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Знакови изласка душе из тела 
 

 

            У већини случајева код људи се на самрти 

могу  препознати одређени знакови. Дотични знакови 

се спознају путем осећања, увида или праћењем 

великог броја људи који су били на самрти. 

 

           Знакови су: 

 

1. Хладноћа крајева тела и стопала. 

           А разлог томе јесте тај што душа када почне 

излазити, прво крене из ногу, и ова чињеница је 

спозната путем праксе и праћења људи на самрти. 

Ако човеку који је на самрти ставимо руке на стопала 

осетићемо хладноћу. Затим, ако ставимо руку на 

поткољеницу осетићемо да је топла, али након 

одређеног времена ћемо осетити да су ледена и 

стопала и поткољеница. Исто тако је са целом ногом, 

па доњим делом тела итд. Дакле, пратећи топлоту 

тела од стопала ка горе може се установити докле је 

душа изашла.1  

 

 

 

                                                           
1 Поменуте речи сам чуо од неколико студената који су стручни у 
купању мртваца, и поменуте ствари су познате искуством и 
праћењем стања људи на самрти. 
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2. Знојење чела.  

Преноси се од Бурејде, Аллах био задовољан 

њиме, да је Посланик, мир над њим, рекао: 

„Смрт верника је са знојењем чела.“2 

Поменути зној је жућкасте боје који нагиње на црну 

боју, а појављује се на челу и то је оно што се може 

приметити код великог броја људи приликом изласка 

душе. 

3. Паника попраћена несвестицом.  

Поједини људи у стању када им дође анђео 

смрти и они га препознају западну у чудно стање. 

Човек у том стању некада прича нешто што је 

неразумљиво, час падне у несвест, час се пробуди, а 

разлог томе је тешко стање кроз које пролази. 

 

4. Брзо кретање душе по прсима.  

Човеку буде тесно и тешко дише. 

 

 5. Гаргара која буде у грлу.  

 Рекао је Узвишени: А зашто ви кад душа до 

гуше допре, и кад ви будете тада гледали, а Ми смо 

му ближи од вас, али ви не видите-, зашто је онда 

ако нисте у туђој власти, не повратите, ако 

                                                           
2 Хадис, бележе: Тирмизи, бр. 982., Несаи, 4/5-6., Ибн Маџе, 

бр. 1452., Ахмед, 3/350. 
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истину говорите?...  (Кур'ан, поглавље Ел-Вакиа, 

83–87.) 

 6. Покретност и лакоћа покрета.  

 Некада човек пред смрт осети у телу 

покретност и лакоћу коју није осећао до пре, као на 

пример да буде болестан и у несвести дуго времена, а 

затим се пробуди као да је у потпуности здрав и при 

томе нађе ову покретљивост. И то није увек код 

свакога исто. 


