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 ! Nimrod Was Here 

on an article by Rav Alex Israelbased  –  

Bereishit Ch. 10Source #1:  

ֶרץ׃ ח ר ָבָאִֽ ְה֥יֹות ִגב ֖ ל ִלִֽ ּוא ֵהֵחֵ֔ ד הַ֣ ד ֶאת־ִנְמר ֹ֑ ַ֣ ִיד ִלְפֵנַ֣י  ט ְו֖כּוׁש ָיל  ֖ ר־צ  ּוא־ָהָי֥ה ִגב ִֽ הִֽ
ה׃ ִיד ִלְפֵנ֥י ְיהָוִֽ ֖ ד ִג֥בֹור צ  ר ְכִנְמר ֹ֛ ל־ֵכ֙ן ֵיִָֽאמ ֵ֔ ל  י ְיהָוֹ֑ה ע  ְכתֹ֙ו ָבֶבֵ֔ ְמל  ית מ  י ֵראִׁשִׁ֤ ְתִהִ֨ ו 

ר ֶרץ ִׁשְנָעִֽ ְלֵנֹ֑ה ְבֶא֖ ד ְוכ  ַ֣ כ  ֶרְך ְוא  ה  אי׃ְוֶא֖ יְנֵוֵ֔ ֶב֙ן ֶאת־ִנַ֣ ִיִ֨ ּור ו  שֹ֑ א א  וא ָיָצַ֣ ִה֖ ֶרץ ה  ִמן־ָהָא֥
ח ל  יר ְוֶאת־ָכִֽ ת ִע֖ וא ָהִע֥  בי׃ְוֶאת־ְרח ב ֥ ח ִה֖ ל  ין ָכֹ֑ ה ּוֵבַ֣ יְנֵו֖ ין ִנִֽ ֶסן ֵב֥ ֶאת־ֶרֵ֔ הְוִֽ ָלִֽ ְגד   ׃יר ה 

10:8 Cush was the father of Nimrod, who was the first to amass power in 
the world. 

10:9 He was a mighty trapper before God. There is thus a saying, 'Like 
Nimrod, a mighty trapper before God!' 

10:10 The beginning of his kingdom was Babylon, along 
with Erekh, Akkad and Calneh, in the land of Shinar. 

10:11 Asshur left that land, and he built Nineveh, Rechovoth Ir and Calach, 
10:12 as well as Resen, between Nineveh and Calach. [Nineveh] is a great 

city. 

Source 2: Bereishit Ch. 11 

ים׃ א ים ֲאָחִדִֽ ת ּוְדָבִר֖ ה ֶאָחֹ֑ ֶרץ ָשָפַ֣ י ָכל־ָהָא֖ ְיִה֥ ִַֽיְמְצ֥אּו  ב ו  ִֽ ֶדם ו  ם ִמֶקֹ֑ י ְבָנְסָעַ֣ ְיִה֖ ו 
ם׃ ֵיְׁ֥שבּו ָׁשִֽ ר ו  ֶרץ ִׁשְנָע֖ ה ְבֶא֥ ל־ְפֵנַ֣י ָכל־ ח .... ג ִבְקָעֹ֛ ם ע  ם ִמָש֖ ָתֹ֛ ֶפץ ְיהָו֥ה א  ָיִ֨ ו 

יר׃ ת ָהִעִֽ ְחְד֖לּו ִלְבנ ֥ ַֽי  ִֽ ֶרץ ו  ה  ט ָהָאֹ֑ ל ְיהָו֖ ֥ ם ָבל  ל ִכי־ָׁשֹ֛ א ְׁשָמ֙ה ָבֶבֵ֔ ן ָקָרִׁ֤ ל־ֵכֵּ֞ ת ע  ַ֣ ְשפ 
ֶרץ׃  ל־ְפֵנ֖י ָכל־ָהָאִֽ ה ע  ם ְיהָוֵ֔ ֶרץ ּוִמָש֙ם ֱהִפיָצַ֣  ָכל־ָהָאֹ֑

11:1 The entire earth had one language with uniform words. 
11:2 When [the people] migrated from the east, they found a valley in the land 

of Shinar, and they settled there. 
11:8 From that place, God scattered them all over the face of the earth, and they 

stopped building the city. 
11:9 He named it Babel, because this was the place where God confused the 

world's language. It was from there that God dispersed [humanity] over all 
the face of the earth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C132
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C133
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C134
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C135
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C136
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C137
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C138
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C139
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C140
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C141
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C142
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C143
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=10#C143
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=11#C201
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=11#C205
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=11#C206
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Source 3: Rashi on Nimrod 

 דור בעצת הוא ברוך הקדוש על העולם כל להמריד - גבור להיות( ח)
 :הפלגה

To cause the whole world to rebel against the Holy One, Blessed is He 

with the plan of the generation of the dispersion 

 :במקום למרוד ומטען בפיו בריות של דעתן צד - ציד גבור( ט)

Mighty hunter – he entrapped people with his mouth and prompted 

them to rebel against G-d. 

 :פניו על להקניטו מתכוין -' ה לפני

Before G-d – he intended to deliberately antagonize Him 

 ומתכוין רבונו יודע, פנים בעזות מרשיע אדם כל על - כנמרד יאמר כן על
 :ציד גבור כנמרוד זה יאמר, בו למרוד

There is thus a saying "like Nimrod" – on every person who is wicked 

through insolence, "He knows his master and intends to rebel against 

Him" – it is said, "He is like Nimrod a mighty hunter" 

Source 4: Ibn Ezrah 

 להראות החל והוא, נכתב לא אם, השמות לכל טעם תבקש אל נמרוד( ח)
 בונה שהיה'. ד לפני וטעם. ציד גבור היה כי, החיות על אדם בני גבורות
 דרך והדרש, הפשט דרך וזו, לשם עולה החיות אותם ומעלה מזבחות
 :אחרת

"Don't pay too much attention to a name (Nimrod - mered - rebellion) 
if its meaning is not expressly pointed out in the Biblical text. Nimrod 
was the first to show mankind's might over the animals for he was a 
`mighty hunter'. The phrase 'Before God' tells us that Nimrod would 
build altars to God and sacrifice the animals that he caught to God. This 
is the straightforward reading of the text (derech ha-p'shat) however 
the Midrash chooses a different reading." 

 

Rabbi Alex Israel: Suddenly, we picture Nimrod as a God-fearing king who 
controls the wild animals who instill fear into the population of Shinar. 
Nimrod catches these beasts, dedicating the animals to God. Here is a 
monarch  leading his nation in the direction of God. What image could be more 
positive, what could be more inspirational to a God centered worldview than 
Ibn Ezra's vision of the Nimrodean Empire? 
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d'Rebbe Eliezer Ch. 24Pirkei  :Source 5–imrod in our Mesorah N 

, לידה בכל ששה גדול שרץ כמין ורבין ופרין בניהם את מולידים היו אומר אליעזר' ר
 בארץ ומאסו אחת שפה הארץ כל ויהי' שנ, אחת ושפה אחד ולב אחד עם כלם והיו

 ידים ורחבת גדולה אבן שם ומצאו שנער לארץ הלכו מקדם בנסעם ויהי' שנ ,חמדה
 השליכו' אומ עקיבא' ר, שנער בארץ בקעה וימצאו' שנ בה וישבו המישור וכל

 עבדים חם בני כל והלא, עבד בן עבד נמרוד עליהם והמליכו שמים מלכות מעליהם
 היה כח גבור' אומ חכינאי' ר, ימלוך כי עבד תחת' שנ, עבד שימלוך לארץ ואוי הם

 ברוך הקדוש/ ה"הב שעשה הכתונת' אומ יהודה' ר, נמרוד את ילד וכוש' שנ נמרוד
 נח בן חם התיבה מן וכשיצאו, התיבה אל ובניו נח עם היו ולאשתו לאדם/ הוא

 רואין שהיו וחיה בהמה כל אותם לובש שהיה ובשעה, לנמרוד והנחילה עמו הוציאה
, גבורתו מכח שהוא סבורין אדם בני והיו, לפניו פניהם על ונופלים ובאין הכתב את

 נמרוד' א', ה לפני ציד גבור כנמרוד יאמר כן על' שנ, מלך עליהם אותו המליכו לפיכך
, כראשונים הארץ כל פני על נפוץ פן, בתוכה ונשב גדולה עיר לנו ונבנה באו לעמו
 ונקנה, במים אלא ה"הב של כחו שאין לשמים עד עולה בתוכה גדול מגדל לנו ונבנה

 את לבנות אבנים שם היו לא' אומ פנחס' ר, שם לנו ונעשה' שנ, בארץ גדול שם לנו
 עד חרש כיוצר אותם ושורפים לבנים מלבנים היו, עושין היו ומה, המגדל ואת העיר
 שהיו ואלו, ובמערבו במזרחו לו היו מעלת מקנה מילין כשבעה גבוה אותו שבנו
 ואם, ממערבו יורדין היו יורדין שהיו ואלו, ממזרחו עולין היו לבנים מעלין מעלו

 ואומרין ובוכין יושבין היו לבנה נפלה ואם, עליו לבם שמים היו לא ומת אדם נפל
 ואת העיר את בונים אותם וראה תרח בן אברהם ועבר, תחתיה אחרת תעלה מתי

 מושלכת כאבן דבריו את ומאסו, לשונם פלג בלע' שנ, אלהים בשם וקללם המגדל
 אותה וחמד נמרוד של הכתונת את ראה אחיו עשו' אומ מאיר' ר ..., קרקע גבי על

 עשו בגדי את רבקה ותקח' שנ, בעיניו חמודות שהיו ומניין, ממנו ולקחה והרגו בלבו
 יודע איש עשו ויהי' שנ, גבור הוא גם נעשה אותם הלובש וכל, החמודות הגדול בנה
 הכתונת את ללבוש כדאי הרשע עשו אין' אמ אביו יצחק פני מאת יעקב וכשיצא, ציד

 .חבלו בארץ טמון' שנ, וטמנה בארץ חפר עשה מה, הללו

Otzar HaMidrashim: Esav Killed NimrodSource 6:  
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:of taking Nimrod's clothes An allegorical interpretation 

 

Bereishit Ch. 25: aSource 7The reference:  

֙ב  זכ ֲִֽעק  ה ְוי  יׁש ָשֶדֹ֑ ִיד ִאַ֣ ֖ ע  צ  ֵד֥ יׁש י  ו ִאֹ֛ י ֵעָשָׂ֗ ְיִהַ֣ ים ו  ְנָעִרֵ֔ ִַֽיְגְדלּ֙ו ה  ִֽ ו 
ים׃ ָהִלִֽ ב א ִֽ ֵׁש֖ ם י  יׁש ָתֵ֔ יו  חכ ִאַ֣ ִיד ְבִפֹ֑ ַ֣ ו ִכי־צ  ק ֶאת־ֵעָש֖ ב ִיְצָחֹ֛ ֥ ֶיֱִֽאה  ו 

ב׃ ֲעק ִֽ ת־י  ֶבת ֶאִֽ ֶה֥ ה א    ְוִרְבָק֖

25:27 The boys grew up. Esau became a skilled trapper, a man of the 
field. Jacob was a scholarly man who remained with the tents. 

25:28 Isaac enjoyed eating Esau's game and favored him, 
but Rebecca favored Jacob. 
 

Source 7b: Rashi 

 

 
 

:Pesachim 118Talmud : 8Source  
iery furnace:f theWhat happened when Nimrod threw Avraham into   

 ראמ האש כבשן לתוך אבינו אברהם את הרשע נמרוד שהפיל בשעה
 את ואציל, ואצנן ארד, עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני גבריאל
 והוא בעולמי יחיד אני: הוא ברוך הקדוש לו אמר. האש מכבשן הצדיק
  . היחיד את להציל ליחיד נאה, בעולמו יחיד

!Gavriel offered to save Avraham, Hashem personally did so 

 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C501
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C502
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=25#C503
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Avraham & Nimrod: In the war of the four vs. five Kings 

Source 9: Bereishit Ch. 14 & Rashi 

 

 
  

Repetition of the ח-ל root 

ֶרץ ִֽ אָּ ר בָּ ב ֹּ֖ ְה֥יֹות גִּ ִֽ ל לִּ ד ֣הּוא ֵהֵחֵ֔ ד ֶאת־ִנְמר ֹ֑ ַ֣  ח ְו֖כּוׁש ָיל 

 
Source 10: Bereishit 11:6 

 
ם  ו ֙ת ְלֻכָלֵ֔ ח  ה א  ם ֶאָח֙ד ְוָשָפִׁ֤ ִׁ֤ ן ע  ה ֵהַ֣ אֶמר ְיהָוָׂ֗ י ַ֣ ֹותו  ֲעשׂ֑ ִֽ ם ל  ֣ לָּ חִּ ִֽ ה ה  א־ ְוֶזֹּ֖ ָת֙ה ל ִֽ ְוע 

ֹות ֲעשִֽ ִֽ ְַֽז֖מּו ל  ר ָיִֽ ל ֲאֶׁש֥ ם כ ֹ֛ ר ֵמֶהֵ֔ א  ז ׃ִיָבֵצַ֣ ם ֲאֶׁש֙ר ל ַ֣ ם ְשָפָתֹ֑ ה ָׁש֖ ה ְוָנְִֽבָל֥ ְַֽרָדֵ֔ ָבה ֵנִֽ ָהָ֚
הּו ת ֵרֵעִֽ ֥ יׁש ְשפ  ּו ִא֖  ִיְׁשְמעֵ֔

 
Source 11: Bereishit Ch. 4 

 
י  הכ ת־ִלִׁ֤ י ָׁשִֽ ת ִכַ֣ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁשֹ֑ ִתְקָר֥ ן ו  ֶלד ֵבֵ֔ ֵתַ֣ ֹו ו  ם עֹו֙ד ֶאת־ִאְׁשתֵ֔ ע ָאָד֥ ד  ֵיִ֨ ו 

ִין׃ י ֲהָר֖גֹו ָקִֽ ֶבל ִכ֥ ת ֶהֵ֔ ח  ַ֣ ר ת  ֵחֵ֔ ע א  ַֽר  א  וכ ֱאֹלִהי֙ם ֶזַ֣ ֥ ְקרָּ יִּ ן ו  ד־ֵבֵ֔ ם־הּו֙א יֻל  ת ג  ּוְלֵשֵׁ֤
א בְ  ְקר ֹּ֖ ל לִּ ז הּוח ֵ֔ ֣ ֹוש אָּ ֹו ֱאנׂ֑ ִֽה׃ֶאת־ְשמֹּ֖ ם ְיהוָּ   {}ס ֵש֥

 
4:26 "And Seth, in turn, bore a son and he named him Enosh. It 
was then that Man began to invoke the Lord's name." 
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Source 12: Rambam Mishna Torah Hil. Avoda Zara 1:1 

 
  

"In the days of Enosh the sons of men fell into grave error ... they 
argued, 'since God created the stars and spheres to govern the 
universe .. they deserve praise and glorification...' ….they began 
building temples to the stars and offering them sacrifices..." 
 

Source 13: Rashi on Enosh 
 

 
 

Source 14: Ibn Ezrah's approach 

  
Ibn Ezra, however, states: "Then they began to actively pray to God." 
He understands the word "huchal" simply as "began"  
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Source 15: Noach emerges from the ark: 

 
 

"Noah the tiller of the soil was the first to (plant a vineyard. He 
drank form the wine and became drunk ...". 

 
Source 15b: Rashi 

 

 
  

Rabbi Leibtag's "chiddush" 
  
Rav Menachem Leibtag has suggested that the issue here is all the same. This issue 
relates to Enosh, Nimrod, the Tower of Babel, Noah's drunkenness. They are all 
described with the same phrase and in the interpretation of that phrase, there is a 
fundamental ambivalence. What unifies all of these cases? The word huchal can 
mean ‘to begin’ or ‘to profane’ and in the double meaning lies the question. Each 
of these stories marks a new beginning that can go in one of two ways. Each 
beginning is innocent enough but, these initial moments are both optimistic and 
dangerous; there is potential for immense growth, and for disastrous failure 
(chillul). 

   
R. Alex Israel: PUTTING NIMROD IN CONTEXT 

  
The context of the Nimrod story is the creation of the kaleidoscope of 
peoples. Chapter 10 sees the description of the development of a 
world of seventy nations : 
  

"These are the groupings of Noach's descendants, according to 
their origins, by their nations; and from these the nations 
branched out over the entire earth after the Flood" (10:32) 
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Cassutto (1883-1951 Italian Bible scholar who made Aliya and 
became a professor at Hebrew University ... wrote the book "From 
Noah to Abraham" from which this is taken.) points out that the 
entire Chapter 10 does not simply intend to teach us genealogy. We 
don't need the Torah to tell us that sort of data. Rather it aims to 
show us that : 

  

"The new race of mankind that emerged after the Flood was a unity .... 
It sprang wholly from one couple and all the peoples were brothers to 
each other. This outlook serves as the foundation for the prophetic 
latter day messages that "no nation shall lift up sword against nation 
and neither learn the arts of war anymore." 

 
Against this harmonious backdrop of a world, growing in all its diversity of 
language and geographical location, we are told about a different regime. We look 
on as one man establishes a kingdom and then progresses and expands. It begins 
in Babel but very soon stretches to wider regions. How is this great empire built? 
It is built by "the first man of might on earth.... a mighty hunter". Why would he 
have to be a hunter, a man of might, if his aim is peace and promotion of harmony 
between people.   

 

on Nimrod ambanRSource 16:  

quoting Rashi and Ibn Ezrah (earlier)fter A 

 עירובין) רבותינו דעת וכן, י"רש לשון. …' ה לפני ציד גבור היה הוא( ט)
 (:א נג

 והנה, נראין דבריו ואין....פשוטו דרך על הענין הפך פירש אברהם ורבי
 :בקבלה רשעו ידעו רבותינו כי, רשע מצדיק הוא

 המולך והוא, האנשים על בגבורתו מושל להיות החל הוא כי, בעיני והנכון
 אנשי על תחלה וגבר, מלך מלך ולא מלחמות היו לא ימיו עד כי, תחלה
 ובנה, והגדיל כרצונו ועשה אשור אל יצא כן ואחר, עליהם שמלך עד בבל
 ממלכתו ראשית ותהי שאמר וזהו, ובגבורתו בתקפו בצורות ערים שם
 :וכלנה ואכד וארך בבל

“In my opinion, he was the first to begin ruling over others 
through sheer might and brute force. He was the first monarch. 
Up to this point there had been no wars and no king ruled until 
Nimrod used his strength to become king over Bavel. He then set 
out on a conquest of Ashur and expanded his empire building 
fortified cities in his might and power." 
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Rav David KimchiSource 17: : In a similar vein 

 הוא שזכר ומה. ומלכותו גבורתו מפני לבדו זכר - נמרד את ילד וכוש( ח)
 אלא בדורו ולא לפניו גבור היה לא כי אומר אינו, בארץ גבור להיות החל
 בזה נופל אינו החל שמלת ועוד, היו הנפילים והלא, יתכן לא זה כי, הוא

 גבורתו להראות החל פירש אלא, מעשה לעשות החל ל"ר החל כי, הענין
 שקם עד כי, עליהם מלך ולהיות תחתיו לכובשן באומות או אחת באומה

, בארץ שאמר וזהו עם על למשול בגבורתו לבו שמלאו אדם היה לא הוא
 היו אלא מלך היה לא הוא שקם ועד שכבש והערים ממלכתו וזכר

 :הפלגה אחר היה זה וכל, ומנהיגים שופטים פי על וגוי גוי כל מתנהגים

"He began to show his might, to conquer one or more nations 
becoming king over them. For, until he arose no man had 
aspired to rule over a people. This is the force of the words "in 
the land" (v.8). The text records the boundaries of his kingdom 
and the cities he conquered, since, up to the point of his rise, 
there was no notion of King; each nation simply had its own 
judges and leaders." 

 


