שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן קד
תינוק שלקחוהו לאימוץ מסוכנות בארגנטינה ,אם צריך לגיירו.
בעניין אימוץ קטן בארגענטינא /בארגנטינה /איך לגיירו ואם יש לחוש לדין אסופי כ"א אדר השני תשל"ג.
מע"כ ידידי הרה"ג מהר"ר דובער בוימגארטען שליט"א ר"מ בבוענאס איירעס ארגענטינא.
הנה בדבר תינוק שלקחוהו זוג אחד שאין להם בנים להחזיקו כבן שקורין אימוץ )אדאפטירן( ,פשוט וברור
שכיון שארגענטינא היא מדינה שרק מיעוט קטן איכא שם יהודים הוא ולד נכרי גמור וצריך להטבילו לשם
יהדות ואם הוא זכר צריך למולו ולהטבילו על דעת בית דין מדין זכיה שאם הזוג הם שומרי תורה הוא ודאי
זכות ,ואין לחוש לדין אסופי שהוא פסול לקהל מחשש ממזרות כי ברוב עכו"ם הוא בדין עכו"ם לכל הדינים
כדתנן במכשירין פ"ב מ"ז והובא בכתובות דף ט"ו ע"ב ומפורש שם שהוא אף להאכילו נבלות ,ואף להרמב"ם
פט"ו מאי"ב הכ"ו דלענין יוחסין החמירו דיהיה כאסופי אף שהוא מיעוט ישראל לבד שהראב"ד השיג עליו
ומכשירו כדין עכו"ם שנתגייר ודאי והסכים לו המ"מ וכן משמע שסובר הח"מ אה"ע סימן ד' ס"ק ל"א והב"ש
ס"ק נ"ד מתירו אפילו במחצה על מחצה ,הנה אף להרמב"ם הוא דוקא מדין קבוע שלכן אף בנמצא שהוא
פירש גזרו מדרבנן ליוחסין להצריך תרי רובי א"כ לא שייך זה אלא בנמצא מושלך בעיר שאפשר כה"ג שיהיה
תינוק שעזבוהו בבית שיהיה קבוע דלכן שייך לגזור ,אבל בהא דענין אימוץ שאיכא סוכנות )קאמפאניע(
שלוקחים תינוקות כאלו הרי ליכא מציאות דקבוע דכולן הם רק פירשו בזה שמסרו לסוכנות ,וגם איכא ממש
תרי רובי דהא בכל עיר שבארגענטינא איכא רובא דרובא נכרים וגם איכא מוכרים מערים אחרות כמו מאותה
העיר ונמצא שאיכא רוב העיר ורוב סיעה עכו"ם שלא שייך שוב לאסור דהא אף ליוחסין התירו בתרי רובי.
וגם כמובן לא היה לו סימני אסופי דהא לא השליכוהו להפקר שיהיה סכנה להתינוק ונמצא שבכלל ליכא חשש
אסופי אם הוא מישראל וליכא חשש ממזרות כלל .והוי עכו"ם ודאי שכשר לקהל כשיגיירוהו ע"ד ב"ד .אבל
ידעו אלו שלקחוהו לבן דסמוך לגדלותו יצטרכו להודיע לו כדי שלא יוכל לחזור בו כשיגדל כדכתבתי )באג"מ
יו"ד ח"א סי' קס"א( .והנני ידידו ,משה פיינשטיין.

