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Abstract

This paper aims to scientific statement virtue of patience and 

different grades between people from an Islamic perspective 

framed references criticism analytical reading of the human. It is 

not secret that the Quran has decided fourteen centuries ago 

constituents mental health ahead of western scientists and 

thinkers in the modern age. 

It was considered commendable patience based on holding 

your soul for anxiety, stress and tensions and anger in the basis 

of this health and showed precious verses that will not be 

achieved only with not be achieved only with sincere belief. As 

verses also identified three patterns of persons of personality are: 

reassuring soul, blaming and inclined towords evil and each 

imprison and characterics is positive to the birth of anew science 

is personal fiqh in the holy Quran to discover the secrets of the 

human soul outwardly and outwardly from an Islamic 

perspective even beyond the stsge simulation and tradition of 

western scientists who have studied the personal perspective of 

material and establish the nation’s science psychology new 

represents stage innovation unprecedented derived from the 

sources of legislation for this came this study in an introduction 

and four chapters and conclusion that included a set of findings 

and recommendations.             
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الخون بوالوونوبوكٍو  بببببولنبلونكم بشيو مب و ببب

واألكفسبوبالثمراتبوشيربالصاشري بالذي بإذابأصاشته ب صوبب باوالناببببل  باأل نا

ببِإكَّابهللبوبإكابإلبو بااعوون ببب
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ولونبننوفباًوالبظلوب ببببب
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وااو بشوضوم باونعبشوور بتاعوات ببببببب11]

واصوبربعلومب وابأصواشكبإ بببببب011/األكووا بببلببلنن بابمابآتان 

 بذلكب  بعز باأل نا
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وتتٍناباإ بذلوكب و ببببوإ بتصبرواب

 بعز باأل وناب
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ي رال
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وع ومببب

أ بتمرهنابشبئالبوهنبخبٌربلم بوع مبأ بتحبونابشوبئالبوهونبشوٌربلمو بببببب
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 Antidepressantب

01

- Pertofron = Desipramin  

- Aventyl    = Nortriptyline 
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- Topranil  = Imipramin  

- Tryptizol = Amitriptyline

- Sinequan = Doxepine 

Benzodiazepines

- Librium = Chlodiazopoxide 

- Valium  = Diazepam  

- Ativan  = Lorazepam

Butyropherone

- Haldol = Haloperidol 
  

 


