
 

 

 

          

 
 מתי תחילת הופעת גלי המוח 

 ?במוחו של העובר

 
  כָּׁריְְָָָּּׁׁה זִָּׁאשָּׁה ִכי ַתְזִריַע ְו"

  ְוטְָּׁמָאה ִשְבַעת יִָּׁמים

 " ְטמָּׁאִכיֵמי ִנַדת ְדֹותָּּׁה ִת
 )ויקרא י"ב, ב'(

 
בהתאם לכללים  המקובלים היום על המדע, 

מותו  את (EEG) מסמלת הפסקת גלי המוח
 של האדם. 

 :אהמסקנה המתבקשת הי

 שהופעת גלי המוח מסמנת את 
 תחילת החיים.

מופיעים עוד אצל העובר, טרם לידתו,  מוחגלי 
ואם כך, עלינו להחשיב את העובר במעי אמו 

 לכל דבר! -כיצור חי
השאלה היא, מאימתי? מהו רגע המעבר בו 

במוחו של  הופעת גלי המוחהעובר הופך מגוש בשר לאדם?  מתי תחילת 
 העובר?

 חז"ל גילו לנו:
"המפלת ליום ארבעים, אינה חוששת לולד, ליום ארבעים ואחד תשב לזכר 

 ולנקבה ולנדה" )נדה דף ל'(.
 וכן מסביר הרמב"ם:

שהולד באדם נגמר  "כבר ביארנו
לארבעים יום והמפלת פחות 

מארבעים יום אינו ולד")הלכות בכורות 
 פ"ד הלכה ה'(.

דין  04-לה: שעד הסיכום המשנה מע
 העובר כגוש בשר.

ופך לאדם הוא ה 04 -ואילו מיום ה
ם מאז על יל(, וח04)ולד בגימטריא= 

האשה כל דיני טומאה וטהרה של 



 יולדת.
שנה אחרונות( לבדוק באופן יסודי,   04-04המדענים, החלו רק בזמן האחרון )

 את גלי מוחו של התינוק.
ר מתאים אל העובר, כשעוצמת גלי הקושי נבע מפאת הצורך להחדיר מכשו

 ליונית הוולט...!!יהמוח שלו אז הוא בסך הכל במתח של מ
 והנה תוצאות המחקר העדכני:

 "כיצד נקבע מתי מתחילים 'חיי המוח'?
אין אנו יודעים די על התפתחות מוחו של 

 העובר כדי לקבל תשובה ברורה.
למעשה, נוכל לבחור כל תאריך למן היום 

רך אשר בו מסתמן המבנה הארבעים בע
הבסיסי של המוח וניתן להבחין בפעילות 

-עד ה 02 -ה מעטה של גלים, ועד לשבוע
, אשר בו קליפת המוח הגדול )הוא חלק 00

המוח האחראי לחשיבה ( משלימה את 

 התפתחותה".
המשחקים בחיים,  פרופסור דיויד ליגר,)

 (.00, עמוד 4820הוצאת מסדה 
פוא, לדעת המדע )בשנים זהו א

אחרונות( הרגע המסמל את המעבר 
חסר חיים וחסר אישיות מגוש בשר 

למצב של אדם בעל תודעה ואישיות, 
בדיוק בהתאם לדברי המשנה לפני 

 אלפיים שנה, שצוטטה לעיל...!!
ידע מדעי זה, שהיה גלוי לפני חכמי 

המשנה, נעלם מעיניהם המקצועיות של 
עברית בה כתוב קלופדיה היעורכי האנצ

 הדברים הבאים: -על דברי המשנה הנ"ל
מושג אמבריולוגי, שנידון בתלמוד ללא 

היצירה", –אחיזה במציאות, הוא "גמר 
 יום... 04-שנקבע ל

)אנציקלופדיה עברית, כרך ג, ערך 
 'אמבריולוגיה'(.

אבל: הסיבה פשוטה. בעת כתיבת הערך 'אמבריולוגיה' עבור האנציקלופדיה, 
ס בשנת דפמידע זה!! )כרך ג' של האה"ע שבו מופיע ערך זה הו טרם נחשף

 והמחקר הנ"ל נחשף רק אח"כ..( 4890תשכ"ד, 
חדיש ומשולל, לדעת דבר שאף בשנת תשכ"ד מניין יכלו חז"ל. ללא מכשור 

 חשבו עדיין מדע, שאין לו אחיזה במציאות??
 חצי גרם...! ס"מ...! משקלו 4.0הרי עובר בין ששה שבועות הוא סה"כ בגודל 

 והגל החשמלי הפועל במוחו הוא אחד חלקי מיליון הוולט...!!!
זו היא התורה הקדושה שלנו. תורת אמת אשר בורא עולם ויוצר החיים, נתן 

 לנו!
 )מסילות אל האמונה(



 במקרה של חוות דעת רפואית שיש לבצע הפלה יש לפנות לרב מוסמך זהרה:א
 עובר שלא מלאו לו ארבעים יום.כשמדובר ב ולקבל הכרעה הלכתית, גם

מקבל  בשלשת הימים הראשונים של ההריון שהרי חכמי הקבלה למדונו  כי 
 העובר נשמה המאירה אותו ומאפשרת את חיותו והתפתחותו. 

 


