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نشر المعی

تالیف حکیم محمد شریف خان دهلوی

لرانبلالا
کتاب “عالج االمراض فارسی” ،نوشته حکیم محمدشریف خان دهلللوی ،یلکلی اب کلتل
اربشمند در بمینه ساخت معرفی انواع دار های ترکیبی درمان معالجه انواع بلیلملاریهلا اسلت
ر ش تصحیح تحقیق در این کتاب به شیوهی مقابله بوده است که در علیلن حلاع سلعلی در حل ل
اسلوب نگارش نسخ به عنوان منبعی اب میراث شده است
کتاب عالج االمراض مشتمل است بر یک دیباچه ،یک مقدمه بیست مقاله یک خاتمه که مقدمه نیل
ردیده اسلت
در د فصل بوده هر مقاله اب چندین فصل تشکیل شده که براساس حر ف ال باء مرت
بلا ذکلر
در هر مقاله به شرح بیان یک نوع بیماری پرداخته راه های درمان آن را نی ذکلر کلرده
دار های مرک در هر مقاله یک فصل نی به م ردات اختصاص یلافلتله اسلت در پلایلان نلیل لل لات
اصطالحات آمده است
مقاله ا ع در تدبیر اقسام صداع
مقاله د م در اقسام سرسام

سار

مقاله هشتم در تدبیر امراض ش ت
لثه

مانیاسبه مقاله نام در امراض الحلق

مقاله سوم در تدبیر مالیخولیا

امثاع آن

مقاله دهم در امراض ریه
جن

مقاله شان دهم در امراض اعضای تناسل
قصبله آن

صلرع
مقاله چاارم در تدبیر فالج للقلوه
سکته خدر اختالج دیگر امراض دماغی

مقاله یابدهم در امراض قل

مقاله پنجم در تدبیر امراض عین

مقاله د ابدهم در امراض مری

مقاله ششم در تدبیر وش

مقاله سی دهم فی تدبیر اللکلبلد
المراره

مقاله ه تم در تدبیر انف

مقاله چااردهم در مبحث امعاء
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مقاله پان دهم در امراض کلیه

مثانه

صلدر

ثدی

مقاله ه دهم در مبحث م اصل
د الی مانیاسباا

داءال لیلل

مقاله هیجدهم در مبحث حمیات
مقاله نوبدهم در مبحث امراض جلد
ضربه سقطه تدبیر شرب سموم

معده
اللطلحلاع

مقاله بیستم منقسم بلر چلالار فصلل
خاتمه تقری

مقعد
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