КАГАН ІЗРАІЛ МЕІР (сапр. прозв. Пупко)
Ісраэль Меір Ха-Кохен, больш вядомы як
Хафец Хаім. Яўрэйскі артадаксальны рэлігійны
дзеяч. Нарадзіўся ў 1838 г. ў мяст. Дзятлава
Слонімскага
павета.
Скончыў
ешыбот
(яўрэйскую рэлігійную навучальную ўстанову)
у Вільні, з 1855 г. жыў у Радуні. У 1869 г.
заснаваў ешыбот (іешыфу) у Радуні, адзін з
буйнейшых у наваколлі, вядомы таксама як
ешыбот “Хафец Хаім”. У час 1-й сусветнай
вайны з 1915 г. у эвакуацыі ў Расіі. У 1917 г.
прымаў удзел у стварэнні арганізацыі
артадаксальнага рускага яўрэйства “Ахтуд”. У 1921 г. пераехаў у Мінск,
крыху пазней вярнуўся ў Радунь, якая адышла да Польшчы. Адзін з
заснавальнікаў партыі “Агудат Ісраэль” (“Саюз Ізраіля”), адкрываў
першы з’езд партыі ў Вене ў 1923 г. ініцыятар стварэння ў 1924 г.
камітэта ешыботаў, вярхоўнага адміністрацыйнага органа ешыботаў у
Заходняй Беларусі. Аўтар 21 фундаментальнай рэлігійна-навуковай
працы, галоўным чынам па пытаннях этыкі і маралі, першую з іх –
“Хафец Хаім ” (“Жыццялюб”) – апублікаваў ананімна ў 1873 годзе, назва
кнігі ў далейшым стала яго псеўданімам. Вольны ад навуковай працы
час аддаваў рэлігійна-этычнай адукацыі яўрэйскага насельніцтва,
грамадскай і дабрачыннай дзейнасці. Памёр у 1933 годзе. Пахаваны ў
Радуні. У яго гонар назву “Хафец Хаім” носіць кібуц у Ізраілі, шэраг
яўрэйскіх навучальных і рэлігійных устаноў у Ізраілі і за яго межамі.
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