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 לק"י
 

 שוןיל הראח  ר כ  כ  ש  ל ש דיוקנו דמותל
 

 הדורות. גם על תימן לא דילגובמרוצת משיחי שקר שונים ומשונים נפוצו בכל גלויות ישראל 
מוטלת  משיחים אלו, מהם נוכלים ורודפי בצע ומהם שברוב תמימותם האמינו בעצמם כי

"בבני  כי סיכם 1סערת תימןרבי עמרם קורח בספרו החובה לגאול את עם ישראל. עליהם 
 אפייןומח משיח ושוקע כמו כוכבא דשביט", והחוקר חיים חבשוש הכפרים באיזה זמנים היה צ

... יען מה, יען תוקף הגלות, "ארצינו הרה ויולדת משיחים בכל עת, עת שזה נופל זה קם :זאת
הסכלות שוררה,  יען מיעוט הפרנסה, יען חסרון הלימוד, יען העלמת עין הרבנים, בעבור זה

  .3אחד מן המשיחים הללו היה שכר כחיל, אשר על דמותו נעמוד במאמר זה .2"וההשכלה רחקה
 

בכינויו יותר , נולד יהודה בן שלום, המוכר כפר בית רדם, מהלך שש שעות מערבית מצנעאב
ר כ  ש   ילכ  על מנת לבקש מחיה  דורבא לה לטובת צנעא הבירה, אלימקום מגוריו נטש שכר . את ח 

התעסק ד יוסף אלקנדיל, ופתח חנות בה אשה, זהרה בת סעי . בצנעא נשאולכלכל את נפשו
תוצאה מעיסוקו במלאכה פחותה כ .4בתפירת טלאים וחוטי עור לנעליים בלויות ודליים ישנים

 בלויי סחבות.  עורו מכסים אתת, כאשר תעניברעב ובמחסור, שרוי בעוני ובזו היה 
וכדו'. אך  גימטריותאגדות, צירופי מקראות, שמא מפניה, היה לומד בזמנו הפנוי דלותו, ולמרות 

 כבוד,ולהתפרנס ב מצוקתומ, כיצד לצאת יומם ולילה כל מעייניו נתונים והגיוני ליבו בהם הי
עודו כבן ארבעים , בעומתוות כיצד אליהו הנביא ניצב לדמללו  מוגרו ואת דעת והסיחהיו אלו ש

מקום בו אין , להתבודד בהעולם הזה, לגרש את אשתו תתאוומש לפרו וה עליוומצו ,בלבד שנה
על הגאולה  תשובה ולבשרםורר את העם לעצאת למסע בכל רחבי תימן, לבסוף לול אנשים

והוא , 5רש"ו, כי בפסוק נכתב "כה אמר ה' למשיחו לכאיתר לשמוקרובה לבוא. גם רמז בתנ"ך ה
  .'כרולשכך שנעשתה 'האחרונה,  שיכל את אותיות התיבה

                                                           
 , עמ' ל"ו.ג"נתשירושלים  1
יש להעיר שסוף דבריו אודות חסרון התורה  .רמ"טעמ'  ,ספונות ב' )תשי"ח(, לרבי חיים חבשוש" קורות ישראל בתימן" 2

רבי אברהם ראה יהודה רצהבי, "יורה חטאים לאינם מדויקים ביחס לכלל יהודי תימן, כי אם לבני הכפרים בעיקר, עליהם 
פרק ו', סעיף ד', עמ' תי"ט, "שיש בארץ התימן אנשי הכפרים, מתיהדים הם ולא יהודים, אסופות ח' )תשנ"ד(, , "ערוסי
להם ספרים ולומדים בהם ואומרים שהם יהודים, ואינם יודעים לומר המלה בעצמה, כל שכן הפרשה. גם אינם  קונים

יודעים בחוקי היהדות ומנהגותיהם, אלא נתיהדו על פי הספר, מבלי רב וחכם ומורה, על פי מה ששמעו מאחורי הפרגוד". 
ים לכל יהודי הכפרים. בעיקר נאמנותו של חבשוש כבר אך כמובן שגם בדברים הללו יש מן הגוזמא, ופשוט שאינם נוגע

כרך ספר הזכרון לרבינו יחיא יצחק הלוי,  -הרב אבירן יצחק הלוי )עורך(, איש ימיני האריכו רבים, ואין כאן מקומם, וראה 
 .1עמ' ש"ט, הערה  תשע"א, בני ברקא', 

 אבן ספיר,, הנ"לג ]וראה דברי רבי יעקב ספיר, אגרת תימן השנית, וילנא תרל"על פי  כונסה ונערכהדמותו דלהלן  סקירת 3
פ"א , מחניים "תנועות משיחיות בתימן", ; אברהם יערישם ,סערת תימן ; רבי עמרם קורח,[אע""ט קמ, דף 1611ליק 

וראה גם . 111-41נדפס גם בתוך: יוסף טובי )עורך(, יהודי תימן בעת החדשה, ירושלים תשמ"ד, עמ'  ואילך. 94עמ' )תשכ"ג(, 
צדוק )עורכים(, שבות תימן, תל אביב  אהרןשני משיחי שקר בתימן, בתוך: ישראל ישעיהו ו -אברהם יערי, שכר כחיל 

חבשוש, מהדורת שלמה דב גויטיין, ירושלים חיים חבשוש, מסעות בבואתו ראה ל תיאורים נוספים. 139-126תש"ה, עמ' 
יב תל אב משה צדוק, יהודי תימן,ת"א; -סעיד ערוסי, "מצוקות תימן", ספונות ה' )תשכ"א(, עמ' ת'; 211-219תשמ"ג, עמ' 

יהודה נ"ח; -עמ' נ"דירושלים תשמ"ב,  לק ב',חהרב סעדיה חוזה, תולדות הרב שלום שבזי, ואילך;  64תשכ"ז, פרק י"ג, עמ' 
, "תנועות משיחיות וחישובי קץ בתימן במאה "לנה ]וראה גם 196-199, עמ' ו'ניני, תימן וציון, ירושלים תשמ"ב, פרק 

; בת ציון עראקי קלורמן, [363-363התשע עשרה", בתוך: צבי ברס )עורך(, משיחיות ואסכטולוגיה, ירושלים תשמ"ד, עמ' 
וראה גם הנ"ל, יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות, כרך ב',  .61-36עמ'  ,ה', פרק 1441משיחיות ומשיחים, תל אביב 

 תודתי לפרופ' אהרן גימאני הי"ו על הערותיו והארותיו בקריאת המאמר. ואילך. 361רעננה תשס"ה, עמ' 
, וכך הזכיר ר"ס חוזה, 3אמנם ר"י ספיר כתב שהיה "יוצר כלי חרש על קנה מקטרת הטאבאק" )אגרת תימן השנית, עמ'  4

בזמנו ייצור הנרגילות  קצועמו המופלגת, ואביונות(, אך כל המקורות מאריכים בתיאור תולדות הרב שלום שבזי, עמ' נ"ד
זו  לבטח( שהיה תופר עורות, כך ש1, וגם בספרו של ר"י ספיר עצמו מפרש אחד הכותבים )עמ' ובכבוד את בעלי פרנסהרי 

, אשר מדבריו 211גויטיין בהערתו לחבשוש, מסעות חבשוש, עמ'  , וכבר הצביעו על כךר"י ספיר יכדברלא ו ,היתה מלאכתו
יערי, תנועות שם מוכח שגם אם היה חפץ שכר לעסוק בזה לא היה יכול עקב סכלותו ]לשונו הובאה בהמשך הדברים[; 

על דבריו של הרב בנימין גם ומכאן יש להעיר . 4, הערה 199ניני, תימן וציון, עמ' ; 13, הערה 11משיחיות בתימן, שם, עמ' 
, אשר נקט כי שכר היה יוצר נרגילות ואף היה בידו 191שלמה המבורגר, משיחי השקר ומתנגדיהם, בני ברק תשס"ט, עמ' 

 ., ודברים אלו אינם נכונים לפי המקורות הנזכריםאילו התמיד בה תוואומנלהתפרנס מ
 מ"ה, א'. ישעיה 5
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בבית דינו של רבי יחיא  גירש שכר את אשתו תר"ךמחשבה למעשה, ביום שלישי ב' אייר ומ
מד הלו 7בןאחריו הותיר הוא  .6רצון בית הדין ובעל כרחה של האשהבהכהן, בעל "חיי שלום", 

אודות הגאולה רש וי תימן. בכל מקום אליו הגיע היה דיצא לסובב בכל ערובתלמוד תורה 
. קבלה לא מנע את ידווה זוהראף מן הו ,מקרא, מדרש כאשר בדבריו מיזג, בהקדםבוא העתידה ל

, כך שגם עליהם היווה איום, וכל 8ביא ראיות על הגאולה מן הקוראןלאומות המדינה היה מ
עצמו, להיה לחם יבש אשר אפה  ואכלמיושבי הארץ היו מספרים את אותותיו ונפלאותיו. 

ובמקום אחד לא התעכב יותר מיומיים. טובת הנאה משום נברא,  כלקבל ל ניאותלא מאחר ש
י הוא המשיח אשר עומד להושיעם מן הגלות, והיו קמעא, האמינו כ ועם אכן הושפעהמון ה
  .םגאלינכסף בו הלבוא היום  מייחלים
אליהו  כי לא האמינו שיתגלה ,כפשוטו משיחבתור ו תוא וזאת, לא קיבל כנגדדור, חכמי ה

אין אליהו  -רבי יחיא אלקארה  את דעתו חיווהש שםכהעמים, והנביא בכבודו ובעצמו בארץ 
בצנעא אנשים חכמים  שוכניםיתכן שיתגלה מחוצה לארץ, הן  לונגלה אלא בארץ ישראל. וגם 

יניח אליהו להם ואנשי יחס, וכיצד רבים אשר תורתם אומנותם, ענווים ושפלי רוח, בעלי צורה 
ִמיכשכרומעוט ערך  תחּופ  לאדם  וייראה ד   אלא. לא נותר להם 9, מה גם שאינו בן העיר אלא ר 

 אחר הבליו. סטותהסיט את המון העם מללג על סיפוריו, ועולל
הגיע בדרכו בכל מקום על התפילה והתשובה,  התריעל בין הערים והישובים,שכר המשיך לסייר 

. בכל יום היה עולה 10שבמחוז חריב ברנוספים קבע את מקומו בכפר בני ּג עד לעדן ואחר מסעות
שנת תרכ"ג מצא שם את מותו, כאשר  אחריתקונו, וב בפני התייחדוך לכפר, ללהר אלטיאל הסמ

הביאוהו שליחי המלכות ביריות רובה, ערפו את ראשו מעליו והרגוהו  11תימן שליט תבפקוד
גווייתו שה ימים, למען ישמעו וייראו, ורק ומשך שלהעיר לה בכיכר תנתלו גולגולת לצנעא.

 .על ידי יהודי הכפר הובאה לקבורה
היו כי לא מת אלא למראית עין בלבד, ומהם  ומהם טענ :ו את אמונתם בוזנחיו תומכאך לא כל 

אף אחותו ובנו לא  את ישראל. שתיכף יקום מעפרו להשלים את שליחותו ולהושיע סבורים
בכוונתו לתת משום ששחתכו את ראשו, ידיעה ל הורה שכר שלא להאמיןהתאבלו עליו, כי להם 

לפי אחת  הר.ב שהייתועל מנת שלא יציקו לישראל בזמן ו הרוג, כביכול, לראות לגויי הארץ
ת השר אשר ביצע א לנוכחירד מגג הבית והופיע  ,באותו לילה בו ערפו את ראשו ,המעשיות

בעצמו  הלוא ו,מולהוא עומד  היאךשאל את שכר  חרדהוב נרעשגזירת המלכות. זה האחרון 
 ...בהלוואהראש לו  היתה שנטלשכר תגובת התיז את ראשו מעליו, ו

בשם עצמו את  כינהש אחד מיהודי הכפרים ניעור , בשנת תרכ"ח,מספר שנים לאחר מכןואכן, 
לתחייה לשוב  הקיץשכר כחיל, וסיפר כי הוא שכר כחיל הראשון אשר הוצא להורג, וכעת 

, כביכול, ובהמשך החל לגבות כספים רבים לעבודת גאולת ישראל. בתחילה השיב את גרושתו
, בה פירט את 12עד שקם רבי יעקב ספיר וחיבר כנגדו את "אגרת תימן השנית" ,בעזות פנים

                                                           
. ובתחילת התרגום 91הובא בסערת תימן, שם, הערה האלמסוודה,  -תיעוד המאורע כפי שנרשם בפנקס בית הדין  6

'קידש', וכפי שכבר עמד על כך הרב אלמוג שלמה אכלופי, שערי שלמה, ירושלים תשס"ה,  תחתמערבית יש לתקן 'גירש' 
 עמ' תי"ג. 

הם, ראה סערת תימן, עמ' ל"ח; הרב יצחק רצאבי, שיר המעלות  או שני בנים, וכמו כן ישנן דעות חלוקות בני מי 7
 .1, הערה 6בתוך: מפי חכמים, בני ברק תשמ"ו, עמ' לשלמה, 

לא יתכן דבר זה וסביר להניח כי הוא מופרז, משום ש, 11העיר על כך המהדיר לערוסי, מצוקות תימן, עמ' ת"א, הערה  8
אך אין חולק  וכאשר אירע שיהודי גילה את ידיעותיו בו מיד היה נחקר ונענש.שעל היהודים בתימן נאסר לעיין בקוראן, 

של  םשאף בקרביש להוסיף  .ר התייראו מפניו בכלל יושבי הארץעל עצם המציאות שבין תומכיו היו מוסלמים רבים, אש
הדתות בנושאים אלו, היתה השפעה לא מועטה של תסיסות משיחיות ותנועות מהדיות, כך שהיו מגעים בין העמים הללו 

השפעה בין תרבותית", פעמים  -, "משיחיות יהודית ומשיחיות מוסלמית בתימן במאה הי"ט בת ציון עראקי קלורמןוראה 
בחיבורים ערביים מתימן נמצאות עדויות מפורשות להריגתו על ידי שלוחי אף יתירה מזאת,  .19-91)תשמ"ו(, עמ'  21

הובאו אצל יוסף טובי, "ידיעות על יהודי תימן בחיבורים ערביים מתימן", והמלכות בגין השפעתו על האספסוף המוסלמי, 
דיות", בתוך: שלום סרי הנ"ל, "יחס השלטון המוסלמי בתימן לתנועות המשיחיות היהווראה  .19)תשנ"ה(, עמ'  11פעמים 

 .61-69עראקי קלורמן, משיחיות ומשיחים, עמ' ; 31וישראל קיסר )עורכים(, הליכות קדם במשכנות תימן, תשס"ו, עמ' 
 .19והערה  193ראה אצל ניני, תימן וציון, עמ' ביאור מגמתם בכינוי זה כלומר, בן הכפר רדם, ו 9

, שאזכר את 219שם, על פי לשונו של חבשוש, מסעות חבשוש, עמ'  תימן,שני משיחי שקר ב -שכר כחיל כך נקט יערי,  10
, שעורר על העובדה כי חריב אינו אלא כפר 3ארץ חריב. אולם ראה בהערות המהדיר לערוסי, מצוקות תימן, שם, הערה 

 דל ועלוב.
 .11-19-עמ'  שם,טובי, "ידיעות על יהודי תימן בחיבורים ערביים מתימן", ראה אצל  11
אר כיצד יבה בו הארץ, גויימ סבלם הרב ותעקבב, שנקראה כן כהקבלה לאגרת תימן אותה שלח הרמב"ם ליהודי תימן 12

  ים.ניתן להבחין בין משיח אמת למתחז
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הבהיר ללא כל פקפוק מפני מה לא יתכן שהוא הגואל, הנוכל הלז, ושל ותרמיותיו ו תעתועי
  , בודד ועזוב.גוועעד שוננטש  נזנחכמו מאליו ו

 למעטמעשיות על שני המשיחים, עובדות ובעדויות אנשי הדור ההוא משמשות בערבוביא 
בודדים שהשכילו להבחין ביניהם, אך ברור שהדבר נובע מהבדלי השנים המועטות בין שקיעת 

 השני.  זינוקו שלהראשון ל
 

כראוי השגיח משיחים אלו ניתן ל של מגוללים את קורות חייהםעל פי השוואה במקורות ה
כחיל אודות שכר ם יהכתב מובאות מתוךאריך בנלהלן ים שבתכונותיהם. בסיסיבהבדלים ה

 : ובמעשיו אישיותובומהם ניווכח , במסעותיו שברחבי תימן הראשון ופועליו
"בכל הכפרים אשר הגיע אליהם לא דרש צדקה ולא שאל נדבה כי אם  :רשםנ "סערת תימן"ב

ויש להבליט  ,מזהיר על התפלה ועל התשובה, ובשורתו בפיו כי הואיל ה' לגאול את שאר עמו"
 יח הזה מלא את תפקידו".שבראש דבריו ציין כי "המש

 :העלה על הכתב את השורות הבאותאת קורותיו, יחסי בלגלוג  הציגאף רבי יעקב ספיר, ש
וכה דרכו בכל מקום אשר יבוא שמה: יקרא בגרון או יכתוב בספר לקצרי רוח ורפויי 
ידים בארץ תימן, לאמר: השתדלו בתפילה, התעוררו בתשובה, כי קרובה ישועת 

וגאולתינו לא תאחר. וכמו זרה דברתו, ככה נכריה עבודתו. בעיר לא ישראל לבוא 
 ילין, לחם אנשים לא יאכל, מאכל לחם יבש יאפה לעצמו ומים ישתה מדלעתו.

  .13רפ  ס  מִ  מּוצ  ע   ומפליא לעשות נפלאות,
 ו, כפי שהעידו בפניו יהודי צנעא: בבואתאת  שרטטהגביר יחיא מזרחי מאלכסנדריה גם 

ירא שמים בתכלית, כל ימיו מסתפק במועט, לא מילא שחוק פיו, לא הלך בקומה 
זקופה, תלמיד חכם רשום. כשנכנס לבית המדרש, יושב בקרן זוית היותר שפלה, 

ד, אפילו בסעודת כשמכבדים אותו שיעלה למעלה אינו רוצה, כשמזמנים אותו לסעו
  .14מיגיעומצוה, אינו הולך, מימיו לא נהנה משום נברא כי אם 

ר"י ספיר כ"איש  סקראת מתנגדו הגדול של שכר כחיל, הלא הוא רבי סלימאן בן סלימאן עמר, 
תימני מעיר צנעא, אחד מגדולי חכמיה ומוריה, אשר לו יד ושם בנגלה ובנסתר. הוא אחד משני 

והמאמינים בו, הוכרחו לברוח על  15הרבנים המורים אשר בעבור לעגם על הנביא השקר הזה
 רבת חשיבות. עדותו של רבי סלימאן על שכר כחיל הראשון 16ם ולעזוב ארץ מולדתם"נפש

דבריו  ראשיתשב במיוחדו, שכר חסידיהוא לא נשא פניו ולא חת מפני כיוון שונאמנת בעינינו, 
  :קלסתרוטווה את וכה הוא את הדברים "כמו שהיה, בלי הוספות וגרעון",  מגוללשהוא  הטעים

איש ירא את ה' מרבים ומסתפק בדוחק מיגיע כפו כמנהג אנשי התימן. אך הוא חסר 
כידוע לכל באי שער עירי, והחכמה מאין תמצא לו כי הוא רודף אחר דעת קצת 

החכמים וישיבותיהם ללמוד מהם כפי אשר תשיג ידו... וילך לו מחוץ לעיר והיה 
חדש ימים, ויש חדש וחצי,  מזהירם על התשובה והתפילה, ויש מקומות שהיה בהן

ויש שתי שבועות, ובכל המקומות אשר תדרוך כף רגלו שם יתבודד בדד ישב, 
מתרחק מן התענוגים ובלויי סחבות לבוש, ואם יתנו לו מתנות ומלבושים ימאן. גם 

 .17שערו הוא מגדל, גם שפתו וצפרניו אינו מתקן
לבד מעניותו, שהיא זו אשר גרמה לו ותו, את מניעיו של שכר למעשיו תלה חיים חבשוש בטיפש

, וכך 18, בהם הצטווה שילך "ויזהיר את הבריות לחזור אל ה' ולשוב מן המעשים הרעים"להזיות
 הוא מסביר:

תחילת מעשהו שהיה מן האנשים הדלים, שמקוצר שכלם אינם יכולים להחיות את 
הקרועים, . מקצועו של זה היתה הטלאת דליי עור נפשם בשום תחבולה של פרנסה

  .19ולא ידע אפילו לעשות דליים חדשים, וזאת המלאכה הפשוטה ביותר
  ר על שכר כחייל השני באותן עדויות בנות זמנו, וכדלהלן:אותאת המ לעומתו, הבה נבחן

                                                           
 .9תימן השנית, עמ'  אגרת 13
 ואילך. 1שם, מכתב א', עמ'  14
 דהיינו שכר כחיל השני. 15
 בהערה. 31, עמ' אגרת תימן השנית 16
 ואילך. 32שם, מכתב י"ג, עמ'  17
 .211חבשוש, מסעות חבשוש, עמ'  18
 .211שם, עמ'  19
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והורמנותא, נתן עיניו אחרי הבצע,  גאווהשכר כחיל השני  עטה, 20"סערת תימן"על פי המסופר ב
אותם סיים שכל אחד חייב לשלם מעשר ממונו. את הכסף היה מוציא במאכלי  איגרותיווהריץ 

מעדנים לו ולמשרתיו, ומפזר ממון לערבים נשיאי הכפרים להיות למגן בעדו מכל שטן ומתקנא. 
 קנאה ושנאה נטר בלבו לחכמים שהיו מפרטים חטאיו, ושלח את שלוחיו ליראם ולהפחידם.

שלח למאמיניו וחכמי דורו, בהם מפאר ומגדל את שמו, אגרת תימן השנית גדושה מכתבים ש
פיתוי ופעמים בדרך תוכחה, אך הצד  אמצעיותו בפירוש ותובע ממון. פעמים בימצהיר על משיח

שלא ידע איש את מקום  21. הוא חולק על הכתוב בתורהדמיםבדרישת נחתמות וה שהן והש
בהר  צפת, רבי שמואל העליר, הוא טוען שנטמןגרתו לרבה של יקבורתו של משה רבינו, ובא

שאליהו הנביא אסר עליו זאת,  אמתלה. תורה הוא לא למד, ב22אלטיאל, ועל זכותו הוא סומך
 . 23על מנת שלא יתעורר קטרוג על ישראל שלא עוסקים בה

 
אופיים של שני המשיחים דנן. שכר  מהותהללו אנו למדים, כי חילוק יסודי ב ציטוטיםכל המ

יל הראשון היה בקי באגדה ובקבלה, פשוט ומצניע לכת, סגפן ומתענה, שונא בצע וכל דבריו כח
ופתיות מחשבה,  בינהחוסר , טירוף דעתפשות ויו מטנגרממעשיו תפילה ותשובה.  בענייני נסבו

ובכך גם ר"י . מעולם הוציא מפיו, כי זאת לא את עצמו משיח ציגלהרעה  מגמהאך לא מתוך 
, אלא שלחילופין 24ספיר עצמו הודה, בכותבו "השכיל פיהו להגיד דבר אמת שאיננו הוא המשיח"

להציג את  ביכרידע שאם יאמר כן לא יאמינו בו ולכך  כביכולייחס לו כוונות מחוכמות אחרות, 
ר שכאת  מתאריםעצמו כשליחו של אליהו הנביא, וזה אינו כפי שניכר מן לשונותיהם של ה

ו, שכר השני היה בור ועם הארץ, שחצן ואיש מזימות, הרבה במאכלים מעודנים כנגדוסכלותו. 
לקיחתו את אשת מלבד , עד בלי די רדיפת הוןו העיקרית מסתכמת בפעילותלשכרה, ו ובשתייה

השוני, באומרו שהראשון היה שאור את  צתמתחבשוש  .תלמידי החכמים תיעובשכר הראשון ו
 .25היה בצקםוהשני  למשיחים

יתירה,  פליאההדבר אינו מעלה אך נזקפו מעשים משונים,  אין להכחיש שגם לשכר הראשון
אשר נתעו בו  בשוואשדרכי ההמון בכלל ואנשי תימן בפרט, כי בהאמינם  ר"י ספיר התבטא וכבר

רֹו על את דעתו ר"ע קורח  הביע. וכיוצא בזה 26ידברו בזה גבוהות ויספרו ממנו נפלאות פ  בס 
דרך ההמונים הפתאים להגדיל ולהרבות "שבתי צבי,  התפשטות השפעתו של משיח השקר

 וכו'. 27"דברים
ראה לדברי רבי אברהם ערוסי בחיבורו "קורא כדוגמא שאין לערער, ו כמובןעל עצם דרשותיו 

הדורות", וזו לשונו: בשנת תקע"ח לאלף הששי, היא שנת בקכ"ט לשטרות, היה מוהר"ר יהודה 
, 28"ג מודיע להם בבתי כנסת שישובו, שבאותה שנה בליל פסח יגאלו ויבוא מלך המשיחצעדי נע

את הציבור משיחיות שקר משום שעורר מניעי י צעדי בעד כאן דבריו. הגע בדעתך, וכי ייחשד ר"
  המשיח? על ידי הזכרת בוא תשובהבשוב ל

, בעדותו שהושמעה לפני רב הקהילה האשכנזית בירושלים, רבי רבי סלימאן בן סלימאן עמר
כאשר השיב כנגדו את שמותיהם של חכמי תימן שישבו יחד עם שכר, ו 29פירט ,מאיר אויערבאך

דברים כדרבנות קמו אלו והוכיחוהו, "מדוע זה תריב עמו, הלא דבריו נכוחים על התשובה 
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 דברים ל"ד, ו'. 21
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 השפעה בין תרבותית, שם. -עראקי קלורמן, משיחיות יהודית ומשיחיות מוסלמית בתימן במאה הי"ט ; 21-11
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. רואים אנו כי עמדתם של החכמים הללו היתה שאין כל פגם 30והתפלה, אם לא יועיל לא יזיק"
 במעשיו, ובתור משיח לא ראוהו, ואם כן לא יזיק אם יוכיח את העם לשוב בתשובה.   

התגלמה דמותו בצורה לקהילת חידאן בדור האחרון אף במכתבם של חכמי בית דין צנעא 
ל מחמת הבלי המהבילים, וכמ"ש וכן סיפרו לנו אבותינו כמה נזקים אירעו לישרא": חיובית

הרמב"ם ז"ל בתשובותיו, והר' אבן ספיר באגרתו ששלח לתימן אודות מ"ו שכר כחיל. וסוף העלו 
מורינו  -. הרי שלא נמנעו מלכתוב עליו בתואר מ"ו 31"חרס בידם, ובטלו המהבילים ושקריהם
 ונוכל. כזבןם, ולא כמית דםורבינו, כי ידעו על דמותו האמיתית כא

ובן שגם אצל יתר יהודי תימן אפשר לזהות שלא התייחסו אל שכר כרשע, יש שאפיינו את כמ
ואחד מן החוקרים שתיעד את שיחותיו עם עולי  ,32אישיותו כידען מעט וסגפן אך הוזה ומבולבל

היו מחרפים ומגדפים אותו,  33תימן ציין שכאשר סיפרו לו אודות משיח השקר יוסף עבדאללה
 .34שהכל מודים בחסידותו המופלגת"שלא כשכר כחיל "

את שכר דנן ומעשיו, דרך אגב בתארו  ,לשונו של רבי יצחק רצאבי שליט"אעתיק מתוך סיום נול
 מסכמים את תמצית הדברים אשר התבארו במאמר זה:ו ,מטרהאל הודבריו קולעים 

' שהוציא טבעו בתימן כמשיח וגואל לעם ישראל. ולא מתוך כוונה הוא 'שוכר כוחייל
רעה ח"ו, כי היה ירא שמים ומתחסד עם קונו, מעורר ומזהיר לרבים על עבודת ה' 

 .35ומצוותיו. אלא מאיזה שגיון מחשבה שבא לו
לאור הדברים, המסקנה המתבקשת היא להעריך את אישיותו של שכר כאדם עני ואביון, אשר 

, נטול בינה מים שהאמין במעשיותו מסכןדלותו גרמה לו לשגות, אך הוא עצמו לא היה אלא 
ערגתם ונעדר תבונה, אם כי במעשיו חולל מהפך בקרב המון העם שנסחפו אחר הגיגיו, ומתוך 

 ספת היו שדימו כאילו תבוא על ידו.מה והנכלגאולה השל
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