Holiness from the inside
Magen Avot, 19th June 2020
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The unanticipated issue of how to make a minyan in a socially-distanced fashion has
forced us back to first principles. This is an aggadic approach to the key sources…
Vayikra 22:32

ת־שם ָק ְד ִׁ֔שי וְ ִ֨נ ְקדַ ְש ִׁ֔תי בְּ ֖תֹוְך בְ נֵׁ֣י י ְש ָר ֵ֑אל אֲ נִ֥י ה’ ְמ ַקד ְש ֶ ֶֽכם׃
ֵׁ֣ וְ ֹ֤לא ְתחַ לְלו ֶא
And you shall not profane my holy name, but I shall be sanctified in the midst of the
children of Israel; I am H’ who sanctifies you.

Bemidbar 14:27

ת־תלֻנּ֞ ֹות בְ נֵׁ֣י י ְש ָר ַ֗אל
ְ עַ ד־מָ ַ֗ ַתי לָעֵ ָדָ֤ה ָ ֶֽה ָרעָ ה הַ ִׁ֔זאת אֲ ֶ ֶׁ֛שר ִ֥המָ ה מַ לינִ֖ים עָ ָלֵ֑י ֶא
אֲ שִֶ֨ ר ֵ֧המָ ה מַ לינֶׁ֛ים עָ ַ ִ֖לי שָ ָ ֶֽמעְ תי׃
How long for this evil assembly whocause others to complain against me? the
complaints of the children of Israel which they make them complain against me I
have heard.

Bemidbar 16:21

ה ָב ְֵׁ֣ד ִׁ֔לו ִמ ֖תֹוְך הָ עֵ ָדָ֣ה הַ ֵ֑זאת ו ַַאכ ֶַלִ֥ה א ָ ִ֖תם כְ ָ ֶֽרגַע׃
Separate from the midst of this assembly and I will destroy them in an instant.

So what has that lot to do with minyan?

Berakhot 21b

אמר רב אדא בר אהבה מנין שאין היחיד אומר קדושה שנאמר {ויקרא
לב} ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות-כב
מעשרה מאי משמע דתני רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא אתיא תוך תוך
כא} הבדלו-כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם {במדבר טז
מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה אף כאן עשרה
But how does that make 10?

Megilla 23b (cited by Rashi to Bemidbar 14:27)

לב} ונקדשתי-אמר ר' חייא בר אבא א''ר יוחנן דאמר קרא {ויקרא כב
בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה מאי משמע דתני
ר' חייא אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם
כא} הבדלו מתוך העדה ואתיא עדה עדה דכתיב התם-{במדבר טז
כז} עד מתי לעדה הרעה הזאת מה להלן עשרה אף כאן עשרה-{במדבר יד

Texts reproduced by kind permission of בדרך

( ובלכתךmobile.tora.ws)

Minyan

Magen Avot

And similarly
Sanhedrin 74b

אמר ר' יעקב אמר רבי יוחנן אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם פשיטא
ישראלים בעינן דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל בעי רבי ירמיה תשעה
ישראל ונכרי אחד מהו תא שמע דתני רב ינאי אחוה דרבי חייא בר אבא
אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם הבדלו
מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה וכולהו ישראל אף כאן עשרה וכולהו
ישראל
The topic here is not ritual but martyrdom – what counts as “in public” so far as kiddush
hashem is concerned.

Alternatively
Yerushalmi Berakhot 7:3

מניין לעדה שהיא עשרה ר' בא ור' יסא בשם רבי יוחנן נאמר כאן עדה
ונאמר להלן עדה מה עדה שנא' להלן עשרה אף עדה שנא' כאן עשרה.
א"ר סימון נאמר כאן תוך ונאמר להלן תוך (בראשית מב) ויבאו בני ישראל
לשבור בר בתוך הבאים מה תוך האמור להלן עשרה אף כאן עשרה.
א"ל ר' יוסי בי ר' בון אם מתוך את יליף לה סגין אינון .אלא נאמר כאן בני
ישראל ונאמ' להלן בני ישראל מה בני ישראל שנאמר להלן עשרה אף כאן
עשרה.
 business? Not to mention Korach andעדה  andתוך So what’s the Bavli doing with all this
?the spies

Page 2 of 2

) (mobile.tora.wsובלכתך

בדרך Texts reproduced by kind permission of

