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 : النص

  تقصـــــــير
  :أخي الّنبيل

  .يرجو لقائكتحّية من أخ يوّد شفاءك، و        

أهّنئك بشفائك من المرض الذي ألّم أبدأ بها رسالتي هذه إليك هي أن و بعد، فإّن أجمل عبارة 

  .بك، و أن أحمد اهللا تعالى على تمام عافيتك و سالمتك

    ثّم أبادر فأعتذر لك عن تقصيري في أداء واجبي نحوك، بعدم عيادتك أثناء مرضك،       

اس لفتور في حّبك، أو إهمال لشأنك، فأنت أحّب الّن -و اهللا يعلم -يكنو أؤّآد لك أّن هذا لم 

 ، و قد آنت لي دائما خير صديق و أوفى حبيب، و لكّن سفري يإلّي، و أقربهم منزلة إلى نفس

  .المفاجئ لظرف طارئ، آان سبب امتناعي عن زيارتك

قد ّمن زارك، و ان عليك مو مع ذلك لم أنقطع عن الّسؤال عنك مّمن يراك، و االطمئن       

ك و أنعم عليك بالّصحة، فبادرت بالكتابة إليك معتذرا عن علمت أخيرا أّن اهللا أتّم شفاء

تقصيري، راجيا قبول عذري، و إّني ألؤّآد لك اليوم أّنني سأنتهز أّول فرصة تسنح ألزورك 

  .فأراك البسا تاج الّصحة، مشرق الّطلعة

وحّتى أراك و أسعد بلقائك، أرجو أن تحبوني بجميل تسامحك و أن تتفّضل بقبول أجمل      

  .تهانّي

  )الرسائل العصرّية(صابر يوسف 
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