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MINYAN I 

 

GOD AND COMMUNAL PRAYER 

  תלמוד ירושלמי ברכות ג:ג 

 לא מסתברא בתפילה שיהא כל אחד ואחד מבקש רחמים על עצמו!?

Yerushalmi Berachot 3:3 

Does it not make sense regarding tefilla that each and every person should request 

mercy for themselves!? 

  ברכות ח.

רבי נתן אומר: מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים? שנאמר:  
 הן אל כביר ולא ימאס. 

Berachot 8a 

Rabbi Natan says: Whence do we know that God does not despise the prayer of the 

many? For it is said, “Behold God is great and will not despise.” 

  ברכות ו.

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית 
ל; ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה  -שנאמר: אלקים נצב בעדת א –הכנסת 
ל; ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה  -שנאמר: אלקים נצב בעדת א –עמהם 

ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם … ומנין שאפילו  עמהם … 
תרי מבעיא?   – אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו… וכי מאחר דאפילו חד 

תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות, חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות. …   –
עשרה קדמה שכינה ואתיא,    – עשרה מבעיא?  – וכי מאחר דאפילו תלתא 

 עד דיתבי.  – לתא ת

Berachot 6a 

Ravin bar Rav Ada said Rabbi Yitzchak said: Whence do we know that the Holy One, 

Blessed be He, is found in the synagogue? For it is said, “God stands in the Lord’s 

assembly [eida].” Whence do we know that ten who pray have the Shechina with 

them? For it is said, “God stands in the Lord’s assembly [eida].”…Whence do we 

know that three who sit in judgment have the Shechina with them?…Whence do we 

know that two who sit and learn Torah have the Shechina with them?…Whence do 

we know that even one who sits and learns Torah has the Shechina with him? … 

And once it’s so even with one, do we need to mention two? With two, their matters 

are written in the book of remembrance, with one, his matters are not written in the 
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book of remembrance…And once it’s so even with three, do we need to mention ten? 

For ten, the Shechina arrives before them. For three, not till they sit [in judgment]. 

  בראשית יח:לב 

ֹּאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ֹּא  -ַלאדֹּ  ַוי ֹּאֶמר ל אּון ָשם ֲעָשָרה ַוי ָרה ַאְך ַהַפַעם אּוַלי ִיָמצְּ ָני ַוֲאַדבְּ
ִחית ַבֲעבּור ָהֲעָשָרה:   ַאשְּ

Bereishit 18:32 

And he said: Please let my Lord not be angry and I will speak even this time. 

Perhaps there will be found there ten. And He [God] said: I will not destroy on 

account of the ten. 

  שמות פרק יח:כה

י   י ֲאָלִפים ָשרֵׁ ָתם ָראִשים ַעל ָהָעם ָשרֵׁ ן אֹּ ל ַוִיתֵׁ ָראֵׁ י ַחִיל ִמָכל ִישְּ שֵׁ ֶשה ַאנְּ ַחר מֹּ ַוִיבְּ
י ֲעָשרֹּת:  ָשרֵׁ י ֲחִמִשים וְּ אֹות ָשרֵׁ  מֵׁ

Shemot 18:25 

And Moshe chose men of valor from all of Israel and appointed them as heads of the 

people: leaders of thousands, leaders of hundreds, leaders of fifties, and leaders of 

tens. 

MINYAN 

  משנה מגילה ד:ג

אין פורסין את שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם ואין קורין  
 בתורה ואין מפטירין בנביא …פחות מעשרה 

Mishna Megilla 4:3 

We do not make an abbreviated communal repetition of Shema [for those who 

missed saying it], and we do not pass before the aron kodesh [as a prayer leader], 

and they [the kohanim] do not raise their hands [to bless the congregation], and we 

do not read from the Torah, and we do not read haftara from the Prophets…with 

fewer than ten. 

  ברכות כא: 

בר אהבה: מנין שאין היחיד אומר קדושה? שנאמר: ,ונקדשתי  אמר רב אדא
 כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.  – בתוך בני ישראל” )ויקרא כב:לב( 

Berachot 21b 
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Rav Ada bar Ahava said: Whence do we know that an individual does not 

recite Kedusha? As it is said, “And I will be sanctified within the children of Israel.” 

Every davar she-bikdusha should not be recited with fewer than ten. 

  מסכת סופרים י:ו

 מעשרה…ואין אומרין קדיש וברכו פחות 

Masechet Soferim 10:6 

…And we do not recite Kaddish and Barechu with fewer than ten. 

  ערוך השולחן אורח חיים סימן נה 

ולכן לקדיש ולקדושה ולברכו כשאין עשרה לא יאמרו דעל בי עשרה שכינתא  
 שריא 

Aruch Ha-shulchan OC 55 

Therefore, for Kaddish and Kedusha and Barechu, when there aren’t ten, they 

shouldn’t recite it because the Shechina dwells among ten. 

  ויקרא כב:לב

ֶכם:  ַקִדשְּ ל ֲאִני ה’ מְּ ָראֵׁ י ִישְּ נֵׁ תֹוְך בְּ ִתי בְּ ַדשְּ ִנקְּ ִשי וְּ ם ָקדְּ לּו ֶאת שֵׁ ַחלְּ לֹּא תְּ  וְּ

Vayikra 22:32 

And you [pl.] shall not desecrate My holy name, and I will be sanctified [ve-nikdashti] 

within Benei Yisrael, I am God Who sanctifies you [pl.]. 

  מגילה כג:

מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: דאמר קרא ונקדשתי  
(. כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.  בני ישראל )ויקרא כב:לב תוךב

בני   בתוך. כתיב הכא ונקדשתי תוך תוךמאי משמע? דתני רבי חייא: אתיא 
.  עדה עדה )במדבר טז:כא(, ואתיא  מתוך העדה ישראל, וכתיב התם הבדלו 

אף   – הרעה הזאת )במדבר יד:כז(. מה להלן עשרה  עדהדכתיב התם עד מתי ל 
 כאן עשרה. 

Megilla 23b 

From where do we derive these things [in the mishna]? Rabbi Chiyya son of Abba 

said Rabbi Yochanan said: For the verse says, “And I will be sanctified within [be-

toch] the children of Israel” (Vayikra 22:32). Every davar she-bikdusha [matter of 

sanctity] should not be with fewer than ten. What implies this? For Rabbi Chiyya 

taught: We learn from “toch“-“toch.” Here it is written “And I will be sanctified within 

[be-toch] the children of Israel.” There it is written, “Separate from within [mi-toch] 
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the assembly [eida]” (Bemidbar 16:21). And we learn from “eida“-“eida.” For it is 

written there [regarding the spies], “until when will this wicked assembly [eida] 

persist?” (Bemidbar 14:27) Just as there [eida] is ten, so too here it is ten. 

  ד תלמוד ירושלמי מגילה ד:

ר’ בא ור’ יסא בשם ר’ יוחנן נאמר כאן עדה ונאמר להלן ]במדבר יד כז[ עד מתי  
לעדה הרעה הזאת מה עדה האמורה להלן עשרה אף כאן עשרה א”ר ]=אמר  

רבי[ סימון נאמר כאן תוך ונאמר להלן ]בראשית מב ה[ ויבאו בני ישראל לשבור  
 הבאים מה תוך שנא]מר[ להלן עשרה אף כאן עשרה…  בתוך

Yerushalmi Megilla 4:4 

Rav Ba and Rav Yosei in the name of Rabbi Yochanan: It is said here “eida” and it is 

said there (Bemidbar 14:27) “until when will this wicked assembly [eida] persist?” 

Just as eida there [in the case of the spies] refers to ten, so too here it is ten. Rabbi 

Simon said: It says here “toch” and it says there (Bereishit 42:5) “The sons of Israel 

came to purchase food among [be-toch] those who came [to Egypt].” Just 

as toch that is said there is ten, so, too, here it is ten… 

  ר”ן על הרי”ף מסכת מגילה יג: )בדפי הרי”ף( 

 הני מילי כולהו אסמכתא דרבנן נינהו דסדר תפלה גופה דרבנן: 

Ran on the Rif Megilla 13b (Rif pagination) 

These matters are all learned as asmachta. They are rabbinic, because the order of 

prayer is itself rabbinic. 

WHO COUNTS 

  אגרות משה או”ח חלק ד:מט

 דלענין הקדושה שוות לאנשים … 

Responsa Iggerot Moshe, OC IV:49 

For with respect to sanctity, they [women] are equal to men … 

  סדור רב סעדיה גאון

 ושיעור הציבור הוא עשרה גברים שהגיעו לפרקם

Siddur Rav Sa'adya Ga'on 

The minimum number of a tzibbur is ten men who have reached puberty. 

  

http://deracheha.org/
https://www.deracheha.org/minyan/?target=in-depth#Who_Counts


 

Deracheha.org © Deracheha: Women and Mitzvot | 
 

  שולחן ערוך או”ח נה:א

אומרים קדיש. וא”א ]=ואין אומרים[ אותו בפחות מי’ זכרים בני חורין גדולים  
שהביאו ב’ שערות, וה”ה ]=והוא הדין[ לקדושה וברכו שאין נאמרין בפחות  

 מעשרה. 

Shulchan Aruch OC 55:1 

They recite Kaddish. And we do not recite it with fewer than ten free adult males who 

have grown two hairs [as a sign of maturation], and this is also the law 

for Kedusha and Barechu, that they are not said with fewer than ten. 

Example 

  שולחן ערוך הרב או”ח נה:ב

… ואין עדה פחותה מעשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת צא מהם 
יהושע וכלב נשארו עשרה. ועדה זו צריך להיות כולה מזכרים בני חורין גדולים  
שהביאו ב’ שערות וכמו שהיתה עדה האמורה להלן אבל נשים ועבדים וקטנים  

 אינן מצטרפין: 

Shulchan Aruch Ha-Rav OC 55 

There is no assembly “eida” of fewer than ten, for it is said, “until when will this 

wicked assembly persist?” Subtract from them [the twelve spies] Yehoshua and 

Calev, and ten remain. This assembly must all be of free adult males who have 

grown two hairs [as a sign of maturation], just as the “assembly” that was spoken of 

there. But women and bondsmen and minors do not join. 

  ראב”ן ברכות סימן קפה

דאמרינן ]כ”א ב[ כל דבר שבקדושה אין אומרים אותו בפחות מעשרה וגמר לה  
ם י’  מ”ונקדשתי בתוך בני ישראל” ויליף תוך תוך מן לשבור בתוך הבאים והת

 הוו דכתיב וירדו אחי יוסף עשרה וכולהו הוו גברי. 

Ra'avan Berachot 185 

For we say, “every davar she-bikdusha [matter of sanctity] should not be said with 

fewer than ten.” We learn it from “And I will be sanctified within the children of Israel.” 

And we learn toch-toch from “to purchase food among [be-toch] those who came [to 

Egypt].” There they were ten, as it is written, “And the ten brothers of Yosef went 

down [to Egypt].” And all of them were men. 

Midrash-style Reading 

  אורחות חיים חלק א הלכות תפלה אות עה 

וצריך שיהיו כלם אנשים ולא יהיה מהמנין נשים שנא]מר[ ונקדשתי בתוך בני  
 ישראל ולא בנות ישראל: 
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Orchot Chayyim I Laws of Tefilla 75 

They all need to be men and no women can be counted, as it is written “And I will be 

sanctified within the benei Yisrael [the sons of Israel].” And not benot Yisrael [the 

daughters of Israel]. 

  עד: -סנהדרין עד.

, חוץ  יעבור ואל יהרג – כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג 
תלמוד לומר   –מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים…יכול אפילו בפרהסיא 

ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי. וכמה פרהסיא? אמר רבי יעקב אמר רבי  
יוחנן: אין פרהסיא פחותה מעשרה…תא שמע, דתני רב ינאי אחוה דרבי חייא  

אל וכתיב התם  בר אבא: אתיא תוך תוך, כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישר 
הבדלו מתוך העדה הזאת. מה להלן עשרה וכולהו ישראל, אף כאן עשרה  

 וכולהו ישראל. 

Sanhedrin 74a-b 

All transgressions in the Torah, if you tell a person to transgress them rather than be 

killed, he should transgress them rather than be killed, except for idolatry, illicit 

relations, and murder…You might think this true even in public, The verse teaches us 

” And you shall not desecrate My holy name, and I will be sanctified ” How many is 

public? Rabbi Ya’akov said Rabbi Yochanan said: Public is no fewer than ten…Come 

and learn, for Rav Yannai brother of Rabbi Chiyya bar Abba taught: We learn from 

“toch“-“toch“. Here it is written, “And I will be sanctified within (be-toch) the children of 

Israel, and there it is written separate from within (mi-toch) the assembly. Just as 

there it is ten and they are all Jews, so, too, here it is ten and they are all Jews. 

  פתחי תשובה יורה דעה קנז:ז

וגם בענין אם נשים מצטרפות לזה או נימא דאימעטו מבני ישראל ולא בנות  
 …ישראל ולכאורה נראה דדוקא ישראל ולא גרים 

Pitchei Teshuva YD 157:7 

Also in the matter of whether women count for this: perhaps we say that they are 

excluded based on the language “benei Yisrael” and not “benot Yisrael.” But 

apparently it means specifically Yisrael [of Israelite descent] and not converts… 

  אורח חיים סימן ט  – שו”ת יביע אומר חלק ד 

…ולכאורה י”ל ]=יש לומר[ דשאני גבי דברים שבקדושה דבעינן שכל העשרה  
יהיו במעמד אחד…אבל גבי קידוש ה’ לא בעינן שיהיו במעמד אחד…אין לדמות  
 דין קידוש ה’ לדברים שבקדושה, דהא אין הנשים מצטרפות לדברים שבקדושה.

Responsa Yabi'a Omer IV:9 

…It would seem that one can say that devarim she-bikdusha are different, with 

respect to all the ten needing to be together….But regarding martyrdom, we do not 
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require that they be together…One cannot compare the law of martyrdom to devarim 

she-bikdusha, for women do not count toward devarim she-bikdusha. 

  שו”ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן כג 

כשם שקדוש השם ליהרג הוא מחוייב אף לפני עשרה כופרים ומומרים אם אף  
הם מישראל …א”כ ]=אם כן[ בהכרח שגם לענין לומר דברים שבקדושה 

 מצטרפי. 

Responsa Iggerot Moshe OC I:23 

Just as he is obligated in martyrdom to sanctify God’s name even in front of ten 

heretics and violators of Halacha if they, too, are Jews…If so, it must be that in the 

matter of reciting devarim she-bikdusha that [Shabbat violators] count [toward the 

minyan of ten]. 

  אורח חיים סימן סב  –שו”ת רב פעלים חלק ב 

בדין נ”ח ]=נר חנכה[, דמדליקין ומברכין בבית הכנסת משום פרסומי ניסא… בנירות חנוכה, די”ל  

 ]=דיש לומר[ מהני צירוף נשים בעבור פרסום הנס

Rav Pe'alim II OC 62 

Regarding the law of the Chanuka candle, which we light and recite a beracha over 

in synagogue in order to publicize the miracle …For one can say that it works for 

women to combine [with men to a quorum of ten] in order to publicize the miracle. 

 טב"א מסכת מגילה דף ד עמוד א  חידושי הרי 

כיון דחייבות במקרא מגילה מצטרפות, מפי  …הכא )ל(]ד[עשרה אינם אלא לפרסומי ניסא בעלמא  

 מורי נר"ו. 

Chiddushei Ritva Megilla 4a 

Heare, where the ten are only for merely publicizing the miracle…since they [women] 

are obligated in megilla reading, they count, from my teacher. 

  יח :שולחן ערוך אורח חיים תרצ  

מגילה בי"ד ובט"ו צריך לחזור אחר עשרה, ואם אי אפשר בעשרה קורים אותם ביחיד. הגה: ויש  

 .הסתפק אם נשים מצטרפות לעשרהל

Shulchan Aruch OC 690:18 

Megilla on the 14th and 15th, one needs to make an effort to [read with] ten, and if it is 

not possible with ten, we read it individually. Rema: There is a doubt as to whether 

women count towards the ten. 

Passage in Berachot 

  ברכות מה:
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 והא מאה נשי כתרי גברי דמיין, וקתני נשים מזמנות לעצמן… 

Berachot 45b 

But behold 100 women are considered comparable to two men, and yet it teaches 

“women make a zimmun for themselves”! 

  תוספות ברכות מה: ד”ה והא

לענין קבוץ תפלה ולענין כל דבר שבעשרה   – והא מאה נשי כתרי גברי דמיין 
להו כשלשה…ורש”י פירש כתרי לענין חובה דאין חייבות   ואפילו הכי חשבינן

 לזמן ואם רצו מזמנות…

Tosafot Berachot 45b s.v. But Behold 

But behold 100 women are considered comparable to two men: with respect to a 

group for prayer and for any matter [davar] that is with ten. Even so, we consider 

them [the women] as three [for zimmun]….Rashi explained it as comparable to two 

men with respect to [lack of] obligation [in zimmun], for they [three women] are not 

obligated to recite zimmun [as three men are], but if they want they can 

recite zimmun… 

Obligation 

  בית הבחירה למאירי מגילה ה.

כל שהיא צריכה לעשרה י”א ]=יש אומרים[ הואיל וחיוב הנשים שוה בה לאנשים  
 מצטרפות הן לעשרה 

Beit Ha-bechira of Me'iri, Megilla 5a 

Whatever requires ten, there are those who say that once the obligation of women is 

equal to [the obligation] of men, they count toward the minyan. 

Representation 

  ג-במדבר א :ב

ָתם ית ֲאבֹּ בֵׁ ָתם לְּ חֹּ פְּ ִמשְּ ל לְּ ָראֵׁ י ִישְּ נֵׁ אּו ֶאת רֹּאש ָכל ֲעַדת בְּ מֹות ָכל   שְּ ַפר שֵׁ ִמסְּ בְּ
ָתם   דּו אֹּ קְּ ל ִתפְּ ָראֵׁ ִישְּ א ָצָבא בְּ צֵׁ ָלה ָכל יֹּ ִרים ָשָנה ָוַמעְּ ֹלָתם: ִמֶבן ֶעשְּ גְּ ֻגלְּ ָזָכר לְּ

ן:  ַאֲהרֹּ ָתם ַאָתה וְּ אֹּ ִצבְּ  לְּ

Bemidbar 1:2-3 

Take a census of the assembly of the children of Israel, according to their families, 

according to their fathers’ houses, in the number of names, every male by head 

count. From twenty years old and up, all who go out to the army in Israel, you shall 

count them according to their legions, you and Aharon. 

  לבוש אורח חיים נה:ד 
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צריכין להיות עשרה זכרים גדולים … דכתיב ]ויקרא כב, לב[  ואלו העשרה 
ונקדשתי בתוך בני ישראל וגו’, שפירושו כל דבר שבקדושה יקדשו אותי בתוך  
בני ישראל, ואין נקרא בתוך בני ישראל אלא בעשרה, דאתיא גזירה שוה תוך  
תוך … ואח”כ ]=ואחר כך[ אתיא גזירה שוה דעדה עדה…. וסתם בני ישראל  

התורה בגדולים זכרים קמיירי, ועבד ואשה וקטן אין מצטרפין שאינם   דכל
חייבים במצות. ויש מתירין בתשעה וצירוף קטן כיון שיכול להגיע לכלל חיוב  
מצות …. וכל גדולי הפוסקים חולקין על זה ואוסרין, ולא ראיתי נוהגין להקל 

 אפילו בשעת הדחק: 

Levush OC 55:4 

These ten need to be ten adult males … as it is written (Vayikra 22:32) “And I will be 

sanctified within benei Yisrael…,” which means that with every davar she-

bikdusha [matter of sanctity] they will sanctify me within benei Yisrael. And it is not 

called “within benei Yisrael” except with ten, based on a gezera shava “toch-toch” … 

and afterwards a gezera shava of “eida-eida”…. The default meaning of “benei 

Yisrael” throughout the Torah refers to adult males, and a bondsman or woman or 

minor do not count [toward a minyan] because they are not obligated in [all] mitzvot. 

There are those who allow nine in combination with a minor since he is able to reach 

obligation overall in mitzvot…. But all the great halachic authorities disagree with this 

and prohibit it, and I have not seen leniency in practice even in a pressing situation. 

  מגן אברהם סימן מו:ט

 דכל התורה נאמרה בלשון זכר ואפ”ה ]=ואפילו הכי[ אשה בכלל … 

Magen Avraham 46:9 

For the entire Torah was said in masculine language, and even so a woman is 

included…. 
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