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Cách Thức Tayammum

Cách Thức Tắm Bắt Buộc

 Định tâm trong lòng «con tim» và nói {Bis mil lah}, sau đó  
 vỗ hai bàn tay xuống mặt đất bụi, chỉ một lần rồi chùi cả hai lòng
 bàn tay lên mặt, rồi đến tay trái chùi lên mu bàn tay phải và kế
đến là dùng tay phải chùi lên mu bàn tay trái.
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 Không qui định phải xoè các ngón tay vỗ  
 xuống đất bụi và không cần phải chà các kẽ
tay.
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 Tayammum là hình thức  
 thay thế việc tẩy rửa bằng nước
 khi không thể sử dụng nước
 hoặc không có nước hoặc lo sợ
 có hai nếu sử dụng nước. Lúc
này dùng đất bụi thay nước.
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Cách thức Wudu

 1- cứ gì xuất ra từ bộ phận sinh dục và hậu môn, như:
nước tiểu, phân hoặc hơi, máu
 2- Mất kiểm soát hoàn toàn do ngủ hoặc ngất xỉu.
3-Ăn thịt lạc đà.

- Trong những điều làm hư Wudu:
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 Ash ha du al laa i laa ha il lol loh wa da hu laa sha ri ka lah, wa ash ha du anh na mu
 ham ma đanh ‘ab du hu wa ro su luh} theo bộ At-Tirmizdi ghi thêm: {Ol lo hum maj 'al ni
mi nat taw waa b.i.n, waj 'al ni mi nal mu ta toh hi r.i.n}
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  - Nói sau khi đã hoàn thành Wudu :

 - Giáo luật việc qua quá qui định cho phép ?

 Không được phép rửa vượt quá mức qui định cho phép như
 rửa nhiều hơn ba lần, hoặc rửa thêm khỏi cùi chỏ đến cả
 bắp tay, hoặc rửa cao hơn mắt cá đến tận ống quyển, hoặc
vuốt luôn cổ.
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 Kế đến rửa hai bàn chân đến khỏi
hai mắt cá.
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 Không cần lấy nước
 mới mà tiếp tục
 dùng hai ngón tay
 chỏ áp hai vành tai
 trong và hai ngón
 tay cái áp hai vành
 tai ngoài và vuốt
 dọc theo vành tai
cả trong và ngoài.
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 Kế đến vuốt đều đầu, dùng hai
 lòng bàn tay sau thấm nước
 vuốt từ chân tóc trán dài ra
 sau gáy và vuốt ngược trở lại
điểm bắt đầu.
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 Kế đến rửa hai tay từ đầu các ngón
 đến khỏi cùi chỏ, bắt đầu bằng tay
phải rồi đến tay trái.
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 Kế đến rửa mặt “rửa từ chân tóc trán
 của người trung bình đến chót cằm,
 tính theo chiều dài và chiều ngang là
từ tai này qua tai kia.”
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 Kế đến lấy nước bằng tay phải đưa lên súc
 miệng rồi phun ra, rồi lấy nước lần kế tiếp đưa
 lên mũi mà hít vào rồi dùng hai ngón tay chỏ và
tay cái của bàn tay trái mà hỉ mạnh ra.
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 Định tâm lấy Wudu
 trong tâm «con tim»
 và nói: {Bis mil lah}
rồi rửa hai bàn tay.
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 - Các lý do bắt buộc tắm :
 1- Bị Junub: Là do xuất tinh bởi giao hợp hoặc các lý do khác hoặc đầu khất
 dương vật nằm trong âm đạo. 2- Dứt máu kinh nguyệt và máu hậu sản. 3- Chết
 không phải là người Shahid (tử vì đạo ngoài sa trường).  4- Người cải đạo sang
Islam. 2

 Định tâm trong tâm (con tim) tắm bắt buộc, và nói thầm « Bis mil
 lah », rồi xối nước ướt toàn bộ cơ thể, ướt cả da đầu, da mặt nhất là
nam giới có râu dày, rậm cùng với súc miệng và mũi.
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