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ـيالبحثصملخ وتلق ـة، اللغ ا مرَّت اليت املراحل تكشف فهي اللغة، يف كبريةٌ أمهيةٌ هلا اللهجات دراسة
قبيلة لكل اللهجيَّة اخلواص معرفة يف ِهمسوت اللغة، تطَوُّر على ونظرا،الضوَء العربية، تكوين يف إسهامها ومدى

تسرد ثعلبة بن قيس قبيلة وملكانة األمهية هلجتهمهلذه يف النحوية الظواهر البحث هذا .يف

وائل بن بكر من كبريةٌ قبيلةٌ ثعلبة بن قَيس ـن،وقبيلةُ ب معدِّ بن نزار بن ربيعة بن أسد إىل نسبها وينتهي
اليمامة،عدنان يف ترتل كانت القبيلة ـة،وهذه اجلنوبي ـاء األحي أحد ـ منفوحة من تمتدُّ كانت ومساكنهم

ال احلاليةملدينة األفالج منطقة إىل ـ اآلن .رياض

النحوية الظواهر من قيس قبيلة هلجة يف ما البحث أظهر ـالظواهر،وقد ب ـةً مقارن كثرية تكن ومل
األخرى ذاك. اللغوية ـا وم عنها؛ البعيدة أو هلا ااورة القبائل بعض الظواهر هذه يف قيس قبيلةَ شاركَت وقد
أمَّ أبناُء ألم كثرياإال بينهم فيما التواصل حيدث واحدة، .ة

ـواهر الظ هذه لبعض شواهد الكرمي القرآن يف ورد إذ قيس؛ قبيلة فصاحة على الظواهر هذه لَّتد ،وقد
ـارهم اختي أو ـة، اخلفيف احلركة باختيارهم وذلك التخفيف، إىل قيس قبيلة ميِل على الظواهر هذه لَّتد كما

األلفاظ بعض .ختفيف



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٢

مقدمة
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٤

ثَعلَبةنسب:األولاملبحث بن قَيس )٣(قبيلة



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٥"مجعا

قَيسقبائل



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٨



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٩"مجعا

)٣٢(قيسمشاهري



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ١٠



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ١١"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ١٢



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ١٣"مجعا

قيسمنازل



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ١٤



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ١٥"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ١٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ١٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ١٨

قيسمياه



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ١٩"مجعا

ثَعلَبةالظواهر:الثايناملبحث بن قَيس هلجة يف النحوية

واللهجةاللغة



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٢٠
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٢١"مجعا
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الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٢٢
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٢٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٢٤
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٢٥"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٢٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٢٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٢٨



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٢٩"مجعا

الضَّمِّ" حيثُ"بناء على
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الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٣٠
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٣١"مجعا
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الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٣٢



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٣٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٣٤

ـاجلرُّ "   مذْ"ب



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٣٥"مجعا

ومذْ"استعمالُ )١٧٤(وإعمالُهما" منذُ



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٣٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٣٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٣٨

بصـن ب الْمعرَِّف املطلقة" أل"املصدِر املفعولية على اخلرب يف
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٣٩"مجعا
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الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٤٠
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٤١"مجعا
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الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٤٢

)٢٠١(اإلشارةدرجات



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٤٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٤٤



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٤٥"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٤٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٤٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٤٨
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٤٩"مجعا

الغضبعدم من )٢٣٧(التعجُّب



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٥٠



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٥١"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٥٢

واالستنتاجالتقومي



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٥٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٥٤



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٥٥"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٥٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٥٧"مجعا

امللحق

قيسشجرة قبيلة نسب
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٥٩"مجعا

رقم اليمامةمراكز). ٢(الشكل يف قدمياو،العمران قيس قبيلة منازل فيها .يظهر

البلدان(مننقال معجم خالل من الرياض ملنطقة التارخيية السبيعي،اجلغرافيا العزيز عبد بن رسالة،إلبراهيم

جامعة،ماجستري يف االجتماعية العلوم اإلسالميةكلية سعود بن حممد ـ١٤٠٧،اإلمام .)ه



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٦٠
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ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٦١"مجعا

رقم متضاريس). ٤(الشكل احلاضرمواقع العصر يف قيس قبيلة .نازل



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٦٢

واملراجع املصادر



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٦٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٦٤



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٦٥"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٦٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٦٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٦٨



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٦٩"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٧٠



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٧١"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٧٢



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٧٣"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٧٤



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٧٥"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٧٦



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٧٧"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٧٨



ثَ بن قَيس هلجة يف النحوية ودراسة"علَبةالظواهر ٧٩"مجعا



الغنيمان اهللا عبد بن حسان ٨٠
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Abstract. Dialectology (Dialects Study) is of great importance for language. It states the phases of 

language and highlights the evolution of language. It contributes to the recognition of the dialectal 

characteristics of each tribe and the extent of its contribution in the composition of the Arabic language. 

And due to this importance, I have studied in this research the grammatical phenomena in Qais Bin 

Tha'alaba Dialect for the standing of this tribe in Arabic language. 

Qais Bin Tha'alaba Tribe is a major tribe stemmed from Bakr, son of Wael, whose lineage ends to 

Asad, the son of Rabi'ah the son of Nizar the son of Ma'ad the son of Adnan. This tribe lived in Al-

Yamama Region and their houses were from Manfouha - a current south quarter of Riyadh City - to Al-

Aflaj Region.  

The research has displayed the dialectic phenomena of Qais Tribe Dialect. They have not been a 

lot when compared to phonetic, morphological or linguistic phenomena. Some of the neighboring and 

remote tribes have shred Qais Tribe in these phenomena. That is only because they are scions (sprigs) of 

one nation, who communicate so much with each other.  

These phenomena has stated the eloquence of Qais Tribe Dialect; as there had been provided in the 

Quran evidences of some of these phenomena. As well,  such phenomena had proved Qais Tribe's 

tendency to mitigation and their selection of mitigating some words. 


