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Sam Reinstein          Congregation Kol Israel 3/1/16 

 
Source #0: Articles of Incorporation: Kol Israel: 4. To perpetuate the Orthodox Jewish Rites and customs and especially 
perpetuate and maintain at all times in any synagogue erected, maintained, or dedicated to the worship of this congregation a 
Bimah located in the exact center of the synagogue and to perpetuate the custom of segregation of male and female and 
allotting different places for each and such other “strictly orthodox” customs as are now falling into disuse. 
 

 
 ג:ם הלכות תפילה פרק יא"רמב

 ומעמידין בימה באמצע הבית כדי שיעלה עליה הקורא 
אשר אומר לעם דברי כבושין כדי  בתורה או מי

 שישמעו כולם

Source #1: Maimonides: laws of Prayer 11:3 

A platform is placed in the center of the hall, so that the one who reads the 
Torah or one who gives a sermon can stand on it,so that all the others will hear 
him 

 ג:משנה הלכות תפילה פרק יאכסף 
 אבל בזמנים הללו שבעונותינו בתי 

כנסיות שלנו הם קטנים וכל העם שומעים יותר נוי 
 הוא להיות לצד אחד מלהיות באמצע 

Source #2: Kesef Mishna on ibid.  
Rather in our downtrodden times our shuls are small, so everyone hears better if 
it (the Bimah) is on one side rather than in the middle  

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנ
שיעמוד עליה הקורא , ה"ועושין בימה באמצע ב: הגה

 . בתורה וישמעו כולם

Source #3: Rama on Shulchan Arukh Laws of Shul 150 
And we put the Bimah in the middle of the shul, so that the reader will go up 
and everyone will be able to hear.  

 יחזקאל פרק יא
 ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר־ָּבאּו ָׁשם 

Source #4: Ezekiel 11:16 
And I have been to them a small sanctuary in the lands where they have gone. 

 
Responsa Hatam Sofer 1:28 
 
Your letter reached me, regarded 
an old synagogue that was 
demolished by the members of 
the community and a larger 
building was built to replace in 
and to glorify the house of God. 
And they want to put the bimah, 
from which the Torah is read, at 
the front of the synagogue, 
adjacent to the aron ha-kodesh 
and not in the middle as it had 
been, saying that it is nicer and 
more spacious in this way than if 
the bimah is in the middle.  And 
his very soul is bound up in his 
question is it appropriate to make 
this change or not. 
 

1 



Answer...You yourself correctly cited Rambam who explained that we build the lecturn (teivah) in the middle of the 
synagogue so that everyone can hear equally.  And the Tur and Rema wrote similarly (O.H. 150) and anyone who changes 
anything has the burden of proof.  However the Kesef Mishnah wrote in order to provide post-facto justification for those 
locations in foreign lands where the bimah was in the front of the synagogue.  And he wrote: “Those communities 
considered this law to be only for the circumstances where communities were large and the reader's voice could not be heard 
if the bimah were not in the middle of the synagogue. However, to our great misfortune in our small communities one can 
hear even if the bimah is at the front of the synagogue.  And this matter is a long section of the Talmud in Sukkah 51b 
regarding the men of Alexandria.”  And the Kesef Mishnah has written well in order to provide post-facto justification for 
those communities whose practice is against what the Talmud calls for.  However, it seems to me that the communities have 
made an error.  For if in Alexandria, where they could not hear and needed to rely on signs they none the less had the bimah 
in the middle – even though they could see the signs being waved just as easily if the bimah where in front (and two sets of 
signs could have been set up if necessary) – and even so they did not consider it appropriate to set up the synagogue in this 
way.  And from reason, we can argue that since we consider the bimah from which the Torah's descriptions of sacrifices  is 
read to be like the mizbeah for we circle it on Sukkot just as the mizbeah was circled, and the mizbeah that stood in the 
heichal in front of  the aron ha-kodesh was the the [golden] mizbeah upon which ketoret was burned. That mizbeah also was 
in the middle of the mikdash between the menorah and the shew bread table.  As Rashi explains [Exodus 26-35] and is 
explained in the Talmud [Yoma 33b] and Rambam [Beit ha-Behirah 1:7].  And since our bimah is towards the front like the 
inner mizbeah, all the same it should be in the middle of the synagogue similar to the beit ha-mikdrash as much as is possible 
and we should not alter our “little mikdash.” 
And even according to the Kesef Mishnah who provided a rationale to explain the practices of communities who act 
differently – nonetheless his words are not relevant for us. For did not our ancestors build this synagogue with the bimah in 
the middle?  We see from this that they considered it better that way to let the people hear.  And, praise be to God, the 
community has not shrunk, on the contrary, it has grown, praise be to God. And therefore, even if it had initially been built at 
the front of the synagogue, that would have been because the community was small and if the building is to be rebuilt for a 
larger community, it undoubtedly must have the bimah in the middle and God forbid that we change anything from the way 
it was. 
And it seems to me further that those communities that even the Kesef Mishnah would agree that one cannot make a change 
in a location where there was already a synagogue with the bimah in the middle.  For the Pesikta says (and this is brought 
also in Yerushalmi Shabbat 12:3):  “'And you shall erect the mishkan according to its rules that I showed to you on Mt. Sinai' 
and are there rules for the mishkan's boards?  Rather, a board that merited being on the North – do not change it's location 
and put in on the South.”  And from here, Maharal learned about nails that are used to make a Sukkah.  And it seems to me 
that even though Jerusalem and the temple courtyards can be expanded, and that will inevitably include some changes, 
nonetheless we do not change the location something that was in the North to place it in the South and something that was in 
the middle should not be placed somewhere else.  For the Second Temple was larger than the first temple and even so, the 
location of the vessels, alter, menorah, mizbeah and shew bread table were not moved from their place in the middle.  
Even though according to the measurements of the current synagogue building, its middle is not in the same place as the 
middle of the old synagogue, nonetheless, the status of the bimah is like a board that merited being placed in the North.  And 
the general rule is: The Torah forbids anything new.  And you should prevent by force the placement of the bimah in the 
front of the synagogue.... 

 
Responsa Iggros Moshe. Orah Hayim 2:42 
 
Regarding a bimah that is not in the middle of a synagogue. 21 Adar I, 5719 [1959] to my Dear Friend, Rabbi Nahman 
Meir Bernard, shlita, rabbi in Wichita, Kansas. 
 
Regarding the issue of a bimah in the middle of a synagogue, certainly it should be placed in the middle, but as to the 
question of whether one may pray in a synagogue that does not have the bimah in the middle – it is not appropriate to 
forbid based on this.  And regarding that which was said in Hungary that it is forbidden – I do not fully understand the 
basis for that. It must have been something limited to that time and place as a measure to combat Reform. For in those 
places this was the beginnings of Reform.  But in other places, where the intent of moving the bimah was not for Reform, 
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rather so that there would be more seats or for other similar reasons, there is no reason to forbid praying there. For [bimah 
location] is not one of the essential rules of the sanctity of the synagogue, rather it is for the purpose of making sure that all 
worshipers can hear the Torah reading as is explicit in Rema 150.  And this is also mentioned in Rambam Hilkhot Tefilah 
11:3.  And the Kesef Mishnah is lenient, even ab initio in small synagogues – see there.  Therefore, even though it is 
obviously preferable to place the bimah in the middle so as not to change the custom of our land, and see too Hatam Sofer 
Orah Hayim 23 who gives a new reason from his own thinking for why to prohibit a bimah not in the middle. And even 
though is reasoning is not conclusive, nonetheless it is certainly appropriate to be sensitive to his concerns when possible.  
However, to prohibit prayer – even according to his reasons – there is no place for this.  And the truth is that the rumors 
that in some places it was prohibited that was only a temporary decree in their land because of Reform and if there are two 
synagogues one with the bimah in the middle and one with the bimah at the end, one should make his settled prayer 
location in the  synagogue with the bimah in the middle since that is the correct and appropriate location.   
 

  סימן כח) אורח חיים(ת חתם סופר חלק א "שו
 : א"ש יע"ק א"ד דק"י אב"ה משה פערלס נ"ת מו"נ הרב הגאון המפורסם המופלג החרוץ ושנון כש"ט לי"שלום וכ

נ סמוך "נ ישנה שסתרו אנשי הקהל קדש והרחיבו בנין החדשה לרומם בית אלקינו ורוצים להעמיד הבימה שקורים בתורה בסוף בהכ"ד בהכ"וע, יקרתו הגיעני
ונפשו היפה בשאלתו אי שפיר דמי לשנויי או , נ מאשר תעמוד באמצע"כמו שהיה מקדמת דנא באמרם שיהיה נוי והרוחה יותר בבהכלארון הקודש ולא באמצע 

 : לא
נ כדי שישמעו כולם בשוה "מפרש בונין תיבה באמצע בהכ] ג"א ה"תפלה פי' ה[ם "דברמב' מ נגלו תעלומות ולא צריך ליעץ במכתיר ויפה כ"לפני פר, תשובה

' וכ, נ"ללמוד זכות על איזה מקומות בארצותם שבנו הבימה בסוף בהכ' מ כ"האמנם בכ .וכל המשנה ידו על התחתונהן "י ק"ע סס"ה ש"א בהג"טור ורמ כ"וכ
נ "הכה בקהלות קטנות ואנשים בהם מעט ישמעו גם מהבימה שבסוף ב"ל דוקא בזמנם שהיה רוב העם ולא שמעו קול הקורא כי אם מהאמצע אבל בעו"דהם ס

מ ללמוד "הרב כ' ויפה כ, ב באנשי אלכסנדריא"א ע"ס ערוך בסוכה נ"נ והוא ש"ל להפוסקים שתעמוד הבימה באמצע בהכ"מ מקום מנ"והנה לא הראה כ, ש"ע
שהצריכו  ו השתא ומה אלכסנדריא שבכל זאת לא שמעו כל הקהל"כ אדרבא ק"ל שנשתבשו הקהלות במ"אבל נ, ס"זכות על איזה קהלות הנוהגים נגד הש

כ לא "אע, יעמידו שנים' יכולים לראות הנפת סודר מהסוף כמו מהאמצע ואם לא די בסודר א' ג שככה הי"אע, ה העמידו באמצע ולא בסוף"להניף בסודרים ואפ
חג הסוכות כמו שסבבו הקרבנות כמו מזבח שמפני כן מסבבים הבימה ב' ומסברא אומר כיון שאנו מחזיקים הבימה שבה קורין פ, שפיר דמי למיעבד הכי

 -ו "כ[תרומה ' י בפ"ואותו המזבח שעמד בהיכל לפני ארון הקודש שהוא מזבח מקטר קטרת היה עומד באמצע הבית מכוון בין מנורה לשולחן וכפירש, המזבח
נ "כ ראוי להעמידו באמצע בהכ"נימי עויען הבימה שלנו עומדת בפנים כמזבח הפ, ]ז"א ה"בית הבחירה פ' ה[ם "ורמב] ב"ג ע"יומא ל[ס "וכמבואר בש] ה"ל

 : ק בכל האפשרי ואין לשנות במקדש מעט שלנו"לדמותו לבהמ
מ כך היה נוח להם להשמיע לכל "נ הלז בנו אותו באמצע ש"כי הלא אבותינו שבנו בהכ, מ אנו אין לנו"מ דיהיב טעמא לזכות אותן הקהלות מ"ואפילו להכ

מועטים צריכים עתה לבנותה באמצע ' נ כיון שהי"כ אדרבא אפילו היה נבנה בראשיתה בסוף בהכ"ת וא"נתרבו תלית לא נתמעטו הציבור אדרבא "ותלי, העם
 : פ חלילה לשנויי מאשר היה"בלי ספק ועכ

דהרי איתא , שנותנ הישנה אין ל"נ מעולם אבל אחר שבנו במקום בהכ"בהכ' נ חדשה במקום שלא הי"מ באותן הקהלות היינו לבנות בהכ"ל דאפילו להכ"ועוד נ
והקמות את המשכן כמשפטו אשר הראת בהר וכי יש משפט לקרשים אלא קרש שזכה להנתן בצפון לא ישתנה + ג"ב ה"הוא בירושלמי שבת פי+בפסיקתא 

על העיר ועל העזרות פ שמוסיפים "ל אע"ונ.+ ו"ל סק"תר' ט סי"ד בבאה"הו+ל ללמוד מזה לנסרים שעושים מהם סוכת מצוה "ומכאן פסק מהרי, לתנו לדרום
שהרי בית שני היה גדול מבית ראשון , מ לא ישתנה הניתן בצפון לתנו בדרום והניתן באמצע להסיע ממקום"וממילא ישתנו הענינים מ] א"ד ע"כשבועות י[
שיו יהיה האמצע להלאה מהאמצע פ לפי ערך הבנין של עכ"אע, ה לא נשתנו העמדת הכלים מזבח ומנורה ושולחן לא נשתנו מן האמצע"ואפ] א"ע' ב ג"כב[

מ מקומו "ופר והכלל החדש אסור מן התורה בכל מקום', נ זכה להיות בימה שלה באמצעה כמו קרש שזכה בדרום וכו"מ אותו בהכ"נ הישנה מ"שהיה בבהכ
 צ ל"אדר תק' ז' ב יום ג"ת פ"נ דש"כה אואחתום בבר, מוזכר לו לטובה למחות בחזקת יד להעמיד הדביר על מכונו וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום

 
 ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן מב "שו

 .קענזעס, א רב בעיר וויטשיטא"ר נחמן מאיר בערנארד שליט"כ ידידי מוהר"מע. ט"א אדר ראשון תשי"בדבר בימה שאינה באמצע כ
ומה שאומרים שבאונגארן אסרו לא ידוע זה , עשו באמצע איני רואה לאסורנ שלא "בדבר בימה באמצע ודאי יש לעשות באמצע אבל לענין להתפלל בביהכ

ם בברור ומסתבר שהיה זה רק במקומות ההם שעשו זה בשביל רעפארם כי במקומות ההם היה זה מהתחלות מעשה הרעפארמער הרשעים אבל במקומות אחרי
נ אלא כדי "כי אין זה מעיקרי דיני קדושת ביהכ, כאלו אין לאסור מלהתפלל שםשאין כוונתם בשביל רעפארם אלא בשביל שיהיו יותר מקומות ועוד טעמים 

מ מיקל אף לכתחלה בבתי כנסיות קטנים להיות לצד "ג והכ"א מתפלה ה"ם פי"נ וכן הוא ברמב"א סימן ק"שישמעו כל המתפללים קריאת התורה כמפורש ברמ
ח שנתן "ח סימן כ"ס או"ועיין בחת, שיעשו הבימה באמצע שלא לשנות ממנהג כל מדינותינוולכן אף שודאי לכתחלה צריך להשתדל , ש"אחד בשביל נוי עיי

מ לכתחלה יש ודאי לחוש לדבריו אבל לענין לאסור להתפלל גם לטעמיה אין שום "עוד טעם חדש מסברתו במה שצריך באמצע ואף שאין טעמו מוכרח מ
ק הוראת שעה במדינתם בשביל הרעפארמער ואם יש שני בתי כנסיות באחד הבימה באמצע ואם האמת כהשמועה שאסרו באיזה מקומות היה זה ר, מקום

 .נ שהבימה באמצע שהוא כהראוי והגון"ובאחד בצד אחד יש לקבוע מקום תפלתו בביהכ
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