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Pré-requisitos

·       Ablução (wudu).

Objetivos

·       Aprender sobre  tayammum - o substituto do wudu quando não houver água
disponível.

·       Saber as situações em que o tayammum pode ser feito.

·       Aprender a fazer o tayammum.

·       Conhecer as superfícies que podem ser usadas para o tayammum.

·       Aprender o que anula o tayammum.

Termos em árabe

·       Wudu - Ablução.

·       Ghusl - Banho Ritual.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

·       Tayammum - Ablução seca.

Introdução
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O que você deve fazer na situação em que
precisa fazer o salah, mas não tem água adequada
para o wudu, nem tem tempo suficiente para
encontrá-la rápido o bastante para rezar no
horário? 

E se você estiver doente e não puder fazer o wudu, ou se fizer for prejudicial à sua
saúde? Qual é o procedimento correto nesse caso?

A resposta para essas perguntas comuns é fazer uma ablução "seca", chamada 
tayammum.  Tayammum consiste em usar terra limpa ou areia para limpar o rosto e as
mãos com a intenção de se preparar para rezar e, como tal, substitui o wudu em
circunstâncias especiais.

O procedimento e as condições básicas para fazer o tayammum são mencionados no
Alcorão e na Sunnah. O Alcorão diz:

"E, se estais enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde
se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não
encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as
mãos e roçai as faces e os braços, à guisa de ablução. Por certo,
Allah é Indulgente, Perdoador." (Alcorão 4:43)

O Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse:
"Toda a terra foi transformada em um lugar limpo para rezar para
mim e para minha nação. Sempre que alguém da minha nação
quiser rezar, ela tem algo para se purificar, isto é, a terra."[1]

O tayammum é uma das cinco bênçãos de Allah aos muçulmanos que Ele não deu a
nenhum outro Profeta antes do Profeta Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de
Allah estejam sobre ele. O Profeta disse:

"A mim foram concedidas cinco coisas que não foram concedidas a ninguém antes:... a terra foi
feita um local de oração para mim - independentemente do local e seja quem for de minha nação
que quiser rezar, ele pode..."[2]

Situações onde o tayammum é feito
O tayammum não pode ser feito indiscriminadamente ou quando alguém acha

inconveniente fazer o wudu. Existem situações específicas em que ele pode ser feito:

(1)  Se você não encontrar água ou a água não for suficiente para o wudu. Antes de fazer o 
tayammum, você deve tentar conseguir água apropriada de qualquer lugar acessível que a
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encontre. Somente se você não encontrar água boa, ou estiver muito longe, poderá fazê-lo.

'Imran bin Husain, um dos companheiros do Profeta Muhammad disse, "Estávamos
com o Mensageiro de Allah durante uma viagem. Quando ele liderou o povo em
oração um homem ficou de fora. Ele perguntou-lhe, 'O que o impediu de rezar?'
Ao que respondeu, 'Preciso de um banho de purificação e não há água suficiente.'
Ele disse: 'Use a terra, pois ela é suficiente.'"[3]

(2)  Lesão ou Doença.

Você pode fazer tayammum se achar que o uso da água piorará sua doença com base
em experiências anteriores ou nos conselhos médicos. Uma pessoa hospitalizada que não
pode fazer o wudu, pode manter uma sacola com um pouco de areia para fazer o 
tayammum.

(3)  Se a água lhe for prejudicial porque está muito fria e, por algum motivo, você não pode
aquecê-la.

'Amr ibn al-'Aas narrou que ele estava participando de uma expedição. Ele teve um
sonho molhado durante uma noite extremamente fria e tinha medo de que se fizesse ghusl,
morreria. Ele fez a oração da manhã com seus companheiros. Então foi ao Mensageiro de
Allah para perguntar a respeito. O Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele, disse, "Ó Amr, você rezou com seus companheiros enquanto
precisava de um banho purificador?" Amr mencionou o versículo, "E não vos mateis.
Por certo, Allah, para convosco, é Misericordiador" ao profeta. Ao que apenas sorriu
e não disse nada.[4]

(4)  Se você estiver próximo da água, mas tiver medo de ir até ela.

(5)  Se você tiver água, mas precisa dela para cozinhar, ou a estiver guardando para uso
posterior. Por exemplo, isso pode acontecer durante um acampamento. Muitos dos companheiros
economizavam água potável e faziam o tayammum.

(6)  Se você tiver medo que o tempo do salah (oração ritual) termine quando chegar até a água.

Como fazer o tayammum
1.    Você deve ter a intenção de se purificar e remover a impureza. A intenção está no coração e
não é proferida.

2.    Diga 'Bissmillah' (Eu começo com o Nome de Allah).

3.    Toque levemente o chão ou uma superfície com terra com as palmas das duas mãos.

4.    Sopre as mãos e retire qualquer excesso para não deixar o rosto empoeirado.

5.    Limpe as palmas das mãos, depois o rosto e as palmas e costas das mãos até os pulsos.
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Ammar, o companheiro do Profeta, disse: "Tornamo-nos sexualmente impuros e não
tínhamos água, então rolamos na terra como faz um animal e rezamos". Isso foi
mencionado ao Profeta e ele disse:

"Isso lhe teria sido suficiente,"

...e ele bateu a terra com as mãos, soprou nelas e depois o rosto e as mãos com elas"[5]

A terra usada para o tayammum
É permitido fazer o tayammum com qualquer coisa que seja da terra:

·       terra ou poeira limpa

·       qualquer superfície empoeirada

·       areia

·       a parede se for feita de algo da terra (pedras ou tijolos de barro), mas não se tiver
uma superfície limpa de madeira ou pintada

·       qualquer tipo de parede empoeirada

O que você pode fazer após realizar o tayammum?
Basicamente, você pode fazer qualquer coisa para qual o wudu é feito, como o salah

(oração ritual) e tocar o Alcorão.

O que invalida o tayammum
O tayammum é invalidado se houver água e ela puder ser usada para o  wudu.  Fora

isso, tudo o que invalida o wudu invalida também o tayammum:

(1)  Soltar gases.

(2)  Passagem de urina.

(3)  Passagem de fezes.

(4)  A liberação de líquido prostático e wadiy (líquido branco espesso que vem depois de urinar).

(5)  Sono profundo.

 (6) Relação sexual ou emissão de esperma ou líquido orgásmico feminino.

Se você fizer o salah (oração ritual) depois de fazer o tayammum e então encontrar
água, não há necessidade de repeti-la, mesmo que sobre tempo para aquele salah .
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Notas de Rodapé:

[1] Ahmad

[2] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[3] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[4] Ahmad, Abu Dawud

[5] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim
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