ای که دستت می رسد کاری بکن...
گاهی ﺧﺪﺍ
ﺑا ﺩﺳﺖِ ﺗﻮ،
ﺩﺳﺖِ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪگاﻧﺶ ﺭﺍ میﮕﯿﺮﺩ!
ﺑا ﺯﺑاﻥ ﺗﻮ،
گﺮﻩ ﮐاﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑاﺯ میﮑﻨﺪ!
ﺑا ﻗﺪﻡ ﺗﻮ،
مﺸﮑﻠی ﺭﺍ ﺣﻞ مﯿﮑﻨﺪ!
ﻭﻗﺘی ﺩﺳﺘی ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾاﺭﯼ می ﮕﯿﺮﯼ،
ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯماﻥ ﺩﺳﺖِ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ،

ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﺳت…

در هر جامعه ای افراد فقیر و ثروتمند وجود دارد .خدا را شاکریم که از نعمت هایش به قدری به ما ارزانی
داشته که دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کنیم .اما می دانیم که خداوند به هر میزان که بندگانش را
مورد لطف قرار داده ،ایشان را آزمایش می کند و این را هم می دانیم که آبروی افراد نزد پروردگار متعال
چقدر اهمیت دارد .به همین سبب با الگو گرفتن از ائمه اطهار علیهم السالم معتقدیم قبل از آن که نیازمندان،
حاجات خود را با ما در میان بگذارند ،بهتر است ما به یاری ایشان بشتابیم.

به لطف ایزد منان و مساعدت برخی از بزرگان توانسته ایم در سال های اخیر ،کانون احسان دانش را
ایجاد کنیم و در طول سال ،فعالیت های خداپسندانه ای با مشارکت دانش آموزان عزیز و اولیای محترم
ایشان انجام دهیم.

برای مشاهده سایت کانون احسان دانش کلیک کنید

از جمله فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1هر هفته در روزهای پنج شنبه یک کالس مسئول برگزاری ایستگاه صلواتی در مدرسه است که طی
آن دانش آموزان اقالمی را خیرات کرده و برای شادی روح گذشتگان فاتحه ای قرائت
می کنند.
به موازات برگزاری ایستگاه صلواتی ،از طرف کانون احسان ،صندوقی تهیه شده که دانش آموزان
می توانند کمک های نقدی و صدقات خود را در این صندوق بیندازند.

 -2هر ساله در اسفند ماه بازارچه ای تدارک دیده شده است که مجموعة مدرسه اعم از دانش آموزان،
والدین و دبیران با مشارکت و همکاری یکدیگر هر کدام بر اساس توانایی و خالقیت خود در قالب
یک جشن مدرسه ای ،سعی در کمک رسانی به افراد نیازمند دارند.
عواید حاصل از بازارچه توسط دانش آموزان به دست خانواده های کم بضاعت در جنوب تهران
می رسد.

گزارشاتی از برگزاری بازارچه خیریه در سال های گذشته

بازارچه مهربانی

https://www.aparat.com/v/gK9GT

بازارچه مهربانی از نگاهی دیگر

https://www.aparat.com/v/1sLuH

آفرین بر همت واالیتان!

http://daneshschools.com/gs/?p=50186

با تو از عشق سخن می گویم...

http://daneshschools.com/gs/?p=55716

توزیع اقالم خیریه (هفت سین میلیونی!)

http://daneshschools.com/gs/?p=50653

