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נאמנות
קידושין דף עג: אמר רב חסדא שלשה נאמנים

1) The נאמנות of a חיה
• Question 1:  Is the trustworthiness (נעמנות) of a midwife (חיה) דאורייתא or a דרבנן תקנה ?

i. Main Source
אמר רב חסדא: שלשה נאמנים לאלתר, אלו הן: אסופי, חיה... 

חיה, דתניא: חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני...
תנו רבנן: נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזר...  (קידושין דף עג:) 

a. חיסדא רב  says that a חיה is trusted immediately after an event (לאלתר) (but not after 
some time has passed (רש"י)).

b. A ברייתא teaches that a חיה is trusted regarding which child was born first (i.e. which
one is the בכור (see רש"י)).

c. The רבנן taught that (when 4 women give birth in the same house [at the same time] 
 this one is a ,לוי this one is a ,כהן is trusted to say that "this one is a חיה a ((רש"י)
".ממזר and this one is a ,נתין

ii. Two Views

a. דרבנן תקנה  (the ר"ן)
נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי. ארבע נשים שילדו בבית אחד אשת כהן ולוי ונתין וממזר 

) לפי שעל הרוב אי אפשר בענין אחר.  (דף לא. ד"ה נאמנתדהימנוה רבנן אלא ולא מדינא

■ The ר"ן says that she is believed not מן התורה (i.e. "לא מדינא") but rather be-
cause of a דרבנן תקנה  (i.e. "דהימנוה רבנן").1

□ Rationale

◆ The reason for the דרבנן תקנה  is because generally there are no other 
options for determining status ("אי אפשר בענין אחר").

b. הרא"ש תוספות the) דאורייתא )
חיה לאלתר ואמו כל שבעה. כולהו ילפינן להו מדחזינן שהאמינה תורה לאב להעיד על בנו 

ובכור אף על פי שהוא קרוב לפי שרגיל האב להכיר בבניו יותר מאחר ילפינן נמי מיניה 
להאמין חיה לאלתר ואמו כל שבעה לפי שאין רגיל לידע אחר שהוא לשם.  (קידושין דף עד.)

1. Note:  There is a machlokess between the משנה למלך and the פני יהשוע regarding how to understand the phrase "לא
 wants to say פני יהשוע while the דרבנן is trusted חיה to mean that a ר"ן understands the משנה למלך The  .ר"ן in the "מדינא
that even according to the ר"ן, a חיה is trusted מדאורייתא.

The משנה למלך understands that the תורה's קולא regarding a ממזר (i.e. לקולא ממזר ספק ) only applies in cases of 
marriage, whereas in the case of four women giving birth in a house, there would be a חזקה that each child is a ממזר, and thus

לקולא ממזר ספק  would not apply (since here we know for sure that one of them is a ממזר, while in a general case of marriage 
we don't).  Therefore, not having a תורה basis regarding who to trust, the רבנן made a תקנה that in this case the חיה would 
be trusted (even though she is only one עד, and generally two עדים would be required for cases of ערוה). (הלכות אסורי ביאה 
(פ' טו ה' יא

The פני יהשוע says that even though מן התורה in this case one עד would be believed, the רבנן were מחמיר and 
raised the standard of testimony regarding family lineage (יחוס) two be two עדים.  Therefore, מן התורה a single עד 
would work here, however, since the רבנן were מחמיר, they only made an exception for a לאלתר חיה .  So even 
though the permission is דרבנן, the source of נעמנות is מדאורייתא.  (see קידושין דף עג) 



■ The רא"ש says that the נעמנות of a לאלתר חיה  is derived from the תורה based 
on the דין that a father is trusted with regard to his son and בכור.

• Question 2:  For which cases is a חיה believed only right away (לאלתר) but not some time af-
terwards?  (Possible options: בכור, ישראל, לוי, כהן, נתין, ממזר , etc.)

i. The חיה is believed לאלתר only for the בכור

a. The ריטב"א
ודוקא איכא בינייהו דאהדרה אפה. דלרבנן מהימנא ולרבי אליעזר לא מהימנא, והלכתא כרבנן, 

 כל זמן שיצאת מן הבית, דכיון שנתעלם כל כך מעיניה לא סמכו עליה שתדעבהא לא הימנוה רבנן
 כל זמן שלא קרא אבל לומר שאינו נתין וכיוצא בו לעולם נאמנתלהכיר אי זה יצא ראשון לבכורה, 

ערער כדתניא בסמוך ולא פליגי תנאי כלל.  (קידושין דף עג:)

■ The ריטב"א says that in general a חיה is believed regarding questions of status 
( ישראל, לוי, כהן, ממזר, נתין , etc.), but regarding the בכור, she is only believed 
  .לאלתר

b. The ט"ז

■ The ט"ז explains, like the ריטב"א, that a חיה is only believed לאלתר regarding 
the בכור since it is harder to keep track of which is the בכור because newborn 
babies look very much alike (especially twins).  Thus once she leaves or is dis-
tracted enough, we no longer believe her regarding which is which.  However, 
regarding the children of different women, as in the case of the four babies born
in the same house, a חיה is generally trusted even beyond לאלתר (see אבן ט"ז  
.(העזר ס' ד סק' כ

2) The נאמנות of a Mother With Respect to The Status of Her Child
• Question:  Is a mother believed regarding the status of her child?

i. The רמב"ם

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק טו 

פנויה שזנתה ואמרה בן זה בן פלוני הוא, אם אותו פלוני כשר הרי הבן כשר ואינה נאמנת להיות זה 
בנו של פלוני, ויראה לי שחוששין לדבריה ויהיה הבן אסור בקרובות אותו פלוני מספק, ואם אותו פלוני 

ממזר אינה נאמנת להיות הבן ממזר ודאי על פיה כמו שביארנו אלא יהיה ספק ממזר.

a. Basic Position 

■ In a case where a woman was promiscuous and claims that the father of her 
child is פלוני:

□ If פלוני is כשר, then the child is viewed as כשר.

◆ Note:  Even though the child receives פלוני's status of כשרות, we will 
not view the child as פלוני's child.

◇ However, since there is a ספק, we will suspect that the child 
might be פלוני's and will thus prohibit the child from marrying 
any of פלוני's relatives.

□ If פלוני is a ממזר, then we don't believe her that the child is a ממזר, rather 
the child is viewed as a ממזר ספק .

• Answer:  We believe the mother when she says her child is כשר, but we do not believe her 
when she says her child is a ממזר. (the רמב"ם)

i. Rationale



a. The ר"ן

ר"ן על הרי"ף מסכת קידושין דף ל עמוד ב

וכתב הר"ם במז"ל בפרק ט"ו מהל' אסורי ביאה שאע"פ שהיא נאמנת להכשיר אינה נאמנת 
לפסול לומר ממזר הוא ומשמע דטעמא דלהכשיר היינו טעמא דמהימנא משום דמדאורייתא נמי 

כשר דדבר תורה [דף עג א] שתוקי כשר אבל לפסלו ולהתירו בממזרת לא כדאשכחן [בבכור] 
דהימניה רחמנא מדכתיב יכיר אבל לדידיה לא הימנה.

■ The ר"ן explains that רמב"ם's reason for believing the mother with respect to 
 the child תורה is because according to the ממזרות but not with respect to כשרות
would be viewed as כשר even without her testimony, whereas such is not the 
case regarding ממזרות.

b. מגיד משנה

מגיד משנה הלכות איסורי ביאה פרק טו הלכה יב 

ואף על פי שנאמנת להכשיר והיה נראה שכ"ש לפסול לא היא דלהכשיר דבר תורה אין אנו צריכין
לה דהא מדינא לא הוי אלא ספק ממזר וספק ממזר מן התורה מותר גמור לבא בקהל אלא דרבנן 
גזרו עליהן והאמינוה בשל דבריהם אבל לפסול כיון דמדאורייתא מותר לבא בקהל ואסור בממזרת

ודאית ואם היו מאמינים אותה ומתירין אותו בממזרת ודאית היו מקילין בשל תורה ולא נתנה 
תורה נאמנות אלא לאב... ואף על פי שחיה נאמנת כל שלא קרא עליה ערער וכנזכר בפרק זה 

 וזהו שבגמרא לא אמרו בודקין את שהיא קרובה לו ועוד שאני הכא שאין אדם משים עצמו רשע
אמו אם אמרה לפסול נבעלתי או לכשר נאמנת ולא הזכירו אלא האומרת לכשר נבעלתי ולפי זה 

הירושלמי שאמר במדברת ואומרת איני יודעת ה"ה דהוה מצי למנקט באומרת לפסול נבעלתי 
שהולד שתוקי אלא דאורחא דמילתא נקט. 

■ In addition to the סברא offered by the ר"ן, the מגיד משנה gives two more rea-
sons why the mother would not be believed if she says he child is a ממזר:

□ In any event we wouldn't believe the mother because of the principle that a 
person does not cause themselves to appear as a wicked person (אין אדם 
 is tantamount to calling ממזר Since saying her child is a  .(משים עצמו רשע
herself wicked, she is not believed.

□ Furthermore, in general we don't accept the testimony of relatives against 
other relatives, so here the mother could not be a witness with respect to 
her son.

3) The נאמנות of a Seller Regarding The Identity of The Purchaser
• Question:  When is a seller believed with respect to the identity of the purchaser?

i. Main Source
 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עג עמוד ב עד דף עד עמוד א

נאמן בעל מקח לומר לזה מכרתי ולזה אין מכרתי; במה דברים אמורים - בזמן שמקחו בידו, אבל אין 
מקחו בידו - אינו נאמן. וניחזי זוזי ממאן נקט? לא צריכא דנקט מתרוייהו, ואמר: חד מדעתאי וחד בעל 

כורחי, ולא ידיע הי מדעתו והי לא מדעתו. 

a. The גמרא states the following:

■ Rule:  A seller is trusted when he says "I sold to this one" and "I didn't sell that 
that one."

□ This is true only when the item is still in the seller's hands, but once the 
item is no longer in his hands, he is no longer trusted regarding who the 
purchaser was.



■ The גמרא then asks, "Why not just look at who he took money from?" 

□ The reason we don't do that is because we are dealing with a case where 
the seller took money from two people at the same time while only having 
in mind to sell the object to one of them.

ii. Answer:  According to the גמרא, a seller is believed regarding the identity of the purchas-
er only when the item sold is still in his hands.

• Question:  Why is the seller only believed when the item sold is still in his hands?

i. Approach 1:  רש"י
רש"י מסכת קידושין דף עג עמוד ב עד דף עד עמוד א

 - סיפא דברייתא דלעיל.נאמן בעל המקח
 - אם שנים מעוררין על המקח זה אומר מכרת לי וזה אומר לי מכרת ושלי המקח לקמןלזה מכרתי כו'

מוקי ליה ששניהם נתנו לו דמים כל אחד ואחד דמים שלמים אחד מדעתו ואחד בעל כרחו.
דרמיא עליה למידק שלא לחזור לו מזה ולהחזיר לו דמיו ויתן המקח למי שלא  - בזמן שמקחו בידו

.נמכר לו דקם ליה במי שפרע הילכך מידק דייק
- ושניהם אוחזין בו אינו נאמן דכיון דלאו עליה רמיא תו לא דייק לזכור אבל בזמן שאין מקחו בידו 

למי הוא.
 - קא ס"ד שלא קיבל מעות אלא מאחד מהם הא ודאי מדכיר דכיר זוזי דמאן וניחזי זוזי ממאן נקט

קביל.
 - אין ידוע לנו.ולא ידיע

a. According to רש"י, it seems that חז"ל instituted a תקנה that the seller is to be be-
lieved in the case where the item is still in his possession because the seller has a 
vested interest in knowing who he sold the item to.  However, when the item is no 
longer in his possession, and the seller no longer has a vested interest in knowing 
who he sold it to, he is no longer trusted.

■ This is because he wants to avoid giving the item to the wrong person since 
then he would have to pay back the money received from the actual buyer in 
addition to having to do a מי שפרע.

□ Basically, just like in the case of a חיה where she is believed לאלתר because
she is on top of the situation, so too here when the seller has the item in 
hand he is on top of the situation and is also believed.

b. דרבנן תקנה s Answer:  The seller is believed based on a'רש"י .

ii. Approach 2:  תוספות
תוספות מסכת קידושין דף עג עמוד ב 

 אבל בזמן שמקחו בידו ואז הוא נאמן מטעם מיגו דמצי אמר לא מכרתי או חזרתי וקניתיולכן פי' ר"ת 
 ופריך וליחזי זוזי ממאן נקט נהי נמי דמקחו בידו אמאי דאז לא שייך מיגואין מקחו בידו אינו נאמן 

נאמן אם יאמר אמי שלא קבל המעות לזה נתרציתי דמשמע דנאמן בכל ענין ואמאי נאמן הוה מיגו 
במקום עדים דאנן סהדי דלאותו שנתן המעות נתרצה ומשני דנקיט זוזי כו' ולפי זה גרסי' ולא ידיע ולא 
גר' ולא ידע דמשמע שאין אנו חוששין לידיעתו דודאי חיישינן לידיעתו אי הוה ידע ולפי זה צ"ל שלא ידע

שאם ידע הוה אמרי' נתרצה לזה.

a.  s view, the reason the seller is trusted when the'רש"י explains that, unlike תוספות
item is still in his hands is because of a מיגו, i.e. since if he were lying regarding who 
he sold it to he could have told a better lie, namely, that he sold it to neither of them,
he is believed regarding who he sold it to.  

b. .מיגו based on the concept of מדאורייתא s Answer:  The seller is believed'תוספות

• Question:  How does one understand the question of ממאן נקט (ניחזי זוזי( ?



i.  understands that if it were the case that he only received money רש"י  :s Answer'רש"י
from one of them, he should be believed whether or not the item is still in his hand for he
would surely remember which one he received money from.  However, since the case is 
one where they both gave him money at the same time, we can't use such a basis to be-
lieve him.

ii.  understands that if it were the case that the transaction was in תוספות  :s Answer'תוספות
front of עדים who saw who he took money from, then we would not believe him even 
based on מיגו.  However, since in this case there are no עדים who can testify who he took 
the money from (since he took from both at the same time), we must rely on his מיגו, 
since he could have said they both forced him.

iii. Potential נפקא מינות

a. Case 1:  Do we still believe the seller when there were two עדים present?

■ Based on תוספות's understanding, a מיגו would not have worked and he would 
not be believed if there were עדים present who gave a different testimony than 
him.

■ Based on רש"י's understanding, we might still believe the seller even if there 
were עדים who were present based on the תקנה of the חכמים.

b. Case 2:  Do we believe the seller when he accepted money from one person but no 
longer has the item in hand?

■ Based on רש"י we might still believe him because of the תקנה of the חכמים.  
However, based on תוספות, once the item is no longer in his hand we would not
believe him because מיגו would no longer apply.

4) The נאמנות of a דיין Regarding His Previous Rulings

• Question:  What is שודא דדייני?

i. Main Source

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עד עמוד א  

נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי; במה דברים אמורים - שבעלי דינים עומדים לפניו, אבל אין 
בעלי דינים עומדים לפניו - אינו נאמן. וניחזי זכותא מאן נקיט? לא צריכא דקריע זכותייהו. וניהדר 

ונידיינינהו! בשודא דדייני. 

a. Rule:  A judge (דיין) is believed (נאמן) to say "to this one I acquitted" and "to this one I
found guilty."

■ This only applies for as long as the litigants (בעלי דינים) are still in front of the 
 in נאמן however, once they are no longer in front of him, he is no longer ,דיין
this regard.

□ Question:  Why don't we just see who has the document of acquittal 
?(זכותא)

◆ We can't do that, because we're dealing with a case where that docu-
ment was ripped up (דקריע זכותייהו).

□ Question:  So why not just have them both go back and be judged again 
?(וניהדר ונידיינינהו)



◆ Answer:  We can't because we are dealing with a case of שודא דדייני 
(literally, 'the discretion of the judge').

ii. Two Approaches

a. .s discretion'דיין is based on the שודא דדייני says that רש"י
רש"י מסכת קידושין דף עד עמוד א

 כי ההיא דכתובות (דף פה:) דאמר בדין שאינו תלוי בטעם אלא הכל בפיו של דיין - בשודא דדייני
נכסי לטוביה ואתו שני טוביה שניהם קרובים שניהם שכנים ואמרינן שודא דדייני למי שיתנדב לב 

הדיין לומר נראה לי שזה היה רגיל אצלו יותר לזה נתן וכיון שפסק כן אם בא לחזור אינו חוזר 
ולפיכך אין רוצין לחזור מדין שמא יטנו לבו לצד השני.

■ According to רש"י, the phrase בשודא דדייני is referring to a case where the deci-
sion of the דיין was not based on logic but rather on his own judgment or שיקול 
 is given, it becomes reality and cannot be פסק In such a case once a  .דעת
changed.  Therefore, they cannot go back and be judged again since the previ-
ous judgment already took effect and the דיין might not come to the same con-
clusion the second time around.

b. .הפקר ב"ד הפקר is based on the principle of שודא דדייני says that תוספות
תוספות מסכת קידושין דף עד עמוד א 

 - פי' בקונטרס בדין שאין תלוי בטעם אלא הכל לפי ראות עיני הדיינין כי ההיא שודא דדייני
דכתובות (דף פה:) דההוא דאמר נכסיי לטוביה ואתו תרי טוביה שניהם קרובים שניהם שכנים 

ואמר שודא דדייני פירוש למי שמתנדב לב הדיין לומר שזה היה אוהבו יותר מזה לזה נתן וקשה 
לר"ת דאי בסברא תליא מילתא כדפי' בקונטרס אמאי לא אמרינן דנהדר ונידייניה דמסתמא לא 

יהפוך סברתו ראשונה ועוד פ"ק דגיטין (דף יד:) אמרינן הילך מנה לפלוני כו' תני חדא הלך ומצאו 
שמת יחזרו ליורשי המשלח ותניא אידך ליורשי מי שנשתלחו לו ומסיק כאן אמרו שודא עדיף 

שודא דדייני דכל מה שירצה הדיין לעשות יעשה והתם אי אפשר לפרש פי' הקונטרס לכך פר"ת 
 ושודא לשון השלכה...דהפקר ב"ד היה הפקר

■  who holds that the ר"ת and brings the opinion of רש"י disagrees with תוספות
phrase שודא דדייני means that the דיין may act in accordance with his discretion 
(i.e. do whatever he wants) based on the principle of הפקר ב"ד הפקר, which 
means that the ב"ד has the power to declare property ownerless.  Therefore, 
once a פסק has been issued by the דיין and the property becomes הפקר, the 
.can no longer have the same effect on the property פסק s'דיין


