
HALACHIC ALERT
BS"D, Nissan 5778 

Agudath Israel's Conference of Synagogue Rabbonim 

important Ribbis issue raised by prominent 

Quicken Loans (QL), a leading mortgage lending institution 

majority Jewish ownership. Upon

authorities have issued a P'sak [displayed below] 

from QL or any of its subsidiaries

prohibition of Ribbis D'oraisa. 

It has come to our attention that u

providing information stating that 

from them. We therefore feel compelled to counter this misinformation by alerting

the P'sak of Gedolei HaRabbonim 

any Jew to take a mortgage or any 

any other Jewish-owned lending institution 

THE CONFERENCE OF SYNAGOGUE RABBO

והחלטות החברה תלויים בדעתו וניהול 

ולכן באנו , ת"מי שלוה מהם ברבית בלי היתר עיסקא יש בו חשש איסור רבית קצוצה מה

   .ל בלי היתר עיסקא

                                          
                         משה היינעמאן                         שלמה אליהו מילר 

                  ק אגודת ישראל באלטימאר"ד ק"אב               ד וראש כולל אברכים טאראנטא

       
  אפרים שמעון לייכטאג        חיים יעקב יוסף טויבער

  ץ דקהל ייטב לב דסטאמר"דומ     ץ דקהל שערי ציון דבאבוב   

               
אברהם משה לבנוני                 ששכר דוב הכהן כהנא

  משנת ריבית מחבר ספר             מישרים ליקוואודד "אגודת ישראל דאילינאי           אב

                   

 פסק הלכה מאת גדולי הפוסקים

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALACHIC ALERT 

Agudath Israel's Conference of Synagogue Rabbonim wishes to alert the entire 

by prominent Poskim. 

, a leading mortgage lending institution in the USA, is 

Upon thorough investigation, prominent 

[displayed below] that any Jew who obtains a loan with interest 

from QL or any of its subsidiaries [i.e. Rocket Mortgage] is in danger of 

It has come to our attention that upon inquiry from prospective customers

 there is no need for a Heter Iska when obtaining

We therefore feel compelled to counter this misinformation by alerting

 which states unequivocally that it is forbidden

 other form of loan from Quicken Loans or

lending institution - without a valid Heter Iska. 

HE CONFERENCE OF SYNAGOGUE RABBONIM OF AGUDATH ISRAEL

וניהול , חברת קוויקען לאונס שנתוודע לנו שרובו בבעלות ישראל

מי שלוה מהם ברבית בלי היתר עיסקא יש בו חשש איסור רבית קצוצה מה, 

ל בלי היתר עיסקא"מחברה הנ' ת ליקח משכנתא וכדו"י שאסור מה

                                                     
שלמה אליהו מילר                           דוד פיינשטיין                      
ד וראש כולל אברכים טאראנטא"ראב          ש ישיבת מתיבתא תפארת ירושלים  רא              ראש ישיבת פילאדעלפיא       

  י"דאגו חבר מועצת גדולי התורה                  י "חבר מועצת גדולי התורה דאגו

                                                      
חיים יעקב יוסף טויבער          פנחס רפאל בינעט             נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ

ץ דקהל שערי ציון דבאבוב   "דומ      ד דחסידי בעלזא"ץ דביהמ"דומ      תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא ק"ץ דק
  ת משיב נבונים"מחבר שו    

                                                   
ששכר דוב הכהן כהנאי            שמואל פירסט         ישראל רייזמאן     קב אפרים הכהן פארכהיימער      

אגודת ישראל דאילינאי           אב, ודייןרב    ראש ישיבת תורה ודעת                        
        רב דאגודת ישראל דמאדיסאן            
  ריבית' מחבר ספר הליכות ישראל על הל     

פסק הלכה מאת גדולי הפוסקים

wishes to alert the entire tzibbur to an 

is Halachically under 

rominent leading Halachic 

Jew who obtains a loan with interest 

danger of transgressing the 

ry from prospective customers, QL has been 

obtaining a mortgage 

We therefore feel compelled to counter this misinformation by alerting the public to 

forbidden Al-Pi Torah for 

or its subsidiaries - or 

NIM OF AGUDATH ISRAEL 

  ח"ו בשבט תשע"ט, ד"בס

חברת קוויקען לאונס שנתוודע לנו שרובו בבעלות ישראל ד"הננו בזה ע

, ועל כן, של הישראל

י שאסור מה"לפרסם לאחינו בנ

                 
  שמואל קמנצקי               
ראש ישיבת פילאדעלפיא                       
חבר מועצת גדולי התורה דאגו            

             
נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ        שרגא האגר         

ץ דק"דומ       ר דקאסוב "ק האדמו"כ      
                        

  
קב אפרים הכהן פארכהיימער      יע

ץ בית מדרש גבוה ליקוואוד"מו     
  רב דקהל שארית עדת ישראל       

        

      
       vehrntc ktrah ,sudt ka ,uhxbf h,c hbcr sgu

Conference of Synagogue Rabbonim of Agudath Israel




