

 Surau/Surao: Tiểu thánh 

đường  

 Nhà nguyện: Khu dân 

cư mới (Jama’ah)   

16 



4.1.2. Đặc điểm 
 Tọa lạc:  Nơi cao ráo, sạch sẽ, mát mẻ, trong khu dân cư 

 Kiến trúc: Kiểu thánh đường Ả Rập – Mã Lai  

 Biểu tượng: Mái vòm, hình củ hành, mặt trăng lưỡi liềm, ngôi sao 

 Trang trí: Không thờ hình tuợng, chủ yếu trang trình bằng những 

đường hình học, hình vòng cung nhọn, hoa lá… 

 Màu sắc: Trắng và xanh ngọc là chủ đạo  

 Nơi cầu nguyện: Thánh đường có một hội trường rộng.  

• Đặt 1 Minbar – Khatib giảng kinh và 1 Mihrah cho Imam hướng 

dẫn hành lễ 

• Chỉ treo bức tranh thánh đường và những đoạn kinh Qur’an đóng 

khung  

• Dưới nền có trải thảm để cầu nguyện 

• Bên ngoài thánh đường luôn có hồ/vòi nước để vệ sinh…. 
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4.2. KINH 
QUR’AN  

• Giáo lý của Islam được trình bày trong thiên kinh 

Qur’an (Al Quran لقرآن). ) 

• Qur’an (Al Quran القرآن) ) theo tiếng Ả Rập: “đọc”.  

• Thiên kinh Qur’an: Là lời phán của Allah bằng 

tiếng Ả Rập  được ban  cho nhà tiên tri Muhammad 

qua thiên thần Giê- Bri-en trong 22 năm (từ năm 

610- 632). 

• Lƣu ý: Islam chỉ có duy nhất một quyển thiên kinh 

Qur'an không có quyển thứ hai như tôn giáo khác.  

 

4.2.1.Giải thích từ ngữ và nội dung thiên 

kinh Qur’an 
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4.2.2.  • Qur’an: có 114 Surah/chương, 611tr, 6.219 ayat/khổ, đoạn  

• Không phân theo logic nội dung cốt truyện 

 Phân theo  thứ tự độ ngắn –dài  

Chương dài xếp trước 

Chương ngắn xếp sau  

• Ví dụ, ngoại trừ Surah 1 có 7 câu/đoạn (ayat) thì Surah 2  

dài đến  286 đoạn (từ tr. 2- 49)  

• Surah 122 -114, những Surah cuối cùng chỉ có 4-5 ayat (tr. 

604)  

Quyển thiên kinh được xếp trang đọc từ phải sang trái 

 

 

Bố cục 

Thiên 

kinh 

Qur’an    
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Surah 1 

 Thiên kinh 

Qur’an 
(nguyên văn đoạn mở đầu Al- 

Fatiha -Khai đề) 

Sura 1: Chương 1- trang 1  

 

1. Nhân danh đấng Allah, Đấng rất mực độ lượng, Đấng 
rất mực khoan dung. 

2. Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ 
tể) của vũ trụ và muôn loài; 

3. Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung;  

4. Đức vua của ngày phán xử (cuối cùng); 

5. (Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với 
riêng Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ; 

6. Xin Ngài giúp đỡ chúng tôi (đi) theo con đường ngay 
chính; 

7. Con đường của những người được Ngài ban ân, không 
phải con là (con đường) của những kẻ mà Ngài đang 
giận dữ và (cũng không phải là con đường) của những 
ai lầm đường lạc lối.  
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4.2.3.  Thiên kinh Qur’an có 3 nội dung lớn:  

• 1) Aqidah: Niềm tin (tin vào thượng đế Allah, 

tin vào sứ giả Muhammad, tin vào nội dung kinh 

sách, tin vào ngày tận thế, tin lời phán xét, cứu rỗi...); 

• 2) Shari’ah/Siriat: Giáo lý thực hành (cách hành 

lễ, bố thí, sinh hoạt tôn giáo); 

• 3)Akhlaq (Mu’amalah): Đạo đức, cách ứng xử, 

mối quan hệ con người và xã hội. 

 

 

Nội dung 

Thiên 

kinh 

Qur’an    
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 Lưu ý  Từ Surah 1 FATIHA (khai đề) đến Surah 

112 - AL-IKHLAS (cuối quyển kinh, tr. 
602)  

Đều khẳng định đức tin tuyệt đối của người 

Muslim với Allah và thể hiện sự tôn kính 

không gì có thể thay thế được. 

• Theo thống kê trong toàn bộ 6.219 ayat  có 

3.500 câu là những câu cầu nguyện mang 

mệnh lệnh của thượng đế.  

 Vì thế, việc phủ nhận đức tin hay nghi ngờ 

Allah là một trong những trọng tội. 

• Trong 3 nội dung trên  

• Nội dung thứ nhất (Aqidah: 

Niềm tin) 

 Là quan trọng nhất, lặp đi 

lặp lại nhiều nhất trong 

quyển kinh.  
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4.2.4  QUR’AN hàm chứa nền tảng tín ngưỡng cổ người Ả Rập.  

Kế thừa những tín điều của đạo Do Thái và Kitô giáo qua 

những kinh Cựu Ước và Tân Ước.  

Cụ thể trong kinh Qur’an có hệ thống thần linh của Kitô 

giáo (Musa/Isa, Moise/Gesu, Mayam/Maria, Birael/Jacop 

Adam, Eva (sách Sáng thế) (xem kinh Qur’an, tr. 605);  

Vườn địa đàng Adam và Eva;  

Thượng đế tạo ra vũ trụ trong 7 ngày…  

Trong hành lễ cũng có chữ  Amen/Amin.  

 

Mối quan hệ 

giữa thiên 

kinh Qur’an  

và những bộ 

kinh khác     
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4.3.  Giữa giáo lý và giáo luật Islam không tách rời mà hòa 

quyện, bổ sung cho nhau.  

Do vậy, giáo luật của Islam cũng bao hàm:  

• Thiên kinh Qur’an, 

•  Sách Sunnah (đường lối của Muhammad)  

• Lời nói việc làm và sự công nhận, xác tín của 

Muhammad (Hadith). 

 Sunnah và Hadith: Mục đích để giải thích, hướng dẫn  

tín đồ thực hành và bổ sung những gì chưa đề cập 

trong thiên kinh Qur’an.  

 

GIÁO LUẬT 

(Shari’ah/ 

Siriat/ 

Sunnah/ 

 Hadith) 
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HAY NÓI CÁCH KHÁC: 
Ngƣời Chăm Islam Tp.HCM theo giáo phái 

“Sunni” (Ahli Sunnah  Waljama’ah) 

 Thuộc trường phái “Mazhab Shafie” (trường 

phái theo giáo lý thực hành) 

 Bao gồm thiên kinh Qur’an và giáo luật Hadith 

(Sunnah). 

Siriat (Sunnah – Hadith): là giáo luật, bổ sung 

thêm cho những gì còn khiếm khuyết trong 

giáo lý nhằm điều hòa mối quan hệ kinh tế, văn 

hóa, xã hội, chính trị của các tín đồ Islam.  

 

 Sunnah – Hadith là cơ sở 

giáo lý thứ hai của Islam 

bao gồm 9 bộ chính:  

•  al-Bukhari, Muslim,  

• al –Tirmizi, Ibu majah,  

• al –Nasa’i,  

• Abu Dand,  

• Musnad Ahmad,  

• al – Muwatta’ Ahmad,  

• Ad –Darimi)   
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1. SHAHADAH: đọc kinh, chứng nhận, 

xác tín 

2. SALAH: Cầu nguyện  

3. ZAKAT: Bố thí 

4. SAWM: Nhịn chay tháng Ramadan 

5. HAJI: Hành hương tại La Macca   

 

4.3.1.  

NĂM CỘT TRỤ 

GIÁO LÝ 
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Tuyên đọc câu Kalimah Shahadah:  

• Wa Asha Du an na Allah Ilaha Il Lallah  

    (Tôi công nhận đấng Allah duy nhất!). 

• Wa Asha du an na Muhammad rosu Lullah 

 (Tôi công nhận Muhammad là vị sứ giả cuối 

cùng!).   

 

1. SHAHADAH 
(Câu chứng nhận về tính độc nhất của Allah và 

chứng nhận Muhammad là Sứ giả của Allah) 

(Thiên  kinh Qur’an, Surah 2, tr.10) 
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2. Salat (Cầu nguyện) 
 Cầu nguyện 1 ngày 5 lần:  

1. Lúc mặt trời mọc (5-6 h sáng) 

(Sobh)   

2. Buổi trưa (1-13 giờ) (Zohr) 

3. Buổi xế chiều (16-17h) (Asar)     

4. Lúc mặt trời lặn (18h) (Maghrih)  

5. Ban đêm (19 - 20h) (Ishak)  

 

       (Thiên kinh Qur’an, Surah 2, tr.2 ).   

 Chủ yếu cầu nguyện sau giờ làm việc 

và ban đêm.   

 Hàng ngày đến giờ cầu nguyện ông 

Bilak thông báo trên lao nhắc nhở.    

 Cầu nguyện, tạo sự sảng khoái tinh 

thần, giảm bớt căng thẳng sau giờ làm 

việc mệt nhọc.    
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Nghi thức cầu nguyện  
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Nam -  nữ cầu 
nguyện tại 

thánh đường  
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Vệ sinh thân thể trước khi cầu nguyện 

Trước khi cầu nguyện 

• Rửa tay bằng nước tinh khiết  

• Súc miệng- nhổ nước bọt 

• Rửa mặt 

• Rồi rửa cánh tay từ khuỷ tay xuống  

• Lấy nước dấp lên đầu và mái tóc 

• Rửa chân (từ bàn chân đến mắt cá)  

Làm như vậy 3 lần - bắt đầu từ bên phải 
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3. Zakat: Bố thí 
(Thiên kinh Qur’an, Surah 2,  điều  43, 83, 110, 177…) 

 Zakat thuộc cam kết tôn giáo, tự nguyện hơn là phải bắt buộc.  

 1) Zakat hàng năm đóng góp lớn cho nhà nước,thánh đường như  tiền, vàng, bò …  

  2) Zakat Fifrah  theo dịp lễ.     

 Theo đó, người giàu có trích 2,5- 10% lợi tức đóng góp cho xã hội.  

• Ví dụ: Nếu có vàng 20 lạng còn dư (đóng 5 phân); trâu bò 30 con (đóng 1 con); lúa 40 

hộc (đóng 4 hộc),  tiền (đóng 2,5%).  

• Những ai bố thí nhiều thì được đạo phong tên Sadagah (người thiện tâm). 

• Nhà nước thu lợi tức này - giống như thu thuế. 

 Chăm Islam Tp HCM thƣờng chỉ đóng tiền và gạo (2,5 - 3kg/1ngƣời) trong mỗi dịp 

lễ tôn giáo 
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TIỀN ZAKAT  - SỔ THU CHI 
Zakat mùa  Ramadan  

(Thánh đường Nguyễn Trãi 2019) Sổ thu chi của một thánh đường  

34 



4. RAMADAN HOẶC SAWM: Nhịn ăn 
(Thiên Kinh Qur’an, Sđd, Surah 2, điều 171-175 va ̀ 185)  

• Ramadan - tháng 9 theo lịch Islam (tháng ăn chay, nhịn ăn).  

• Tháng này tính bắt đầu từ ngày trăng lặn (hết tháng) đến khi xuất  trăng lưỡi 

liềm (bắt đầu tháng mới) là kết thúc ăn chay (xã chay). 

• Tất cả tín đồ, nhịn ăn ban ngày, chỉ ăn về đêm từ lúc mặt trời lặn đến trước lúc 

mặt trời gần mọc.  

 Thời gian nhịn ăn – nghiền ngẫm kinh Qur'an và những điều luật tôn giáo. 

 Nhịn đói để thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo. 

 Thành tâm chia sẻ, yêu thương cộng đồng nhân loại. 

• Trẻ em và phụ nữ có thai, người bệnh, khách bộ hành không phải thực hiện 

Ramadan nhưng phải nhịn bù lại khi nào thuận tiện. 
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Haji - Hành hƣơng 
(Thiên Kinh Qur’an, Sđd, Surah 2,  

 điều 187-215, tr. 29-33; Surah 5, điều 196).   

  
Theo quy định của Isalm giáo, mỗi giáo dân ít nhất một lần trong 

cuộc đời phải hành hương về thánh địa La Macca bằng chính kinh 

phí của bản thân mình (nếu có điều kiện). 

Trước khi đi phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người thân (những 

người ở nhà không đi hành hương).  

Vào tháng Ramadan, chỉ có người Muslim mới được về La Macca. 

Sau khi hành hương đến La Macca, tín đồ Islam sẽ có được danh 

hiệu là "Haji”  

Xác định vị trí và nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng.  
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Tín đồ Islam cầu nguyện  
tại đền Kaaba – Thánh địa Macca  
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Halal - Ẩm thực  38 



4.3.2. Halal trong ẩm thực  
(Halal: Được phép, hợp pháp) 

ĐƯỢC PHÉP, ĂN HỢP PHÁP 

• Được ăn cơm, hải sản, cá sông, rau, củ 

quả  bình thường; 

•  Khi ăn thịt, thịt đó phải chính tay người 

Islam giết, cắt tiết theo nghi thức  hiến tế 

• Khi làm thịt con vật sống phải dùng dao 

sắc để cắt tiết. 

• Trước khi cắt tiết, người cắt tiết phải 

hướng mặt về phía Tây – La Macca đọc 

câu  kinh: 

 

KIÊNG CỮ, BẤT HỢP PHÁP 

• Không ăn thịt heo,  thịt  động vật chết. 

• Không ăn thịt loài vật có móng vuốt 

như chó, mèo, sư tử, báo, đại bàng, quạ, 

kên kên. 

• Không ăn động vật lưỡng thể như rắn, 

ếch, kỳ đà... 

 Nếu ai vi phạm: Haram 

 

• Bismillah, Allah Akar” (Nhân danh thượng đế Allah vĩ đại) (đọc từ 3-7 lần). 

 Mục đích xin phép thượng đế và nhớ ơn thượng đế ban phát cho con người thực phẩm. 
39 



4.3.3. JIHAD 

JIHAD/Jihah: Tư tưởng thánh chiến, tử 

vì đạo.   

Tư tưởng này được đề cập trong  Thiên 

kinh Qur’an,  Surah 3, điều 142, 146; 

Surah 4, điều 45; Surah 5, điều 35; 

Surah 8, điều 74, 75 ...).   
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PHẦN V 

MỘT SỐ PHONG TỤC VÀ  HỆ THỐNG NGHI LỄ 

 LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT    

5.1. Trẻ  em, phụ nữ       

41 

5.2. Hôn nhân -  gia đình  - tang ma     

5.3. Hệ thống nghi lễ tôn giáo        



 

Địa vị  

trẻ em    

• Người Muslim quý trẻ em, xem là quà 

tặng của thượng đế. 

• Khi trưởng thành làm lễ  

Khatan/khotan  (Cắt da quy đầu và  

màng trinh). 

• 5-7 tuổi, con trai đưa đến thánh đường  

học  chữ Ả Rập và kinh  Qur’an. 

• Bé gái cũng phải học kinh Qur'an. 
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Bá gái sinh hoạt trong cộng đồng   
 Bé trai trong lớp học chữ Jawi và Qur’an   
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Phụ nữ   
Địa vị ,  tục che mặt 

Chăm 
Islam  

ở Tp HCM 
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Nguyên tắc cƣới xin:  

• Độ tuổi: 18-20 tuổi   

• Nội hôn: cùng dân tộc, có một số qui định  

• Ngoại hôn: Khác dân tộc nhưng  cưới về phải nhập đạo 

Islam  

• Phụ nữ có quyền thách cƣới - Đàn ông đa thê  

• Lễ cƣới theo qui trình: Lễ hỏi, lễ cưới,  lễ đính hôn 

(Kabol) 

• Ngƣời tổ chức cƣới:  “ong  Wali, “ong Uak” và “muk 

Uak”, ông  Ahly, ông mai mối (maha). 

• Ngày cƣới: Thường  sau mùa  hành hương Haji  hoặc vào 

dịp sinh nhật thiên sứ Muhammad. 
 Phụ hệ - mẫu hệ: Nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều yếu tố 

mẫu hệ truyền thống Chăm  

 

 

Hôn nhân 
   (Cưới xin) 
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• Mộ theo hướng Bắc Nam, thi hài nằm  nghiêng mặt về hướng Tây - thánh địa La Macca 

• Mộ lấp đất nhô lên hình mu rùa, được đánh dấu bằng cách đặt hai tấm bia hoặc đóng hai 

thanh gỗ ở đầu và chân mộ.  

• Trên đó có ghi họ tên người chết, ngày, tháng, năm qua đời. 

  Dựng xong hai tấm bia xem như công việc chôn cất hoàn tất. 

 

 

 TANG LỄ  
• Tin vào ngày tận thế; 

 Sẵn sàng đón nhận cái chết; 

• Trƣớc khi  tắt thở, thầy đọc kinh cầu 

nguyện;  

•  Tắm thi hài, nghi thức liệm, đọc kinh cầu 

nguyện; 

• Đƣa đến thánh  đƣờng  cầu nguyện lần cuối . 

• Khuyến khích chôn trong ngày. 

• Chôn nghĩa địa riêng   theo nghi thức của 

đạo Islam  
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4.3. HỆ THỐNG NGHI LỄ TÔN GIÁO (8 lễ chính) 

1) Lễ Tolak Bala: Lễ cầu an tổ chức ngày 27/2 (tháng Safar 1438 lịch 

Islam) nhằm trừ tai họa, xua đuổi điều xấu (gốc Chăm – Mã Lai).  

2) Lễ Maulid: Lễ mừng ngày sinh của Muhammad, tổ chức vào ngày 12/3 

(tháng Rabi ul – Awal,1438 lịch Islam).  

3) Lễ Isra’ & Mi’raj: Lễ thăng thiên, tổ chức ngày 27 (tháng Rajab 1438 

lịch Islam),kỷ niệm ngày Muhammad thăng thiên. 

4) Lễ Nisfu: Lễ đại xá, tổ chức ngày 15/8 (tháng  Sha'aban 1438 lịch 

Islam)  để tín đồ có cơ hội ăn năn sám hối, cầu xin đấng Allah đại xá.  
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• 5)  Lễ Ramadam: Lễ vào tháng 9 của lịch Islam. Đây là tháng 

chay niệm 

• 6)  Lễ Lailatul Qadri: Kỷ niệm đêm 27 tháng Ramadam, đây là 

đêm  Muhammad nhận mặc khải về  thiên kinh Qur’an.  

• 7) Lễ  Raya Eid Al Fitri: Chăm gọi là Harei raya,  tổ chức  vào 

ngày 1/10  (tháng Shawwdhan) sau khi tháng Ramadan chấm dứt.  

• 8) Đại lễ Haji:Tổ chức vào ngày 10-12/12 (tháng Zulhijjah của 

lịch Islam), được xem là  đại lễ (tổ chức  2-3 ngày) ăn  mừng 

(thường tế bò).  
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Tóm lại:  

 Chỉ có lễ Ramadam tổ chức lớn, còn lễ khác mang tính cách sự kiện.  

  Ôn lại lịch sử đạo Islam, tưởng nhớ đấng Allah, sứ giả Muhammad và  

cầu nguyện là chính.  

 Thời gian tổ chức: Sau giờ trưa, sau khi kết thúc công việc (sáng sớm, trưa  

hoặc về đêm) 

 Thời gian cầu nguyện khoảng 15-30 phút.  

  An cơm, cháo  cộng cảm 

  Tài chính sinh hoạt do tín hữu tài trợ, đóng góp.  
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KẾT LUẬN  

 

 

 1 

 Cộng đồng Chăm Islam tập trung 12 tỉnh, thành phố ở Việt Nam.  

 Trong đó TP.HCM chiếm gần 11% dân số Islam trên toàn quốc.  

 Islam chủ yếu tăng theo tỉ lệ sinh, tăng theo hình thức truyền đạo 

không đáng kể.  

 Dân cư hình thành theo các nhóm Jama’ah, đan xen với người Kinh.  

 Nhu cầu niềm tin tôn giáo cao, trở thành nhu cầu tinh thần không thể 

thiếu.  

 Chăm Islam thực thi giáo lý, giáo luật hầu như trọn vẹn mang tính 

Islam chính thống. 

 Từ  hệ thống tổ chức (chức sắc, chức việc) đến những người hành đạo 

(tín đồ), giáo lý, giáo luật, giáo  lịch đều có quy cũ, rõ ràng.  
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2 

 Giáo lý (kinh  Qur’an), giáo luật (Siriat -Sunnah- Hadith) trở thành   

nền tảng quan trọng  trong đời sống tinh thần và xã hội  của người 

Chăm Islam.  

Hoạt động tôn giáo Chăm  Islam hiện nay đang hướng đến tôn giáo 

hiện đại – hội nhập thế giới hơn là tôn giáo truyền thống dân tộc.  

Để hướng tới phương châm tôn giáo hoạt động làm sao  “vừa tốt đạo 

vừa đẹp đời”, ngƣời Chăm Islam  trên cơ sở giáo lý, giáo luật của 

mình cũng cần  điều tiết làm sao thích hợp với chính sách, pháp luật 

của  nhà nước Việt Nam. 

Đồng thời nhà nƣớc Việt Nam cũng cần quan tâm, tìm hiểu sâu về 

giáo lý, giáo luật, phong tục, tập quán của người Chăm Islam để 

hoạch định  chính sách, pháp luật phù hợp, hướng đến phát triển bền 

vững.  
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