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הקדוש ברוך הוא הרבה עמנו פדות כמאמר רבותינו זכרונם
לברכה (פסחים קיא, א) הודו לה' כי טוב שגובה חובתו

של אדם בטובתו. עשיר בשורו, עני בשיו, אלמנה
בתרנגלתה. ואמרו במדרש קהלת (ז כז) אמר רבי יצחק,

אדם נכשל בעברה והוא חיב מיתה לשמים, במה מתכפר לו,
מת שורו, אבדה תרנגלתו, נשברה צלוחיתו, נכשל באצבעו
הקטנה ויצא ממנה טפת דם, מקצת הנפש ככל הנפש. וכן כל
מין צער והפסד הבא לאדם, בין בידי אדם בין בידי שמים, הכל
הוא לטובתו ולפדיון נפשו:

וכבר היה מעשה ברבי יהושע בן לוי, שהיה מהלך עם אליהו
הנביא ז''ל, ונכנסו לבית עני אחד וקבלם בסבר פנים יפות

וכבדם כבוד גדול. ויהי בחצי הלילה, קם אליהו הנביא והרג
פרתו שהיתה חביבה עליו כבבת עינו, ותמה מאד רבי יהושע בן

לוי כי זה מעשהו, עד שגלה סודו אליהו ז''ל, כי זה
פרי צדקתו והכבוד שעשה, שהיה נגזר שתמות אשתו החביבה
עליו כנפשו וכפרה עליו פרתו (אוצר המדרשים עמ' ריא). ועוד

ספר מעשה באיש אחד שהוציא כמה ממון כדי שילמד בנו
חכמת האיצטגנינות. ויהי היום אשר למד החכמה ויצא אל

אביו להיות חוזה בכוכבים, ויאמר לו אביו, הגידה לי
מה אתה רואה עלי, אמר לו, ראיתי שהסוס שלך ימות. מה
עשה, הלך תכף ומכרו. שוב היה חוזה בכוכבים ואמר לו שנגזר
על הבתים שישרפו, הלך תכף ומכרו. שוב היה חוזה בכוכבים
ואמר לו שנגזר על הבתים שישרפו, הלך תכך ומכרם וכן על זה
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הדרך, עד שלבסוף אמר לו, שנגזר עליו שימות, התחיל לזעק
מרה כי אבד מנוס ממנו, ואז ידע שאלמלי חלה הגזרה על
הסוס או על הבתים וכדומה, היה נצול הוא:

הנה כי כן, כל מין צער והפסד ויסורין צריך לקבולינהו בשמחה,
וידמה כמי שנתחיב מיתה למלכות, ונצל על ידי נתינת איזה
פרוטות, דלזמר וליזל. ומה טוב ומה נעים על כל חלי ועל

כל חלום רע, ועל כל צרה שלא תבוא
לעשות סדר פדיון נפש המסדר בספרים, כי הצדקה והתפלה
וכח סגלת השמות הנזכרים ונעשים, ראויה היא שתגן להציל
מכל צרה וצוקה והיתה הרוחה:
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