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Rabbinic Thought and Theology 
"Mazal" 

 
I.  Celestial Bodies 

1. B. Berachot 32b 
But Zion said, The Lord hath forsaken me, and the Lord hath 
forgotten me. Is not ‘forsaken’ the same as ‘forgotten’? Resh 
Lakish said: The community of Israel said before the Holy One, 
blessed be He: Sovereign of the Universe, when a man takes a 
second wife after his first, he still remembers the deeds of the 
first. Thou hast both forsaken me and forgotten me! The Holy 
One, blessed be He, answered her: My daughter, twelve 
constellations have I created in the firmament, and for each 
constellation I have created thirty hosts, and for each host I 
have created thirty legions, and for each legion I have created 
thirty cohorts, and for each cohort I have created thirty 
maniples, and for each maniple I have created thirty camps, and 
to each camp I have attached three hundred and sixty-five 
thousands of myriads of stars, corresponding to the days of the 
solar year, and all of them I have created only for thy sake, and 
thou say, Thou hast forgotten me and forsaken me! 

 ב:תלמוד בבלי ברכות דף לב. 1
' וה' ותאמר ציון עזבני ה"

היינו עזובה היינו ." שכחני
אמרה , אמר ריש לקיש! ?שכוחה

כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך 
אדם נושא , רבונו של עולם: הוא

זוכר  - אשה על אשתו ראשונה 
אתה עזבתני  , מעשה הראשונה

מר לה הקדוש א -. ושכחתני
שנים עשר , בתי: ברוך הוא

מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל 
ועל   ומזל בראתי לו שלשים חיל

כל חיל וחיל בראתי לו שלשים 
תליתי בו שלש מאות ...  לגיון 

וששים וחמשה אלפי רבוא 
וכולן  -כוכבים כנגד ימות החמה 

ך ואת לא בראתי אלא בשביל
 ?אמרת עזבתני ושכחתני

2. B. Pesachim 94b 
Our rabbis taught: The Sages of Israel maintain: The Galgal is 
stationary [fixed], while the mazzaloth revolve; while the Sages 
of the nations of the world maintain: The Galgal revolves and 
the mazzaloth are stationary 

 ב:צדתלמוד בבלי פסחים . 2
: חכמי ישראל אומרים, ןתנו רבנ

וחכמי , גלגל קבוע ומזלות חוזרין
גלגל : אומות העולם אומרים

 ומזלות קבועין חוזר

 
II. How we relate to the Mazalot? 
A. Positive 

3. B. Shabbat 75a 
R. Simeon b. Pazzi said in the name of R. Joshua b. Levi on the 
authority of Bar Kappara: He who knows how to calculate the 
cycles and planetary courses, but does not, of him Scripture 
saith, but they regard not the work of the Lord, neither have 
they considered the operation of his hands. R. Samuel b. 
Nahmani said in R. Johanan's name: How do we know that it is 
one's duty to calculate the cycles and planetary courses? Because 
it is written, for this is your wisdom and understanding in the 
sight of the peoples: what wisdom and understanding is in the 
sight of the peoples? Say, that it is the science of cycles and 
planets. 

 א:שבת דף עהתלמוד בבלי . 3
 אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי

: משום בר קפרא יהושע בן לוי
כל היודע לחשב בתקופות 

עליו הכתוב  -ואינו חושב  ומזלות
 'פעל ה ואת+ ישעיהו ה+אומר 

. לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר 

  ן שמצוה על האדמני: רבי יוחנן
שנאמר - לחשב תקופות ומזלות

ושמרתם ועשיתם + דברים ד+
 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני
העמים איזו חכמה ובינה שהיא 

אומר זה  הוי –לעיני העמים 
 חישוב תקופות ומזלות

4. B. Berachot 59b 
Our Rabbis taught: He who sees the sun at its turning point, the 
moon in its power, the planets in their orbits, and the signs of 
the zodiac in their orderly progress, should say: Blessed be He 
who has wrought the work of creation. And when [does this 

 ב:ברכות דף נטתלמוד בבלי . 4
הרואה חמה : תנו רבנן

בתקופתה לבנה בגבורתה 
וכוכבים במסילותם ומזלות 

עושה  אומר ברוך, כסדרן
אמר  - ?הוי ואימת .בראשית
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happen]? — Abaye said: Every twenty-eight years when the 
cycle begins again and the Nisan [Spring] equinox falls in Saturn 
on the evening of Tuesday, going into Wednesday. 

, כל עשרים ושמונה שנין: אביי
והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן 

בשבתאי באורתא דתלת נגהי 
 ארבע

5. B. Berachot 10a 
[David composing Tehillim] He came out into the open air and 
looked upon the stars and constellations and broke into song, as 
it says, Bless the Lord, ye angels of His, ye mighty in strength 
that fulfil His word, hearkening unto the voice of His word. 
Bless the Lord, all ye His hosts 

 א:יברכות  תלמוד בבלי. 5
יצא לאויר העולם ונסתכל 

, בכוכבים ומזלות ואמר שירה
' ברכו ה+ ג"תהלים ק :שנאמר

מלאכיו גברי כח עושי דברו 
כל ' לשמע בקול דברו ברכו ה

 'צבאיו וגו

 
B. Negative 

6. M. Avoda Zara 3:3 
If one finds utensils upon which is the figure of the sun, moon, 
or a dragon he casts them into the dead sea. 

 ג:משנה עבודה זרה ג. 6
המוצא כלים ועליהם צורת חמה 

צורת לבנה צורת דרקון יוליכם 
 לים המלח

7. M. Avoda Zara 4:7 
The elders in Rome were asked, 'if [your god] has no desire for 
idolatry, why does he not abolish it?' they replied, 'if it was 
something unnecessary to the world that was worshipped, he 
would abolish it; but people worship the sun, moon, stars and 
planets; should he destroy his universe on account of fools!' 
They said [to the elders], 'If so, he should destroy what is 
unnecessary for the world and leave what is necessary for the 
world!' they replied, '[if he did that], we should merely be 
strengthening the hands of the worshippers of these, because 
they would say, "be sure that these are deities, for behold they 
have not been abolished!"' 

 ז:דמשנה עבודה זרה . 7
שאלו את הזקנים ברומי אם אין 

ז למה אינו מבטלה "רצונו בע
אמרו להן אילו לדבר שאין צורך 
לעולם בו היו עובדין היה מבטלו 

לחמה וללבנה הרי הן עובדין 
יאבד עולמו  ולכוכבים ולמזלות

מפני השוטים אמרו להם אם כן 
דבר שאין צורך לעולם בו יאבד 

ויניח דבר שצורך העולם בו 
אמרו להן אף אנו מחזיקין ידי 

עובדיהם של אלו שאומרים 
תדעו שהן אלוהות שהרי הן לא 

 :בטלו

8. T. Hullin 2:18 
One who slaughters [an animal] in the name of the sun, moon, 
stars, the constellations…this is the meat of the sacrifices for 
the dead. 

 יח:תוספתא חולין ב . 8
השוחט לשום חמה לשום לבנה 

הרי ... לשם מזלותלשם ככבים 
 :זה בשר זבחי מתים

 
C. Representation of Individuals 

9. B. Shabbat 146a 
R. Aha son of Rava asked R. Ashi. What about proselytes? 
Though they were not present, their guiding stars were present, 
as it is written, [Neither with you only do I make this covenant 
and this oath], but with him that stand here with us this day 
before the Lord our God, and also with him that is not here 
with us this day. 

 א:קמובבלי שבת תלמוד . 9
אמר ליה רב אחא בריה דרבא 

אמר  -? גרים מאי: לרב אשי
 ,אף על גב דאינהו לא הוו: ליה

דברים +דכתיב , מזלייהו הוו
את אשר ישנו פה עמנו עמד + כט

אלהינו ואת אשר ' היום לפני ה
 'איננו פה וגו

10. B. Moed Katan 28a 
R. Se'orim, Rava's brother, while sitting at Rava's bedside saw 
him [Rava] going into sleep [dying], when he [the invalid] said to 
his brother: ‘Do tell him, Sir, not to torment me’. R. Se'orim 
replied: ‘Are you, Sir, not his intimate friend?’ Said Rava: ‘Since 
[my] mazzal has been delivered [to him], he takes no heed of 
me’.  

  א:כחתלמוד בבלי מועד קטן . 11
רב שעורים אחוה דרבא הוה 

דהוה  חזייה, יתיב קמיה דרבא
לימא ליה : אמר ליה. קא מנמנם

 מר: אמר ליה -! מר דלא לצערן
: ליה אמר –?לאו שושביניה הוא

לא אשגח  -כיון דאימסר מזלא 
 .בי
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11. B. Haggiga 4b-5a 
Is there anyone who passes away before his time?  Yes – as in 
the story by R. Bibi Bar Abaye who would visit the angel of 
death.  Once, the angel of death said to his messenger, "Go 
bring me Miriam the hairdresser."  The messenger went and 
returned with Miriam the children’s nurse.  The angel of death 
said to his messenger, "I told you Miriam the hairdresser!" The 
messenger replied, "If so, I will take her back."  "Since you 
brought her, let her be added."   
 
[The angel asked his messenger], "But how were you able to get 
her?" [He answered], "She was holding a shovel in her hand, 
and was heating and raking the oven.  She put it on her foot and 
burnt herself.  Since her luck was impaired, I brought her." 

 . ה-:תלמוד בבלי חגיגה דף ד. 11
 -? מי איכא דאזיל בלא זמניה

כי הא דרב ביבי בר אביי , אין
. יה מלאך המותהוה שכיח גב

זיל אייתי לי : אמר ליה לשלוחיה
אזל . מרים מגדלא שיער נשייא

. אייתי ליה מרים מגדלא דרדקי
אנא מרים מגדלא : אמר ליה

אמר  -! שיער נשייא אמרי לך
אמר  -! אי הכי אהדרה: ליה
ליהוי  -הואיל ואייתיתה : ליה

? אלא היכי יכלת לה. למניינא
והות , הות נקיטא מתארא בידה
. קא שגרא ומחריא תנורא

, שקלתא ואנחתא אגבה דכרעה
 .ואייתיתה, מזלהקדחא ואיתרע 

 
D. Functions 

12. B. Rosh Hashana 11b-12a 
R. Joshua and R. Eliezer are herein consistent [with views 
expressed by them elsewhere], as it has been taught: ‘In the sixth 
hundredth year of Noah's life, in the second month, on the 
seventeenth day of the month. R. Joshua said: That day was the 
seventeenth day of Iyar, when the constellation of Pleiades sets 
at daybreak and the fountains begin to dry up, and because they 
[mankind] perverted their ways, the Holy One, blessed be He, 
changed for them the work of creation and made the 
constellation of Pleiades rise at daybreak and took two stars 
from the Pleiades and brought a flood on the world. R. Eliezer 
said: That day was the seventeenth of Marheshvan, a day on 
which the constellation of Pleiades rises at daybreak, and [the 
season] when the fountains begin to fill, and because they 
perverted their ways, the Holy One, blessed be He, changed for 
them the work of creation, and caused the constellation of 
Pleiades to rise at daybreak and took away two stars [from it] 
and brought a flood on the world’. 

 ב:בבלי ראש השנה יא. 12
: דתניא, ואזדו לטעמייהו

בשנת שש מאות + בראשית ז+
שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה 

רבי יהושע . עשר יום לחדש
אותו היום שבעה עשר  :אומר

יום שמזל כימה , באייר היה
, שוקע ביום ומעינות מתמעטין

שינה  -ומתוך ששינו מעשיהן 
הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה 

העלה מזל כימה ו, בראשית
, ונטל שני כוכבים מכימה, ביום

רבי אליעזר . והביא מבול לעולם
אותו היום שבעה עשר : אומר

יום שמזל כימה , במרחשון היה
 .ומעינות מתגברים, עולה ביום

13. B. Sanhedrin 104b 
She weepeth, yea, She weepeth, in the night. Why this double 
weeping? — Rabbah said in R. Johanan's name: Once for the 
first Temple, and once for the second. ‘In the night’ — on 
account of what happened at night. For it is written, And all the 
congregation lifted up their voice, and cried, and the people 
wept that night. Rabbah observed in R. Johanan's name: It was 
the night of the ninth of Av, and the Almighty said to Israel, ‘Ye 
have wept without cause: therefore will I appoint a weeping to 
you for future generations. Another interpretation of ‘in the 
night’: whoever weeps at night, his voice is heard. Another 
meaning: whoever weeps at night, the stars and constellations 
weep with him. 

 ב:קדתלמוד בבלי סנהדרין . 13
, בכה תבכה בלילה+ 'איכה א

אמר רבה ? שתי בכיות הללו למה
אחד על מקדש : אמר רבי יוחנן

 .ואחד על מקדש שני ,ראשון
שנאמר , על עסקי לילה -בלילה 

ותשא כל העדה + ד"במדבר י+
ויבכו העם  ויתנו את קולם

 אמר רבה אמר רבי. בלילה ההוא
ורת מס( +היום)אותו : יוחנן

באב  ליל תשעה+ הלילה: ס"הש
אמר להן הקדוש ברוך הוא , היה

 אתם בכיתם בכיה של: לישראל
 ואני אקבע לכם בכיה -חנם 

שכל  -בלילה : דבר אחר. לדורות
דבר . הבוכה בלילה קולו נשמע
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בלילה  בלילה שכל הבוכה: אחר
 כוכבים ומזלות בוכין עמו

14. Mechilta DR Yishmael Bo 1:1 
R. Yoshia said, when the constellations are beaten in the east, it 
is a bad sign for the residents of the east [when they are beaten] 
in the west, it is a bad sign for the residents of the west.  R. 
Yonatan says, these and those were given to the nations as it 
says, "This is what the LORD says: Do not learn the ways of 
the nations or be terrified by signs in the sky, though the nations 
are terrified by them" (Yirmiyahu 10:2) 

–מכילתא דרבי ישמעאל בא . 14
 א:פרשה א

יאשיה אומר כשהמזלות ' ר
לוקים במזרח סימן רע ליושבי 
מזרח במערב סימן רע ליושבי 

יונתן אומר אלו ואלו ' ר. מערב
' נתנו לגוים שנאמר כה אמר ה

אל דרך הגוים אל תלמודו 
ומאותות השמים אל תחתו 

 .(ירמיה י ב)

15. B. Shabbat 61b 
R. Papa propounded: What if three amulets [are efficacious] for 
one person? The amulets are certainly not rendered approved: 
but does the practitioner become approved or not? Do we say, 
Surely. he has healed him! Or perhaps, it is this man's fate to be 
susceptible to writings? The question stands over. 

 ב:סאשבת  בבלי תלמוד. 15
תלתא קמיע לחד : בעי רב פפא

ודאי לא  -קמיעא  ?גברא מאי
גברא איתמחי או לא  :איתמחי
הא אסי : מי אמרינן ?איתמחי

מזלא דהאי : או דילמא ,ליה
 -? גברא הוא דקא מקבל כתבא

 .תיקו

16. B. Bava Batra 98a 
R. Hiyya b. Joseph said: The condition of] wine depends on its 
owner's luck for it is said. Yea, moreover, wine is treacherous if 
the man is haughty, etc.  

 א:צחבבלי בבא בתרא . 16
 -חמרא : דאמר רב חייא בר יוסף

, מזלא דמריה גרים
ואף כי היין + 'חבקוק ב+'שנא

 .'בוגד גבר יהיר וגו

 
III. Do Jews Have (a) Mazal? 
A. No 

17. B. Shabbat 156a 
It was stated. R. Hanina said: The planetary influence gives 
wisdom, the planetary influence gives wealth, and Israel stands 
under planetary influence. R. Johanan maintained: Israel is 
immune from planetary influence. Now, R. Johanan is 
consistent with his view, for R. Johanan said: How do we know 
that Israel is immune from planetary influence? Because it is 
said, Thus saith the Lord, Learn not the way of the nations, and 
be not dismayed at the signs of heaven, for the nations are 
dismayed at them: they are dismayed but not Israel. Rav too 
holds that Israel is immune from planetary influence. For Rav 
Judah said in Rav's name: How do we know that Israel is 
immune from planetary influence? Because it is said, and he 
brought him forth from abroad. Abraham pleaded before the 
Holy One, blessed be He, ‘Sovereign of the Universe! one born 
in mine house is mine heir.’ ‘Not so,’ He replied, ‘but he that 
shall come forth out of thine own bowels.’ ‘Sovereign of the 
Universe!’ cried he, ‘I have looked at my constellation and find 
that I am not fated to beget child.’ ‘Go forth from [i.e., cease] 
thy planet [gazing], for Israel is free from planetary influence. 
What is thy calculation? Because Zedek [Jupiter] stands in the 
West? I will turn it back and place it in the East.’ And thus it is 
written, Who hath raised up Zedek from the east? He hath 

 א:תלמוד בבלי שבת קנו ע. 17
מזל : אומר רבי חנינא, איתמר
ש מזל וי ,מזל מעשיר, מחכים

אין : רבי יוחנן אמר  .לישראל
ואזדא רבי יוחנן  .מזל לישראל

מניין : דאמר רבי יוחנן , לטעמיה
שנאמר  -שאין מזל לישראל 

א דרך ' כה אמר ה+ ירמיהו י+
הגוים אל תלמדו ומאתות 

כי יחתו  השמים אל תחתו
ולא , גויים יחתו, הגויים מהמה

סבר אין מזל ואף רב . ישראל
אין , מואל נמיומדש...לישראל

דשמואל ואבלט . מזל לישראל
והוו קאזלי הנך אינשי , הוו יתבי

אמר ליה אבלט  . לאגמא
האי גברא אזיל ולא : לשמואל

 . טריק ליה חיויא ומיית, אתי
אי בר ישראל : אמר ליה שמואל

אדיתבי אזיל . אזיל ואתי -הוא 
שדיה לטוניה  ,קם אבלט. ואתי

י אשכח ביה חיויא דפסיק ושד
: אמר ליה שמואל. בתרתי גובי
כל יומא : אמר ליה -? מאי עבדת

הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי 
האידנא הוה איכא חד  . ואכלינן
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summoned it for his sake. 
 
From Samuel too [we learn that] Israel is immune from 
planetary influence. For Samuel and Ablat were sitting, while 
certain people were going to a lake. Said Ablat to Samuel: ‘That 
man is going but will not return, [for] a snake will bite him and 
he will die.’ ‘If he is an Israelite,’ replied Samuel. ‘he will go and 
return.’ While they were sitting he went and returned. 
[Thereupon] Ablat arose and threw off his [the man's] knapsack, 
[and] found a snake therein cut up and lying in two pieces — 
Said Samuel to him, ‘What did you do?’ ‘Every day we pooled 
our bread and ate it; but to-day one of us had no bread, and he 
was ashamed. Said I to them, "I will go and collect [the bread]". 
When I came to him, I pretended to take [bread] from him, so 
that he should not be ashamed.’ ‘You have done a good deed,’ 
said he to him. Then Samuel went out and lectured: But charity 
delivereth from death; and [this does not mean] from an 
unnatural death, but from death itself. 
 
From R. Akiba too [we learn that] Israel is free from planetary 
influence. For R. Akiba had a daughter. Now, astrologers told 
him, On the day she enters the bridal chamber a snake will bite 
her and she will die. He was very worried about this. On that 
day [of her marriage] she took a brooch [and] stuck it into the 
wall and by chance it penetrated [sank] into the eye of a serpent. 
The following morning, when she took it out, the snake came 
trailing after it. ‘What did you do?’ her father asked her. ‘A poor 
man came to our door in the evening.’ she replied, ‘and 
everybody was busy at the banquet, and there was none to 
attend to him. So I took the portion which was given to me and 
gave it to him. ‘You have done a good deed,’ said he to her. 
Thereupon R. Akiba went out and lectured: ‘But charity 
delivereth from death’: and not [merely] from an unnatural 
death, but from death itself. 
 
From R. Nahman b. Isaac too [we learn that] Israel is free from 
planetary influence. For R. Nahman b. Isaac's mother was told 
by astrologers, Your son will be a thief. [So] she did not let him 
[be] bareheaded, saying to him, ‘Cover your head so that the 
fear of heaven may be upon you, and pray [for mercy]’. Now, he 
did not know why she spoke that to him. One day he was sitting 
and studying under a palm tree; temptation overcame him, he 
climbed up and bit off a cluster [of dates] with his teeth. 

הוה , מינן דלא הוה ליה ריפתא
אנא : אמינא להו. קא מיכסף

כי מטאי . קאימנא וארמינא
לגביה שואי נפשאי כמאן 

כי היכי דלא , דשקילי מיניה
! מצוה עבדת: אמר ליה. ליכסיף

+ משלי י: +נפק שמואל ודרש
וצדקה תציל ממות ולא ממיתה 

. אלא ממיתה עצמה, משונה
. אין מזל לישראל, ע נמי"ומדר

אמרי ליה , ע הויא ליה ברתא"דר
ההוא יומא דעיילה לבי  : כלדאי

. טריק לה חיויא ומיתא -גננא 
. הוה דאיגא אמילתא טובא

, ההוא יומא שקלתא למכבנתא
איתרמי איתיב , אדצתא בגוד

לצפרא כי קא . בעיניה דחיויא
הוה קא סריך ואתי  -שקלה לה 

: אמר לה אבוה. חיויא בתרה
בפניא : אמרה ליה -? מאי עבדת
והוו , קרא אבבא, אתא עניא

, טרידי כולי עלמא בסעודתא
, קאימנא. וליכא דשמעיה

, שקלתי לריסתנאי דיהבית לי
מצוה : אמר לה . יהבתיה ניהליה

וצדקה : ע ודרש"נפק ר! עבדת
, תציל ממות ולא ממיתה משונה

ומדרבי . אלא ממיתה עצמה
אין מזל , נחמן בר יצחק נמי

דאימיה דרבי נחמן בר  .לישראל
בריך : יצחק אמרי לה כלדאי

לא שבקתיה גלויי . גנבא הוה
, כסי רישיך: אמרה ליה . רישיה

כי היכי דתיהוי עלך אימתא 
ע לא הוה יד .ובעי רחמי, דשמיא

יומא חד . אמאי קאמרה ליה
נפל , יתיב קא גריס תותי דיקלא

גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה 
 אלמיה יצרי, חזא לדיקלא

 

B. Yes 
18. B. Moed Katan 28a 
Rava said: [Length of] life, children and sustenance depend not 
on merit but [rather on] mazal. For [take] Rabbah and R. Hisda. 
Both were saintly Rabbis; one master prayed for rain and it 

 א :כחד קטן תלמוד בבלי מוע. 18
לא , בני ומזוני, חיי: אמר רבא

אלא , בזכותא תליא מילתא
דהא רבה  .במזלא תליא מילתא

ורב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי 
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came, the other master prayed for rain and it came. R. Hisda 
lived to the age of ninety-two, Rabbah [only] lived to the age of 
forty. In R. Hisda's house there were held sixty marriage feasts, 
at Rabbah's house there were sixty bereavements. At R. Hisda's 
house there was the purest wheaten bread for dogs, and it went 
to waste; at Rabbah's house there was barley bread for human 
beings and that not to be had. This too, Rava said: These three 
requests I made of Heaven; two were granted me and one was 
not. [I prayed for] the scholarship of R. Huna and the wealth of 
R. Hisda which were granted me; but the modest disposition of 
Rabbah son of R. Huna, that was not granted me. 

ומר , מר מצלי ואתי מיטרא, הוו
רב חסדא . מצלי ואתי מיטרא

רבה  -חיה תשעין ותרתין שנין 
 -בי רב חסדא , חיה ארבעין
שיתין  -בי רבה , שיתין הלולי

סמידא  -בי רב חסדא . ליתיכ
 -בי רבה , לכלבי ולא מתבעי

ולא , נהמא דשערי לאינשי
 .משתכח

19. B. Shabbat 156a 
It was recorded in R. Joshua b. Levi's notebook: He who [is 
born] on the first day of the week [Sunday] shall be a man 
without one [thing] in him — What does ‘without one [thing] in 
him’ mean? Shall we say, without one virtue? Surely R. Ashi 
said: I was born on the first day of the week! Hence it must 
surely mean, one vice. But Surely R. Ashi said: I and Dimi b. 
Kakuzta were born on the first day of the week: I am a king and 
he is the captain of thieves! — Rather it means either 
completely virtuous or completely wicked. [What is the reason? 
Because light and darkness were created on that day.] He who is 
born on the second day of the week will be bad-tempered — 
What is the reason? Because the waters were divided thereon. 
He who is born on the third day of the week will be wealthy and 
unchaste. What is the reason? Because herbs were created 
thereon. He who is born on the fourth day of the week will be 
wise and of a retentive memory. What is the reason? Because 
the luminaries were suspended [thereon] — He who is born on 
the fifth day of the week will practice benevolence. What is the 
reason? Because the fishes and birds were created thereon. He 
who is born on the eve of the Sabbath will be a seeker. R. 
Nahman b. Isaac commented: A seeker after good deeds. He 
who is born on the Sabbath will die on the Sabbath, because the 
great day of the Sabbath was desecrated on his account. Rava 
son of R. Shila observed: And he shall be called a great and holy 
man. 
 
R. Hanina said to then, [his disciples]: Go out and tell the son of 
Levi, Not the constellation of the day but that of the hour is the 
determining influence. He who is born under the constellation 
of the sun will be a distinguished man: he will eat and drink of 
his own and his secrets will lie uncovered; if a thief, he will have 
no success. He who is born under Venus will be wealthy and 
unchaste [immoral]. What is the reason? Because fire was 
created therein. He who is born under Mercury will be of a 
retentive memory and wise. What is the reason? Because it 
[Mercury] is the sun's scribe. He who is born under the Moon 
will be a man to suffer evil, building and demolishing, 

 א :קנותלמוד בבלי שבת . 19
כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן 

יהי  -האי מאן דבחד בשבא : לוי
ולא ]מאי . גבר ולא חדא ביה

אילימא ולא חד ? [חדא ביה
אנא : והאמר רב אשי -לטיבו 

לאו  -אלא ! בחד בשבא הואי
: והאמר רב אשי, לבישו חדא

אנא ודימי בר קקוזתא הוויין 
 -והוא , מלך -אנא , בחד בשבא

אי כולי : אלא -! הוה ריש גנבי
מאי . )אי כולי לבישו, לטיבו

.( דאיברו ביה אור וחושך -טעמא 
יהי גבר  -האי מאן דבתרי בשבא 

משום  -מאי טעמא . רגזן
האי מאן . דאיפליגו ביה מיא

, י גבר עתיריה -דבתלתא בשבא 
משום  -מאי טעמא . וזנאי יהא

האי מאן . דאיברו ביה עשבים
יהי גבר חכים  -דבארבעה בשבא 

משום  -מאי טעמא , ונהיר
האי מאן . דאיתלו ביה מאורות

יהי גבר גומל  -דבחמשה בשבא 
משום  -מאי טעמא . חסדים

האי . דאיברו ביה דגים ועופות
יהי גבר  -מאן דבמעלי שבתא 

: רבי נחמן בר יצחק אמר, חזרן
האי מאן דבשבתא . חזרן במצות

על דאחילו , בשבתא ימות -יהי 
אמר . עלוהי יומא רבא דשבתא

וקדישא רבא : רבא בר רב שילא
: אמר להו רבי חנינא. יתקרי

לא : פוקו אמרו ליה לבר ליואי
אלא מזל שעה , מזל יום גורם

האי מאן דבחמה יהי גבר . גורם
ה ושתי יהי אכיל מדילי, זיותן

 -אם גניב . ורזוהי גליין, מדיליה
האי מאן דבכוכב נוגה . לא מצלח

מאי , יהי גבר עתיר וזנאי יהי
משום דאיתיליד ביה  -טעמא 

האי מאן דבכוכב יהי גבר . נורא
משום דספרא , נהיר וחכים
האי מאן דבלבנה . דחמה הוא
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demolishing and building. eating and drinking that which is not 
his and his secrets will remain hidden: if a thief, he will be 
successful. He who is born under Saturn will be a man whose 
plans will be frustrated. Others say: All [nefarious] designs 
against him will be frustrated. He who is born under Zedek 
[Jupiter] will be a right-doing man [zadkan] R. Nahman b. Isaac 
observed: Right-doing in good deeds. ‘He who is born under 
Mars will be a shedder of blood. R. Ashi observed: Either a 
surgeon, a thief, a slaughterer, or a circumciser. Rabbah said: I 
was born under Mars. Abaye retorted: You too inflict 
punishment and kill. 

בנאי , יהי גבר סביל מרעין
אכיל דלא , סתיר ובנאי, וסתיר
ורזוהי , ושתי דלא דיליה דיליה
האי מאן . מצלח -אם גנב , כסיין

דבשבתאי יהי גבר מחשבתיה 
כל : ואית דאמרי, בטלין

האי מאן . דמחשבין עליה בטלין
אמר רבי , דבצדק יהי גבר צדקן

. וצדקן במצות: נחמן בר יצחק
האי מאן דבמאדים יהי גבר 

אי : אמר רבי אשי. אשיד דמא
אי , אי טבחא, אי גנבא, אומנא
אנא במאדים : אמר רבה. מוהלא

אמר אביי מר נמי עניש  -! הואי
 . וקטיל

20. B. Yevamot 64b 
(Case of a woman whose previous 2 husbands died) 
R. Mordecai answered R. Ashi: Thus said Abimi from Hagronia 
in the name of R. Huna, ‘The source [i.e. the womb] is the 
cause’. But R. Ashi stated: ‘[The woman's] ill luck is the cause’. 
What practical difference is there between them? — The 
difference between them is the case where the man only 
betrothed her and died, or also when he fell off a palm-tree and 
died. 

  ב:סדוד בבלי יבמות תלמ. 21
הכי , ל רב מרדכי לרב אשי"א

אמר אבימי מהגרוניא משמיה 
ורב אשי ; מעין גורם: דרב הונא

? מאי בינייהו. מזל גורם: אמר
אי  ; איכא בינייהו דאירסה ומית

 דנפל מדיקלא ומית , נמי

21. B. Bava Kama 2b 
(intentional vs. accidental goring) 
Why the differentiation between injury to man, regarding which 
it is written If it will gore, and injury to animal regarding which 
it is written if it will collide? — Man who possesses foresight is, 
as a rule, injured [only] by means of [wilful] ‘goring’, but an 
animal, lacking foresight, is injured by mere ‘collision’ 

  ב:בתלמוד בבלי בבא קמא . 21
ומאי שנא גבי בהמה דכתיב כי 

 - אדם דאית ליה מזלא? יגוף
בהמה דלית לה , כתיב כי יגח

 כתיב כי יגוף -מזלא 
  Also see:שבת דף נג

 
 

 


