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הפסוק יכוון  השריפה ובשעת 
יח) קו תלהט(תהלים  "להבה

הסט "א,(hi)רשעים" כוחות לבער
מלכות  עול עליו לקבל יוכל ואז

שלימה .(k)שמים

מ'קאריץואמר  פנחס ר' הרה"ק
כל  היו שאם זלה "ה,
בכוונה החמץ  את שורפין ישראל
זרה עבודה ביעור שהוא הנזכרת
יותר  היה רעות, ומדות גאוה של

הקשה בגלות להתחזק .(k`)קל
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