
Happy Game 
בחרו בתיבת האוכל  , שמחהלה מאד רעב

 !המתאימה ועזרו לשמחהלה להיות שבע



 ?כמה בנים היו להמן הרשע

10 3 



מדוע חששה אסתר להכנס אל המלך 
 ?אחשוורוש כדי להתחנן על עמה

מכיוון שכל מי שנכנס אל  
המלך ולא קראו לו-  
 הדין שלו הוא למות

כי היא פחדה מהמן  
 הרשע



 ?מה נכתב בספר הזיכרונות של המלך

שמרדכי היהודי גילה 
למלך אחשוורוש על כך 
 שבגתן ותרש רצו להורגו

שמרדכי היהודי אמר  
ליהודים לא לאכול  

מהמשתה של  
 אחשורוש



 מי הם בגתן ותרש
 ?ומה הם רצו לעשות

 .שומרי ארמון אחשוורוש
הם רצו לשלוח יד במלך  

 .ולהורגו
הבנים של המן שרצו  

 להרוג את אחשוורוש



 ?כמה ימים ביקשה אסתר שיצומו עליה 

 שלשה ימים שבוע שלם



מה עשה אחשוורוש כאשר הגיע אליו  
 ?אסתר ללא רשות

הושיט לאסתר את  
 השרביט

אמר לאסתר לבא בעוד  
 שבוע



מה לבש מרדכי לאחר ששמע על הגזירה 
 ?לאבד את כל היהודים

 בגדי שש וארגמן שק ואפר



מה ביקשה אסתר מהמלך במשתה  
 ?הראשון

שיהרוג את המן וזרש  
 אשתו וכל בניו

שיבוא המלך אחשוורוש  
והמן למשתה השני  

 שהיא תעשה



זכור את אשר  "מדוע קוראים את פרשת 
 ?לפני פורים, "עשה לך עמלק

מכיוון שהמן הרשע היה  
 מזרעו של עמלק

מכיוון שצריך למחות את  
זכר עמלק רק לפני  

 פורים



".וגם חרבונא זכור לטוב"  
מה הייתה העצה של חרבונא שבגללה  

? הוא זכור לטוב  

חרבונא אמר לאחשוורוש  
שהמן עשה עץ גבוה בכדי 

 ,לתלות את מרדכי
 :ואז אמר אחשוורוש
 !תלו את המן עליו

חרבונא ייעץ לבתו של  
המן לשפוך על ראשו את  

 המים המלוכלכים



The End 
!ה שבע מאד'עכשיו שמחהל  
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