
«مۇقهددهس جاي»نىڭ ئالدىدىكى ئايۋاننىڭ ئۇزۇنلۇقى 
20 گهز، كهڭلىكى 10 گهز ئىدى («پادىشاھالر (1)» 

3:6، «تارىخ-تهزكىره (2)» 4:3)

سۇاليمان قۇرغان ئىبادهتخانا — 
بۇ سۈرهت يان تېمى چىقىرىۋېتىلىپ، ئىچى ئېنىق كۆرسىتىلگهن سۈرهت

ئىبادهتخانىنىڭ تېمىغا يانداش ئۈچ قهۋهتلىك بىر 
قۇرۇلۇش ياسالغان. تۆۋهنكى قهۋىتىنىڭ كهڭلىكى 5 

گهز، ئوتتۇرا قهۋىتىنىڭ 
كهڭلىكى 6 گهز، ئۈچىنچى قهۋىتىنىڭ 

كهڭلىكى 7 گهز ئىدى؛ ھهربىر قهۋهتته ھۇجرىالر 
.(460mm = بىر گهز) ياسالغان

(«پادىشاھالر (1)» 6-5:6، 8، 10).

ئىبادهتخانىنىڭ ئهڭ ئىچىدىكى ئۆي («ئهڭ مۇقهددهس جاي»)نىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 گهز، كهڭلىكى 20 گهز، 
ئېگىزلىكى 20 گهز ئىدى  («پادىشاھالر (1)» 15:6-29، «تارىخ-تهزكىره (2)» 8:3-14). ئىككى يوغان 

كېرۇب «ئهھده ساندۇقى»نىڭ ئىككى تهرىپىده تۇرىدۇ؛ ھهربىرىنىڭ ئېگىزلىكى 10 گهز، ھهربىرىنىڭ بىر 
قانىتىنىڭ ئۇچىدىن يهنه بىر قانىتىنىڭ ئۇچىغىچه 10 گهز ئىدى («پادىشاھالر (1)» 28-23:6). 

ئهھده ساندۇقى ئىككى كېرۇبنىڭ ئوتتۇرىسىغا قويۇلىدۇ («پادىشاھالر (1)» 11-1:8، 
«تارىخ-تهزكىره (2)» 2:5-14نىمۇ كۆرۈڭ).

ئىبادهتخانىدىكى «مۇقهددهس جاي»نىڭ ئۇزۇنلۇقى 40 گهز، كهڭلىكى 20 گهز  
(«پادىشاھالر (1)» 15:6، 17-18، «تارىخ-تهزكىره (2)» 5:3-7نىمۇ كۆرۈڭ). 

ئىچىده ئالتۇن «خۇشبۇيگاھ»، «تهقدىم نان» قويۇلىدىغان ئالتۇن شىره ۋه ئون ئالتۇن 
چىراغدان (بهشى شىمال تهرىپىگه، بهشى جهنۇب تهرىپىگه) قويۇلغان («پادىشاھالر 

(1)» 48:7-49، «تارىخ-تهزكىره (2)» 7:4).

ئون «يۇيۇش دېسى»  مىستىن ياسالغان؛ 
كۆيدۈرمه قۇربانلىقالرغا ئىشلىتىدىغان 

بۇيۇم-ئهسۋابلىرىنىڭ ھهممىسى ئۇالردا 
يۇيۇالتتى («پادىشاھالر (1)» 38-27:7، 

«تارىخ-تهزكىره (2)» 6:4).

«دېڭىز» دهپ ئاتالغان يوغان داس، ئېگىزلىكى 5 
گهز، دىئامېترى 10 گهز بولۇپ، ئۇنىڭغا ئىككى 

مىڭ بات (44000 لىتر) سۇ سىغاتتى. داس ئون 
ئىككى بۇقا شهكلى ئۈستىده تۇرغۇزۇلغان؛ بۇالر 

ئۈچتىن-ئۈچتىن بولۇپ، تۆت تهرهپكه يۈزلهنگهن 
(«پادىشاھالر (1)» 23:7-26، «تارىخ-تهزكىره 

(2)» 2:4-5 نىمۇ كۆرۈڭ). 

سۇاليمان پادىشاھ مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى 960-يىلى «پهرۋهردىگارنىڭ ئۆيى»نى يېرۇسالېمدا مورىيا تېغىغا قۇرۇشقا باشلىدى («پادىشاھالر 
(1)» 1:6، «تارىخ-تهزكىره (2)» 2-1:3). يهتته يىلدىن كېيىن ئۇ ئۇنى پۈتكۈزدى  («پادىشاھالر (1)» 38:6).

ئىبادهتخانىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇزۇنلۇقى (چۆرىسىدىكى ئۈچ قهۋهتلىك ھۇجرىالرنى ھېسابلىمىغاندا) 60 گهز، كهڭلىكى 20 گهز، 
ئېگىزلىكى 30 گهز (بىر گەز = 460mm  . ئىبادهتخانىنىڭ ھويلىسى ئهتراپىغا چوڭ پاسىل تام چۆرۆلگهن.

مۇقهددهس جاي بىلهن كاالمخانا
(ئهڭ مۇقهددهس جاي)نىڭ ئوتتۇرىسىغا 
زهيتۇن ياغىچىدىن ئېتىلگهن، چىرايلىق 

نهقىشلهنگهن قوش ئىشىكلهر ئورۇنالشتۇرۇلغان. 
ئۇالر ئالتۇن بىلهن قاپالنغان

  («پادىشاھالر (1)» 32-31:6).

شىمال تهرهپتىكى كاۋاك تۈۋرۈك «ياقىن» دهپ، 
جهنۇب تهرهپتىكى كاۋاك تۈۋرۈك «بوئاز» دهپ ئاتىلىدۇ  

(«پادىشاھالر (1)» 21:7، «تارىخ-تهزكىره (2)» 17:3)

ئارچا ياغىچىدىن ياسالغان، چىرايلىق 
نهقىشلهنگهن قوش قاناتلىق ئىككى ئىشىك 

ئايۋان ۋه «مۇقهددهس جاي»نى  ئايرىپ 
تۇرىدۇ. ئۇالر ئالتۇن بىلهن قاپالنغان 

(«پادىشاھالر (1)» 35-33:6) كۆيدۈرمه قۇربانلىقالر ئۆتكۈزۈلىدىغان 
مىس قۇربانگاھنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 گهز، 
كهڭلىكى 20 گهز، ئېگىزلىكى 10 گهز 

ئىدى («تارىخ-تهزكىره (2)» 1:4)

مۇقهددهس جاي

ئايۋان

يانداش ئۆيلهر

ئهڭ مۇقهددهس جاي


