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لقّبونها ترجمة فان نقدي للمخطوطات التي ي   تحقيق  

 دايك للكتاب المقدس

David D. Grafton بقلم ديفيد د. جرافتون
*
 (dgrafton@ltsp.edu) 

 كلية الالهوت اللوثرية بفالديلفيا

The Lutheran Theological Seminary at Philadelphia 

 Cornelius Van رنيليوس فان دايك، جلس ك1864أغسطس  24في مساء 

Dyck   بابن فان . توالت السنين وإذ 5: 4 بقلمه ترجمة مالخي ط  خ  على مكتبه لي

فقد كان  يتذّكر تلك اللحظة. Edward Van Dyck رد فان دايكادودايك إ

إدوارد ينتظر عودة والده للعشاء في البيت. لذا ظل واقفًا في فناء بيت اإلرسالية 

رنيليوس من شرفة الطابق الثاني. "يا وفجأة طل ك األمريكية في بيروت.

إدوارد، لقد اكتملت. شكًرا للرب! فقد كانت تثقل كاهلي! لم أكن أتصور أنني 

سأعيش حتى أ كمل هذا العمل."
1
د كالهما للبيت مًعا لتناول العشاء، قبل ثم عا 

اجتماع الصالة المعتاد لهذا المساء. وفي هذا التوقيت اكتملت الترجمة العربية 

للكتاب المقدس. وكان سيتم نشرها من خالل مطبعة اإلرسالية األمريكية العام 

 .1865التالي، 

الكتاب لقّبونها" فان دايك من أهم ترجمات فقد كانت الترجمة "التي ي  

المقدس في القرن التاسع عشر.
2

وبالرغم من وجود ترجمات عربية أخرى قبل   

 
*
 .ترجمة بطرس فاضل غبريال ومراجعة سامح رهيف  

 Originally published as: David D. Grafton, “A Critical Investigation 

into the Manuscripts of the ‘So-Called’ Van Dyck Bible,” Cairo 

Journal of Theology 2 (2015): 56–64, http://journal.etsc.org.  

1  Isaac H. Hall, “The Arabic Bible of Drs. Eli Smith and Cornelius V. 

A. Van Dyck,” Journal of the American Oriental Society 11 (1882–

1885), 286. 

هنا تبنيت م صطلحات د. سارة بناني مع إدراكي أن فان دايك ليس المترجم الوحيد لهذه   2

  الترجمة. أنظر:

http://journal.etsc.org/
mailto:dgrafton@ltsp.edu
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فريدة من نوعها، مثل تلك  ةالفان دايك وأثناء ترجمتها، إال أنها أحرزت مكان

التي أحرزتها ترجمة الملك جيمس كنص قياسي للعالم الناطق باإلنجليزية.  

د للكنيسة. فلم يقتصر قبولها فكانت هذه الترجمة في مصر بمثابة عامل موح  

قبولها واستخدامها ليشمل الكنيسة القبطية  امتدعلى الكنيسة المشيخية فقط بل 

أتذكر بينما كنت أتابع على شبكة واألرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية. 

االنترنت بشغف حفل تتويج البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية القديس مرقس 

ا رأيت وسمعت الشماس يقرأ من نسخة الترجمة "التي هعند ،2012عام 

مكننًا فقط، عندما استطاعت دار الكتاب لقّبونها" فان دايك! فهذا األمر صار م  ي  

 المقدس أن تجمع العائالت الكنسية المختلفة مًعا.

ن في كل العالم الناطق يونظًرا لشهرة وأهميّة القساوسة والكهنة المصري

خصوًصا في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، وكذلك بين المهاجرين بالعربية، 

العرب في أستراليا وكندا والواليات المتحدة، يمكننا أن نجزم بأن هذه الترجمة 

 ت على نطاق واسع بين المسيحيين العرب حول العالم. م  خد  است  

 وسطت م  خد  لم تكن بالطبع الفان دايك هي الترجمة العربية الوحيدة التي است  

الكاثوليك العرب، واألرثوذكس  يدي بين تالمسيحيين العرب. فقد كان

متعددة، وكانت أشهرهم  ن، ترجمات  ين وآخرين، واألرثوذكس السوريياليوناني

 اإلنجيلين يدي . وبين1969والتي تم تنقيحها عام  (1878) الترجمة اليسوعيّة

على  نيستخدمت  م  ال (1988) الحياةكتاب وترجمة  األخبار السارةترجمة العرب 

نطاق واسع.
3
 

كما أجرت دار الكتاب المقدس المصرية واللبنانية وبعض األساتذة من كلية 

الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة وبعض كلّيّات الالهوت العربية األخرى بعض 

، أو البدء في ترجمة أخرى فان دايكالمناقشات عن تطوير أو تنقيح ترجمة 

أولى  ،(2006)بالخلفيات التوضيحية العهد الجديد جديدة. ويعتبر مشروع 

——— 
 Sara Binay, “Revision of the Manuscripts of the ‘So-Called Smith-

Van Dyck Bible’: Some Remarks on the Making of This Bible Trans-

lation,” in Translating the Bible into Arabic: Historical, Text-Critical 

and Literary Aspects, ed. Sara Binay and Stefan Leder (Beirut: Ori-

ent-Institut Beirut, 2012), 75–84. 

 ، رقمالهدىالمقال الهام لكينث بيلي، "تاريخ الترجمات العربية الكتاب المقدس" في مجلة   3

 (، يستعرض أهمية الترجمة العربية في التاريخ. 1982) 856
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ترجمة جديدة، إال أنها اشتملت  لم تكن ورغم أنهامشروعات هذه المناقشات. 

للقارئ بشيء من التفصيل،  حيث تقدمعلى مالحظات نقديّة في أسفل النص، 

عربية بطرق مختلفة. إلى الترجمتها يمكن ية أو العبرية بعض الكلمات اليونان

العرب عن التاريخ األصلي  ونلكي يتعلّم المسيحيفي تقديري،  ،هذا العمل تمو

تهمة  وإلعداد مؤيدي الترجمة لمواجهةللكتاب المقدس كنص عبري ويوناني، 

وللتجاوب مع التشويش الذي نتج عن تحويل  (،الفساد المتعمد للنص)التحريف 

 لغة القرن التاسع عشر للعاميّة.

ومع أن النقاش حول كيفيّة تحويل اللغة العربية المستخدمة في القرن التاسع 

عشر للعامية موضوع جذاب وهام، لكني سأتركه للمتحدثين باللغة العربية 

لماء دراسات كتابية عرب ه بشكل أفضل مني! فهناك عوالذين يمكنهم أن يتناولو

كشف وما أعرفه.  بشكل يتخطىعلى دراية باللغة العربية والكتاب المقدس 

رسالة علميّة تفصيليّة عن هذه الذي أتمنى أن يخرج في صورة و ،بحثي هذا

أمرين واللذين بدورهما سيلقيان ببعض الضوء على التركيز عن الترجمة، 

اليوناني النص أهميّة ومن المترجمين،  الحالي على هذه الترجمة: دور كل واحد

( للعهد الجديد كمصدر لهذه الترجمة.eclectic Greek text) االنتقائي
4
 إن 

ن لهما تأثير هام على المناقشات أو الخطط القادمة سواء كانت ياالكتشاف  

 بخصوص إنشاء نسخة جديدة، أو منقّحة من الترجمة "التي يلقّبونها" فان دايك.

ليّا بكليّة  بدأ اهتمامي بهذه الترجمة عندما ك نت رئيس قسم الدراسات الع 

الالهوت اإلنجيلية بالعباسية. ففي هذا الوقت بدأ أحد الطلبة وهو نشأت حبيب 

مجلي في كتابة رسالة الماجستير بعنوان، ترجمة فان دايك للكتاب المقدس بعد 

 .العمل مع نشأت، لكن د ءشرف بدبحظيت  ورغم أنيمائة وخمسون عاًما. 

ن قاما بمساعدته عاطف مهني هما م   .ود Darren Kennedy دارين كينيدي

في تلك و، بعدما غادرت القاهرة. 2008وتوجيهه خالل هذا المشروع في عام 

للعهد الجديد وبدأت أفكر في الموضوعات  2006قراءة إصدار في األثناء بدأت 

 من تلك "التي يلقّبونها" فان دايك. التي تحويها ترجمة جديدة 

أسابيع في غرفة الكتب النادرة في مكتبة  ةقضيت بضع 2011وفي عام 

( في بيروت لكي أتمكن من استكمال NEST) لشرق األدنىل الهوتال كلية

 

4  For the eclectic text, see Brooke Foss Wescott and Fenton John An-

thony Hort, The New Testament in the Original Greek (Cambridge: 

Macmillan and Co., 1881). 
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بحثي عن تلك "التي يلقّبونها" فان دايك، وكذلك لمراجعة المخطوطات األصليّة. 

للصورة الرقميّة للحفاظ  من عملية تحويل المخطوطاتانتهوا للتو كانوا قد لقد 

لتحقيقاتي،  حاسمةاألصلية بينما كانت المخطوطات وعلى حالتها األصليّة. 

ليوس فان يرنك النماذج األولية للكتاب المقدس المطبوع بمالحظاتكانت كذلك 

 . التشكيلبالقلم الرصاص و هاطّ التي خ  و دايك

عليه هو تلك المستندات الخاصة بمحضر جلسات وتقارير  لعت  طّ إخر ما آو

فظت في العديد من اإلرسالية األمريكية في هذه الفترة. فهذه التسجيالت ح  

 في جامعة هارفرد Houghton Libraryالمكتبات، مثل مكتبة هوتون 

Harvard University ،فالديلفيافي  ةالمشيخي يةتاريخوالجمعية ال 

Presbyterian Historical Society in Philadelphia ،إيلي  مستنداتو

. Yale Divinity School ليالهوت ي كلية مكتبة في Eli Smith سميث

، أنها على مخطوطات الترجمةالتي أجريتها التحقيقات الدقيقة  توفي النهاية أثبت

 المفتاح للدخول ألسرار هذه الترجمة المهمة. 

لع على هذه المخطوطات. فبمجرد لم أكن بالتأكيد الشخص الوحيد الذي اطّ 

ت المخطوطات في بيت اإلرسالية ع  ض  أن ن شرت ترجمة الكتاب المقدس، و  

 .James F قام المرسل األمريكي جيمس دنيسواألمريكية في بيروت. 

Dennis  من بتنظيم وجمع المخطوطات في ثالثة صناديق  1885في عام

صفيح لحفظها في بيت اإلرسالية األمريكية. فهناك دالئل على قيام دنيس ال

المخطوطات وكتابة بعض الملحوظات في هذه الوثائق. وبعد فترة  ةبمراجع

مدرس العهد  Kenneth Bailey في يد د. كنيث بيلي وقعت هذه المخطوطات

حتى  1967 خالل الفترة من عام لشرق األدنىل الهوتال كليةالجديد في 

هتم أن إ. لقد استخدم بيلي هذه المستندات بكثرة أثناء تدريسه. كما أنه 1984

 توجد نسخ منها، فهناك نسخة موجودة في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة

(ETSCثم نقل د. بيلي النسخ األصلية لغرفة الكتب النادرة في مكتبة .) كلية 

 Jamesبوالك قام كل من جيمس و. 1975عام  في لشرق األدنىل الهوتال

Pollock بوالك اشيلور Rachel Pollock والنسخ  بمراجعة المخطوطات

.1981األصلية للكتاب المقدس وضمها لفهرس المكتبة وذلك في عام 
5
قبل و 

 

5  James W. Pollock and Rachel Pollock, "Catalogue of manuscripts of 

the Library of the Near East School of Theology, Beirut, Lebanon." 

Theological Review 4, no. 1–2 (1981). 
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م نحت د. سارة بناي بمساعدة د. جورج صبرا حق الدخول  2008عام 

للمخطوطات لعمل تحقيقات أوليّة. ثم قدمت ما تحققت منه في مؤتمر معهد 

، بعنوان "الجوانب 2008عام  Orient-Institut Beirutالشرق ببيروت 

تحف قام م 2009اللغويّة والثقافية للترجمة العربية للكتاب المقدس." وفي عام 

 Hill Museum and Manuscript Library هيل ومكتبة المخطوطات

(HMML في جامعة القديس )يوحنا  St. John’s University  منسوتافي 

 2013للصورة الرقمية. وفي يناير  الواليات المتحدة بتحويل المخطوطات في

رتينا ، وقامت مديرة المكتبة السيدة مالشرق األدنىل الهوتال كليةصلت  لو

 بالفضل. االلتان أدين لهمو ،ود. كرستين ليندر بمساعدتي ودعمي عيد–شاربل

لقد ق بل منذ فترة طويلة أن عدد المترجمين الذين عملوا في هذا المشروع 

 Eli Smithعلى األقل كانوا خمسة أفراد: الم رسالن األمريكيان إيلي سميث 

(، وثالثة عرب هم 1895 –1818( وكرنليوس فان دايك )1857–1801)

(، 1871 –1800(، ونصيف اليازجي )1883–1819بطرس البستاني )

(. ك لف إيلي سميث لتولي مشروع 1889 –1815والشيخ يوسف األسير )

. ومن ثم قام هو بتوظيف 1847ب ل اإلرسالية األمريكية عام الترجمة من ق  

لمجلس  1854البستاني ونصيف اليازجي للعمل معه. وفي تقريره لعام 

ن قام بالترجمة األولى، "الذي أعطى اإلرسالية األمريكية كتب أن البستاني هو م  

العمل نكهة محلّية والتي ال يمكن أن يقدمها أجنبي... فقدم فيها الكلمات 

مها الشائع والجيد للتعبير عن أفكار النص األصلي، افي استخد والعبارات

دب المسيحي."وخصوًصا تلك الحالية في الالهوت واأل
6

ينتهي  وعندما 

العربية  تهالبستاني، يمرر العمل لليازجي والذي كان بطابعه أديبًا معروفًا بلغ

ينتهي اليازجي من مراجعة ترجمة البستاني، يقدم ترجمته  وبعد أنالراقية. 

الخاصة. ثم يقوم سميث بالمرور على هذه اإلضافات حتى يشعر بالرضا. 

القياسية التي قام بها سميث في التعامل مع مشاريع الطريقة هذه هي )فكانت 

نشر أخرى تابعه لمطبعة اإلرسالية.( ثم بعد ذلك يرسل نسخ من الترجمة 

لمجموعة متنوعة من المرسلين، والعلماء، والكهنة والقساوسة حول العالم 

في مكتبة  ليقدموا نقد وتعليقات عليها. فهناك تشكيلة متنوعة من الخطابات

 

6   Eli Smith and C.V.A. Van Dyck, Brief documentary history of the 

translation of the Scriptures into the Arabic language, ed. Henry H. 

Jessup (Beirut, Syria: American Presbyterian Mission Press, 1900), 8. 
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من علماء مستشرقين على ترجمته  اتح أن سميث تلقى تعليقوالتي توضّ  تونوه

 Emil جريميل رودإو Gustave Flügel ف فلوجيلاستوألمان أمثال ج

Rӧdiger  وكهنة وأساقفة. شيوخ سوريينومن 

هد  1857في عام عن عالمنا إيلي سميث رحل  دون أن يكمل الترجمة، وع 

حه يباستكمال عمله. كان فان دايك طبيب مرسل وتم ترش لكرنيليوس فان دايك

كمال إبقوة لمعرفته ودرايته باللغة العربية. لذلك تولى فان دايك مسئوليّة 

الترجمة وبدأ مراجعتها. وبقرار غريب بدالً من أن يكمل العمل مع بطرس 

ف شيخ مصري م سلم يدعى يوسف ، فقد استغنى عنهما ووظّ واليازجيالبستاني 

سير. ع رف األسير بأنه عالم م صلح له ذهن منفتح. فهو لم يعمل فقط لصالح األ

مطبعة اإلرسالية األمريكية ولكنه قام بتدريس اللغة العربية في الكليّة السوريّة 

البروتستانتية وساهم في العديد من ترانيم كتاب الترانيم البروتستانتي في لبنان 

وسوريا.
7
جمعيات األدبية والدينية في بيروت كجزء وقد شارك في العديد من ال 

ف فان دايك على األسير من النهضة التي حدثت في القرن التاسع عشر. تعرّ 

بسبب نشاطه في النهضة األدبية في بيروت، ولكن النقطة األكثر أهمية في 

سلم ال يحمل في ذهنه أي أفكار سابقة تاختياره،  عود الحتياجه لمتكلم عربي م 

صطلحات المسيحية.ة بالمقمتعلّ 
8
  

حول الحجم الفعلي يدور وألن معظم هذه المعلومات معروفة مسبقًا، فالجدل 

سم كرنليوس فان دايك على افي النهاية أ طلق ولمساهمة كل م ترجم في العمل. 

ن أكمل المشروع. إلى جانب الرجوع لتاريخ اإلرسالية الترجمة باعتباره م  

ن إيقول التقليد  ،Henry Jessup جيسباألمريكية السورية بواسطة هنري 

فان دايك "راجع آية آية" في الكتاب المقدس بعد موت سميث.
9
وفي إحدى  

وبدأ فان دايك "من  ،رقهاحن مخطوطات سميث تم إروايات هذه القصة يقال 

جديد".
10
  

 

(. أشعر باالمتنان للقس 1949)بيروت: مطبعة اإلرسالية األمريكية،  كتاب الترنيم الروحية  7

 سالم حنا لعرضة هذه الترانيم لالضطالع عليها.

8  Smith and Van Dyck, Brief Documentary History, 29 

9  Henry H. Jessup, Fifty-Three Years in Syria, vol. 1 (New York: Flem-

ing H. Revell Co., 1910), 74. 

10  Hall, “The Arabic Bible of Drs. Eli Smith and Cornelius V. A. Van 

Dyck,” 282. 
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كل مساهم من  خط يديمكن للمرء أن ي ميّز بين  ولكن، بامتحان المخطوطات

بمطابقة وعات كل من سميث وفان دايك. يك يمكنه تمييز توقالمساهمين وكذل

يسّجل التقدم الذي  الذي محضر الجلسات مع سميث وفان دايك أعمال تقارير

المخطوطات األصليّة، فمن الواضح أن بطرس  مع في الترجمة هأحرزو

ن قام بالبستاني  معظم الترجمة وأكملها. وقام إيلي سميث بمراجعة وتنقيح هو م 

ه. وساهم نصيف اليازجي بتعديالت بسيطة. كان هذا هو الحال لترجمة عمل

العهد الجديد كله. فالمخطوطات توضح أن كرنليوس فان دايك أدخل القليل من 

بالنسبة للعهد القديم فقد كان أما التغيرات على نص البستاني للعهد الجديد. 

رميا إأستير وبطرس البستاني هو المترجم الوحيد لألسفار من يشوع وحتى 

يعتبر فان  تمت مراجعتها وتنقيحها بواسطة فان دايك. ،بعد فترة ثموالمراثي. 

دايك هو المترجم الوحيد ألسفار حزقيال، دانيال، زكريا، صفنيا، حجي 

ومالخي. أما األسفار مثل المزامير، أيوب، األمثال، الجامعة، نشيد األنشاد فقد 

ها. ولكن قام فان دايك بالكثير من العمل ساعده الشيخ يوسف األسير في ترجمت

التحريري، وإضافة المالحظات المرجعية والتشكيل للنسخة الجاهزة للطباعة. 

 أن يوسف األسير قام بمساعدته. ،حتى في هذه المرحلة ي أعتقد،ولكن

 حيث أنها ي قامت به د. بناي.ذوال ،هذا االستنتاج يتناقض مع البحث األوليّ 

ترجمة قام بها  وجود أدلة مباشرة عن عن لم تكن تصدق أن المخطوطات تكشف

بطرس البستاني أو أن هذه المخطوطات أصلية.
11
ولكن في محادثة لي أجريتها  

من خالل عمله مع هذه المخطوطات للعهد  ،مع د. كينث بيلي أوضح لي أنه

ا السبب يفضل د. الجديد، يرى هو اآلخر أن البستاني هو المترجم األول. ولهذ

من وجهة نظري أن فعلى هذا البحث،  " وبناءً .فان دايك-بيلي تسمية "البستاني

ن قام بترجمة العهد الجديد كله وأن إيلي سميث ونصيف بطرس البستاني هو م  

اليازجي قاموا بإعادة نسخ وتنقيح هذه الترجمة. وقام فان دايك بمراجعة العهد 

 لكثير من النصوص بحالتها األصلية.اتارًكا الجديد، 

االكتشاف الثاني الهام في هذا البحث هو بخس قيمة هذه الترجمة كجزء من 

دراسات المخطوطات الكتابية في القرن التاسع عشر وفي البحث عن نص 

أصلي للعهد الجديد. عندما بدأ إيلي سميث، جمع تشكيلة واسعة من أحدث 

 

11  Binay, “Revision of the Manuscripts of the ‘So-Called Smith-Van 

Dyck Bible’,” 78–80. 
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من أقرب  Edward Robinsonسون نإدوارد روبدراسات العهد الجديد. فكان 

 Union أصدقائه، وهو متخصص في العهد الجديد من كليّة الهوت يونيون

Seminary " الجغرافيا الكتابية في فلسطين.منشئ وهو "
12

فقد ساعد  

للعهد  منشورةال مخطوطاتالروبنسون سميث على الحصول على أحدث 

–Karl Lachmann (1793 نامخ، وخصوًصا تلك التي لكارل الالجديد

 Samuel Prideaux Tregelles يه(، وصمويل بريدو تريجل1851

 Constantin von شندورفيفون ت طيننطسقنو(، 1875–1813)

Tischendorf (1815– 1874 والمدير األنجليكاني لكانتربيري، هنري ،)

هؤالء العلماء بامتالكهم أقدم  رف(. ع  1810–1870) Henry Alford ألفورد

رفوا بتوّصلهم لما أ طلق عليه الحقًا النص ع   ثمالمخطوطات للعهد الجديد 

.نتقائياال
13
هذه النسخ القديمة احتوت على قراءات مختلفة، مثل استبعاد نص  

. ولكن جمعية الكتاب المقدس األمريكية، والتي كانت ما يليهو 9: 16مرقس 

نشر هذه الترجمة، كانت تقبل في ذلك الوقت النص القياسي فقط، تغطي تكاليف 

–Theodore Beza (1519 وهذا هو نص العهد الجديد لثيودورس بيزا

 نيت عليه ترجمة الملك جيمس.( بجنيفا، والذي ي عد األساس الذي ب  1605

. المواضعفي كثير من  االنتقائي النص  سميث األصليّة  ترجمةواتّبعت 

. في 7: 5 حنايو 1ويمكن للمرء أن يرى ذلك في "فاصل يوحنا" الموجود في 

النص االنتقائي عبارة "اآلب والكلمة والروح القدس، هؤالء الثالثة واحد" 

ذفت، وذلك لعدم وجودها في المخطوطات القديمة للعهد الجديد. ولكن جمعية  ح 

ت أن يكون النص القياسي هو الكتاب المقدس األمريكية في ذلك الوقت أصر  

يمكن بوضوح و. 7: 5 حنايو 1المصدر الوحيد للترجمة. لذلك أدخل فان دايك 

رؤية اإلضافات التي أدخلها فان دايك على المخطوطة هنا لكي تتالئم مع النص 

رقت وأن  القياسي. ولهذا السبب يقول التقليد أن مخطوطة سميث األصلية قد ح 

فان فقد كان  ،" وهذه لم تكن الحقيقة.ة "بمراجعة آية آيةفان دايك أنقذ الترجم

 

 اشتهر روبنسون "باكتشافه" قوس روبنسون على جبل الهيكل بأورشليم.  12

 (eclectic texts) تلك النصوص االنتقائية Hortوهورت   Westcottكوتتاستخدم وس 13

، والتي Alandوأالند  Nestleف استخدمها نستله المنشورة للعهد الجديد، وفي نهاية المطا

 New Revisedو Revised Standard Versionأصبحت أساس النسخ اإلنجليزية 

Standard Version .للكتاب المقدس  
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ذكر أن إيلي  1863في عام ويصارع للتكيّف مع النص القياسي. دايك نفسه 

 سميث

لقّبةعرف أن تلك  ونص  (Textus Receptus) "النص القياسي" الم 

أصيلة، وكان  اتليست قراء Hahn [Augustus]هان  [غسطسوأ]

م القراءة األصيلة مهما تكلف األمر. لذلك استخدم قد  حريًصا بأن ت  

كمه الذاتي، ستخدم ح  اوألفورد في نص العهد الجديد، و يهتريجل، شندورفيت

اإلرسالية ثقة مطلقة، لذلك ت رك األمر برمته في يده. هوالذي كانت تثق في
14
 

التعديالت الضرورية لكي تتوافق الترجمة مع  ومع ذلك أجرى فان دايك

 .1865جمعية الكتاب المقدس األمريكية، وتم نشر الكتاب في عام 

التاريخ والتقليد أجمعا على تسمية هذه الترجمة "ترجمة فان دايك  رغم أن

الحظنا أن آخرين،  إال أننا" للنص، اإلنقاذللكتاب المقدس" بسبب هذا "

كما لفان دايك.  كبير   تاني وإيلي سميث، كان لهم دور  وخصوًصا بطرس البس

علماء أمريكان واألوربيين، وشتراك عدد كبير من المسيحيين العرب، اوالحظنا 

في الدراسات الكتابية والذين قدموا مقترحات في نقل بعض الكلمات من 

و أ"كتاب مقدس فان دايك"  اليونانية والعبرية للغة العربية.  لذلك بدالً من

لقّب " خرون، أو حتى آقترحت بناي وافان دايك" كما الكتاب المقدس الم 

البديل األفضل لعنوان هذه  ،قترح بيلي، يقترح بحثيافان دايك" كما -"البستاني

 Arabic 1865 1865ترجمة الكتاب المقدس العربية لعام  الترجمة لتصبح

Bible Translation (ABT1865) ليوس فان دايك كان يكرن. وأظن أن

 سيتفق معي على هذه التسمية. 

 

ي. جرافتون أستاذ الدراسات اإلسالمية والعالقات دالدكتور القس/ ديفيد 

كلية الالهوت اللوثرية المسيحية اإلسالمية ومدير الدراسات العليا في 

ت . لقد خدم في مصر في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة لعدة سنوابفالديلفيا

مؤلف وهو كمدير للدراسات العليا، ومدير لمركز مسيحية الشرق األوسط. 

لعدد كبير من المقاالت ولديه ثالثة مؤلفات في العالقات المسيحية اإلسالمية 

في الشرق األوسط. وخدم أيًضا كراع للتجمعات اللوثرية في نيو جيرسي 

 القاهرة. في المتحدة أندرو بأمريكا وانجلترا، وكنيسة القديس

 

14  Smith and Van Dyck, Brief Documentary History, 27. 


