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  חדש ניסן תשפ"א לפ"קבס"ד 

להסיר מכשול

It has come to our attention that many people in 

America are inadvertently entering a Ribbis 

agreement when financing the purchase of vehicles 

with a non-Jewish bank. Due to procedures that were 

previously unknown, many car dealers are 

technically the originators of the loan when entering 

a retail sales contract with financing terms and then 

immediately sell the loan to a bank (e.g. Ally, 

Westlake, etc.). This poses a problem of Ribbis, even 

if no payments are ever made to the car dealer and 

even if the bank who purchases the loan is held by 

non-Jews. 

The Lakewood car dealers have been made aware of 

this concern and were very helpful and forthcoming. 

B'ezras Hashem, with their assistance, halachic 

mechanisms have been created to rectify this 

concern. Please be aware of this potential issue when 

financing the purchase of a vehicle and ensure that 

everything is being done according to Halacha. 

נתוודע לנו שאנשים רבים פה בארצה"ב נכשלים באיסור 

חמור של רבית ל"ע בלי ידיעתם כשלוקחים הלוואה 

בנקאית לקנות רכב. לעת עתה, עקב הליכים שלא היו  

ידועים מכבר, סוחרי רכב רבים הם באמת מבחינת 

הלכתי, ולהבדיל חוקי, מלווים ברבית בעת שהלקוחות  

חותמים על חוזה  מכירה עם תנאי  הלוואה  ואז מיד  סוחרי  

Ally, Westlake, הרכב מוכרים את ההלוואה לבנק )כגון

וכו'(. זה מיצר שאלה חמורה של ריבית, אף אם מעולם 

לא מתבצע  שום תשלומים לסוחר הרכב וגם אם הבנק 

שרוכש את ההלוואה הוא בבעלות עכו"ם. 

סוחרי רכב  שבעיר ליקוואוד  הוודעו  מעתה  על החשש הזה 

והיו מאוד מועילים ומסייעים. בעזרת השי"ת, ובעזרתם,  

נתקנה  עצה הלכתית  לתיקון חשש זה. נא לשים לב לנושא 

הזה בעת שלוקחים הלוואה בנקאית לרכוש רכב ולפקח 

שהכל נעשה כהלכה.

הנהלת הבד"ץ

 הרב אורי שרגא יהודה דויטש  הרב חיים מאיר ראטה    הרב אהרן מענדל וויינבערגער  הרב יששכר דוב הכהן כהנא 

 הרב שלום תאומים   הרב יצחק צבי ליברמן   הרב ברוך אליהו אייזיק  ה רב אברהם משה  לבנוני 

- כפי המציאות ששמענו מהרבנים שליט"א יש בזה שאלה גדולה של רבית וצריך תיקון - 

 הגאון הרב שלמה אליהו מילר  
 ראש כולל אברכים טאראנטא  

      הגאון הרב שריאל רוזנברג       
  אב"ד בני ברק  וראש כולל חזון איש  

 הגאון הרב יעקב אפרים ה כהן פארכהיימער
      מורה הוראה, בית מדרש גבוה  

For more information, please call our Bais Hora’ah (732) 905-3005 ext. 2, or contact ribbis@maysharim.org 

 חברי בית הוראה – מחלקת הרבית
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