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Rhyme Poetry in Abu Jaafar bin Saeed 

 
Yasmin Mohammed Jomaa Mohammed 

Abstract 

This study is meant to address hair Abu Ja'far bin Said, 

through the prism of stylistic goal was to address the inherent poetic 

texts by the poet in itself, and the disclosure of the salient 

characteristics  

This study has tried to achieve for itself scientific objectivity 

while acknowledging the difficulty of being objective complete 

literary works, and here Baloslobah statistical study hired without 

relying on intuition to disclose how much his Islamic phenomena of 

this objective  

After the study, the study addressed the rhyme in the poetry of 

the poet ended with the following results  

A study of rhyme in poetry of Abu Ja'far bin said for featured 

voices by Ruja features prominent musical voice, an uninhibited Roya 

was rhymes ABI Ja'far special capacities  

First: If the old system of Arabic poetry beat absolute rhymes 

rhymes recorded this trend reached its extent with Abu Jaffar, the 

proportion going to absolute rhymes (155.63%) It represents more 

than three quarters of the Cabinet while the rhymes (16.45%  

Other: Hungarian attached to rate other comes contrary to what 

is common in ancient Arabic poetry  

Abu Ja'far was inclined to use words with morphological 

structure in his rhymes, and the words of his rhymes were linked to 

other words House making empowered in place. 
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