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الحياة العملية

عبد هللا الفیصل بن عبد العزیز آل سعود
عبد هللا الفیصل بن عبد العزیز آل سعود (1922 - 2007)[1]. ھو األمیر والشاعر واالبن البكر للملك

فیصل بن عبد العزیز، ووالدتھ ھي األمیرة سلطانة بنت أحمد بن محمد السدیري.

بدأ العمل الحكومي رسمیاً في أواخر األربعینات المیالدیة من القرن الماضي، عندما عیّنھ الملك عبد العزیز
وكیالً لنائبھ في الحجاز، حیث كان ینوب عنھ في إدارة مجلس الوكالء، وكان حریصاً على مشاركة والده في
اھتمامھ بمكة المكرمة ومشروعات الحرمین الشریفین، وفي عام 1950، تم تعیینھ وزیراً للداخلیة والتي جمع
معھا وزارة الصحة، تفّرغ بعدھا للداخلیة، وفیما بعد لألعمال الحرة والقراءة واالطالع، رافق والده الملك
فیصل في العدید من المؤتمرات، ومنھا مؤتمر إنشاء األمم المتحدة عام 1945 في الوالیات المتحدة. وفي
المجال الشعري برع األمیر عبد هللا الفیصل في نظم القصیدة، واعتُبر واحداً من فرسانھا. تم تكریم األمیر في

العدید من المحافل السعودیة واإلقلیمیة والدولیة.

كان لألمیر دور بارز في النھوض بالحركة الریاضیة في السعودیة بدءاً من عام 1952، والذي شھد إقامة
أول دوري رسمي منظم لكرة القدم في المملكة، على كأسھ في المنطقة الغربیة، وساھم في عام 1954
بتأسیس االتحاد العربي السعودي لكرة القدم لإلشراف على تنظیم المباریات تحت مسمى اللجنة العلیا التحاد
ً كرة القدم، وفي العام الذي تاله، أنشأ صندوق لالعبین، وبفضل جھوده في عام 1955 تم اعتماد بالده رسمیا
كعضو أساسي في االتحاد الدولي لكرة القدم (الفیفا)، وتم قبول المملكة عضواً رسمیاً عام 1956. كما عمل

على اعتماد ثالث بطوالت لكرة القدم السعودیة، أبرزھا كأس الملك وكأس ولي العھد.[2]

دراسته

أعماله

دراسات عن شعره

ا��ثر الريا�� في السعودية والعالم العربي

زوجاته

أبناؤه

وفاته

المراجع

التحق عبد هللا الفیصل بإحدى المدارس االبتدائیة في مكة المكرمة، وكان التعلیم آنذاك في طوره األول،
فحصل على الشھادة االبتدائیة التي كانت من أعلى الشھادات آنذاك في المملكة، ولكنھ لم یكتف بشھادتھ
المتواضعة فانكب على التحصیل والمطالعة، وكان میلھ إلى الشعر واضحاً، وكان یقرأ في األدب والتاریخ
والسیاسة، ولكن الشعر كان أحب الفنون إلى نفسھ، وقد قرأ للعدید من الشعراء من امثال طرفة بن العبد
والنابغة الذبیاني وامرؤ القیس وعنترة وعمر بن أبي ربیعة والمتنبي وإبراھیم ناجي وأحمد شوقي وعلي
محمود طھ وبدوي الجبل وعمر أبو ریشة. یجھل الكثیرون أن األمیر الشاعر قد كتب الشعر الشعبي، فھو الذي

محتویات

دراستھ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Abdallah_alfaisal.jpg&filetimestamp=20070131202651&
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9


12/6/2018 عبد هللا الفیصل بن عبد العزیز آل سعود - ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9… 2/4

تعديل

وزير الداخلية والصحة السابقالمهنة

المواقع

موقع ا��مير عبد هللا الفيصلالموقع

 

ً ولد وعاش في بالد الجزیرة، في محیط كبیر أكثر شعرائھ ینظمون الشعر الشعبي الدارج، وقد كان رائعا
ومتمیزاً في ھذا الجانب. كما حصل عالدكتوراه الفخریة من جامعة رالي بوالیة كاروالینا الجنوبیة بالوالیات

المتحدة عام 2001 میالدي - [3]

تولى في عھد جده الملك عبد العزیز آل سعود المناصب التالیة:

مساعد نائب الملك (والده ا��مير فيصل) على الحجاز.

وزير الصحة

وزير الداخلية.

بعد ذلك تفرغ ألعمالة الخاصة (التجاریة) منذ عھد والده حیث أسس مجموعة الفیصلیة التي تعمل في عدة مجاالت. وھو أیضا شاعر كبیر من شعراء األغنیة العربیة
(الفصحى والنبطي) حیث تغنى بقصائده العدید من نجوم الغناء العربي والشعبي مثل:

أم كلثوم: (ثورة الشك، من أجل عينيك)

نجاة الصغيرة

عزيزة ج��ل

عبادي الجوهر

عبد الحليم حافظ

فايزه احمد

ط��ل مداح

محمد عبده (مغني)

محمد عمر

خالد عبد الرحمن

عبد الكريم عبد القادر

نبيل شعيل

فهد بن سعيد

وغیرھم من نجوم الغناء العربي.

لھُ دواوین مطبوعة وھي:

(وحي الحرمان) صدر عام 1953م/1373هـ (قصائد فصحى) الطبعة ا��ولى

(حديث قلب) صدر عام 1980م/1400هـ (قصائد فصحى) ترجم إلى ا��نجليزية والفرنسية والروسية

(مشاعري) صدر عام 1985م/1405هـ (قصائد شعبية نبطية)

ولھ أیضاً دیوان وحي الحروف، ودیوان خریف العمر. كان شغوفا بكل أمسیات الشعر الموسمیة وكان صالونھ - - عامرا بالجلسات الشعریة واألدبیة وكان مضیافا لعمالقة
الفن والشعر. كان یحب أم كلثوم لما یحوي صوتھا من شجن. كما كان مغرم بعبد الحلیم حافظ. وقد أھداھما عدة قصائد قامو بغنائھا ونجحت نجاحا منقطع النظیر [4])

أعمالھ

دراسات عن شعره
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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اھتم بالكتابة عن شعر األمیر عبد هللا الفیصل الكثیر من الباحثین والنقاد سواء أكانت كتابات في صحف ودوریات سیارة أو دراسات متخصصة في رسائل جامعیة، ولعل أبرز
من كتبوا عنھ الدكتور طھ حسین، والدكتور أحمد كمال ذكي، والدكتور حسن الھویمل والدكتور سعد ظالم والدكتور صابر عبد الدایم.

أما أبرز الرسائل الجامعیة التي اھتمت بشعره فھي:

رسالة الماجستير للباحثة منيرة العج��ن وكانت بعنوان (عبد هللا الفيصل حياته وشعره) وكانت في جامعة السوربون

رسالة الدكتوراة للباحث الشاعرعزت محمود علي الدين وكانت بعنوان (ظاهرة ا��غتراب في شعر إبراهيم ناجي وعبد هللا الفيصل ـ

عرض وتفسير وموازنة) وكانت في كلية اللغة العربية بـجامعة ا��زهر في القاهرة

رسالة ماجستير للباحثة حورية العتيبي، وكانت في كلية ا��داب للبنات في الدمام.

كما قام المنشد الشیخ مشاري العفاسي بأخذ قصیدة (إلى هللا) ولحنھا وأنشدھا وخرجت ضمن ألبوم ذكریات 2008

عمل عبدهللا الفیصل على تأسیس الریاضة السعودیة عامھ واألھلي خاصھ، فكان من الذین ساندو الریاضة السعودیة في أوائل والدتھا ویعد داعم رئیسي للنادي االھلي
السعودي وداعمھ األول وھو أحب االندیة الیھ كما ذكر في أحد اللقاءات التلفزیونیة، أیضا ال ننسى دعمھ للنادي االھلي المصري في التنازل عن نصیبھ في عدة شركات

لصالح النادي لینشئ لـ النادي االھلي قاعة حدیثة مغطاه وسمیت بوابة دخولھا باسم األمیر الراحل تكریماً لھ.

تبنى االھتمام باألھلي السعودي بعد استقالتھ من وزارة الداخلیة عام 1960 وال ننسى دوره االجتماعي للنھوض بكرة القدم السعودیة. فقد كان یتجول بسیارتھ في أحیاء مدینة
جدة و مكةالمكرمة لمشاھدة كرة القدم بالحواري وتشجیع المواھب بھا وال یبخل بالصرف علیھا وتبني الفرق تبنیاً أدبیاً (مادیاً)، ویعتبر األمیر ھو مؤسس الریاضة السعودیة.

ومن أبرز ماقام بھ حینما تم إیقاف مباریات كرة القدم في المملكة العربیة السعودیة بسبب مباراة بین النادیین األھلي و اإلتحاد وسمیت بمباراة كسر العظم لمدة سنھ كاملھ قام
بإعادة الریاضة إلى توھجھا القدیم.[5]

ا��ميرة الجوهرة بنت خالد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود (متوفيه) والدة (خالد ومحمد وعبد الرحمن وط��ل وسلطان وتركي وبندر)

ا��ميرة نورة بنت عساف العساف والدة سعود -مطلقة- (متوفية)[6] . عن عمر يناهز ( 80 ) عاماً. وصلي عليها بعد ص��ة ع�� يوم

الخميس الموافق 19/6/1433هـ في جامع ا��مام تركي بن عبدهللا بمدينة الرياض.

ا��ميرة سلوى بنت سعيد بن مسفر العدوي القحطاني والدة سلطانه و فيصل.

ا��مير خالد بن عبد هللا الفيصل آل سعودمتوفي ابنه ا��مير محمد بن خالد بن عبداهللا الفيصل الرئيس التنفيذي لمجموعة الفيصلية

ا��مير محمد بن عبد هللا الفيصل آل سعود (من مؤس�� نادي ا��هلي بجدة) وأحد شعراء النبط بالمملكة (متوفي)

ا��مير عبد الرحمن بن عبد هللا الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصليه
ا��مير سعود بن عبد هللا الفيصل آل سعود[7]

ا��مير ط��ل بن عبد هللا الفيصل آل سعود متوفي

ا��مير سلطان بن عبد هللا الفيصل آل سعود له من ا��بناء خالد بن سلطان العبدهللا الفيصل الذي تزوج من كريمة ا��مير خالد بن سعد

بن عبد العزيز آل سعود في مارس 2013

ا��مير تركي بن عبد هللا الفيصل آل سعود

ا��مير بندر بن عبد هللا الفيصل آل سعود متوفي

االثر الریاضي في السعودیة والعالم العربي

زوجاتھ

أبناؤه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A_(%D8%AC%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A_(%D8%AC%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 في كومنز صور وملفات عن: عبد هللا

الفیصل بن عبد العزیز آل سعود

ا��مير فيصل بن عبد هللا الفيصل آل سعود

ا��ميرة سلطانة بنت عبد هللا الفيصل آل سعود

ً وفاتھ في مدینة جدة بتاریخ 21 ربیع الثاني 1428 ھـ الموافق 8 مایو 2007م. عن عمر یناھز 84 عاما إثر مرض عانى صدر بیان من الدیوان الملكي السعودي معلنا
منھ.ولقد تمت الصالة علیھ صالة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة ثم نقل جثمانھ إلى مقبرة العدل حیث دفن ھناك.

1. شاعر الحرمان (عبدهللا الفيصل) آخر رواد الشعر في العالم العربي - جريدة الرياض نسخة محفوظة 08 يناير 2018 على موقع
واي باك مشين.

2. وفاة ا��مير عبد هللا الفيصل الوزير والشاعر والوجه الريا��, أخبــــــار نسخة محفوظة 12 أغسطس 2016 على موقع واي باك
مشين.

3. المرجع فؤاد شاكر (الحفيد)

4. المرجع - فؤاد شاكر - (الحفيد

5. تاريخ المملكة-حسين الحمود

6. وفاة والدة ا��مير سعود بن عبدهللا الفيصل نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

7. ا��مير عبدهللا بن بندر بن عبدهللا يحتفل بزواجه من كريمة ا��مير فواز بن عبدهللا بن عبدالرحمن - جريدة الرياض نسخة محفوظة
22 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.

المرجع - فؤاد شاكر - (الحفید) تاریخ المملكة - حسن المحود

سبقه 
�� يوجد

وزير الصحة السعودي

1370 هـ - 1373 هـ
تبعه 

رشاد بن محمود فرعون

سبقه 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود

وزير الداخلية السعودي

1370 هـ - 1378 هـ

تبعه 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود

(الفترة الثانية)

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=عبد_هللا_الفيصل_بن_عبد_العزيز_آل_سعود&oldid=31336036" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 2 نوفمبر 2018، الساعة 03:57.

النصوص منشورة برخصة المشاع ا��بداعي. طالع ��وط ا��ستخدام للتفاصيل.

وفاتھ

المراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A8%D8%AD%D8%AB/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B2
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Abdullah_al_Faisal
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1428_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
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