
What was the Halachic opinion of 

HaGaon Rav 
Aharon 
Kotler zt”l 
Regarding shaving 
the beard with 
electric shavers? 

של דעתו היתה מה
רבי  אהרן הגאון
זצ ל"קטלר

הזקן גילוח  בענין
גילוח ?במכונות

שזוכרני , אודות מכונת גילוח.. באתי בזה לאשר מה שדברנו"
אם אפשר ' ל ושאלתי בפ"א קוטלר זצ"מרן הגאון הגרכשבאתי לפני 

ושאלתי אותו ! אלענה לי בשום אופן .. ל"להקל להשתמש במכונה הנ
 "ואמר שזהו מעיקר הדין, אם זה חומרא

 )א"ב פ" במילואים לח,תמהדורה שלישי, זקן-הדרת פנים' בסנעתק , ב"תשנ'ד ניסן ה"במכתבו מכ, טפויגעלכדוב ווא' ר אלי"הג(

I hereby confirm our conversation (when we met before Yom Tov) regarding shaving machines. I recall 
that I asked the following question to our Rebbe, the Gaon Rav Aharon Kotler, zt’l: Is it permissible to 
use a shaving machine?... He [Rav Aharon Kotler] answered: “under no circumstances!” [may one use a 
shaving machine]. I asked him if it is a “chumrah”. He replied that this [the prohibition] is strictly 
prohibited by halacha (“meikar hadin”). (Rav Eli Dov Wachtfogel) 

דעתו שלא להשתמש במכונה '  אפילו בסוף ימיו הי–סוף דבר "
 ).שנג-שנב' עמ ,א"פ, ב"ח, זקן-הדרת פנים' בסל "א קטלר זצ"עדות תלמידיו דהגר( "חשמלית

“The bottom line is — that even at the end of his life [HaGaon Rav Aharon Kotler zt”l] was [still] of the 
opinion that electric shavers should not be used” (Testimony of leading disciples, published in Sefer Hadras 

Ponim Zokon, pgs. 352-353). 

� 
מובטחני ו, ולמעשה מי שיודע חומר עבירה ועונשו יברח ממכונה זאת"
הקדוש החפץ חיים  ל כולל"ם נסביר החששות ודעת גאוני הזמן זצאש
מי שיש לו ריח , ל"הגאון רבי אהרן קוטלר זצול "ל החזון איש זצ"זצ

 "טהורה יברח ולא ישתמש במכונה' יראת ה
 )34' זקן עמ-הדרת פנים' הנדפס בס'  במכ– ס" ושת תשובות והנהגות"מועדים וזמנים ושו' ס'  מח–משה שטרנבוך ר "הג(

“Anyone aware of the severity of this transgression and its punishment will keep far away from these 
machines. I am sure that if we will explain the problems involved, and present the opinions of the 
outstanding authorities of our time who ruled that shaving machines are prohibited (including the 
saintly Chofetz Chayim, Chazon Ish and the saintly Rabbi Aharon Kotler, of blessed memory), then 
anyone with the slightest degree of Yiras Shomayim will keep far away from these machines and totally 
avoid their use.” (Rabbi Moshe Sternbuch) 

For a comprehensive treatment of this subject see: 
Sefer Hadras Ponim—Zokon / by Rabbi Moshe Wiener / The Cutting and Growth of the Beard in Halachic Perspective / 
Featuring the endorsements of the leading Halachic authorities of our times / App. 900 pages (in enlarged third edition) 


