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A maior  parte  do que se  diz  popularmente  sobre  Nimrod ou é  mito 
baseado nas bobagens de Alexander Hislop (de que Nimrod teria sido uma 
divindade) ou é literalização de Hagadot. Fato é que a Torá não diz muito 
sobre Nimrod, e por isso há várias opiniões:

“E Kush gerou a Nimrod; este começou a ser poderoso na terra. E este foi 
poderoso caçador diante da face de ADONAY; por isso se diz: Como Nimrod, 
poderoso caçador diante de ADONAY.” (Bereshit/Gênesis 10:8,9)

a) Nimrod teria sido maligno 
Alguns comentaristas vêem a palavra guibor (גִּבֹר) como referência a Nimrod 
ter promovido guerras e se tornado governante sobre os demais, sendo assim 
uma pessoa de caráter maligno. Essa é a opinião de Rasho, R. Yosef Bekhor 
Shor, Ramban, Seforno, Netziv, bem como do Midrash Rabá e dos Targumim.

Os  Targumim  e  o  Midrash  chegam  a  supor  que  a  expressão  guibor-Sid 
 indica que ele caçava seres humanos, isto é, teria se tornado alguém (גִּבֹר-צִַיד)
que  conduzia  pessoas  para  longe  do  Eterno.  E  tomam  a  expressão  lifnê 
ADONAY (לִפְנֵי יהוה)   como  “contra  o  Eterno”.  Sendo  assim,  a  história  de 
Nimrod serviria de prelúdio para a da torre de Bavel.

b) A descrição da Torá quanto a Nimrod é neutra
Outros dizem que a Torá de fato indica que ele teria se tornado um líder 
perante o povo, mas tomam o texto de maneira mais literal, entendendo que 
de  fato  ele  seria  tão  somente  um grande  caçador,  e  nada  mais.  Essa  é  a 
opinião de Radak, R. Eliezer Ashkenazi e Shadal
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Alguns exaltam diferentes feitos de Nimrod. R. Ashkenazi afirma que guibor 
 .é referente à sua sabedoria, e que ele teria sido um grande guerreiro (גִּבֹר)
Radak e Shadal afirmam que ele foi um exímio caçador, e ajudava os demais.

c) Nimrod teria sido reto
Ibn `Ezra vai além da explicação dada no item acima, e ainda interpreta que a 
frase  lifnê  ADONAY (יהוה (לִפְנֵי   significa que ele  trazia  ofertas  perante  o 
Eterno, e que portanto teria sido um exemplo de conduta..
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