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מופתים ביד אליהו ' י אתה מוצא חוכן הוא אומר ויהי נא פי שנים ברוחך אל"
)וט שמעוני תורה פרשת וירא רמז צבילק" (ו מופתים באלישע"וי  
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		1. חציית הירדן חזרה(מלכים ב' ב' י"ב)

2. המתקת המים ביריחו(מלכים ב' ב' י"ט-כ"ב)

3. שני הדובים שיצאו מתוך היער (מלכים ב' ב' כ"ג- כ"ה)
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8. הבראת הנזיד מגפן השדה(מלכים ב' ד' ל"ח-מ"א)
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14. סיום הרעב והריגת השליש(מלכים ב' ו' כ"ה-ז' כ')

15. האות ליואש מלך ישראל לפני מותו(מלכים ב' י"ג י"ד-י"ט)

16. האיש שקם לתחייה בנגיעה בעצמות אלישע(מלכים ב' י"ג כ'-כ"א)



		1. עצירת הטל והמטר(מלכים א' י"ז א',ז')

2. כד הקמח וצפחת השמן(מלכים א' י"ז ח'-ט"ז)

3. החייאת בן האישה הצרפתית(מלכים א' י"ז י"ז-כ"ד)

4. הורדת האש בהר הכרמל (מלכים א' י"ח '-ל"ח)

5. החזרת הגשם(מלכים א' כ' מ"ב-מ"ה)

6. ירידת האש מהשמיים על שני שרי החמישים (מלכים ב' א' ט'-י"ב)

7. חציית הירדן עם אלישע(מלכים ב' ב' ח')

8. הבטחה לאלישע שאם הוא יראה...(מלכים ב' ב' ט'-י"א)







"ַיְהִי כְעָבְרָם וְאֵלִיָּהוּ אָמַר אֶל אֱלִישָׁע שְׁאַל מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ בְּטֶרֶם אֶלָּקַח מֵעִמָּךְ וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי" (מלכים ב פרק ב).





"וכן הוא אומר ויהי נא פי שנים ברוחך אלי אתה מוצא ח' מופתים ביד אליהו וי"ו מופתים באלישע" (ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא רמז צב)
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שגיא הורן, הדר הורן








