خطبة : باب التوبة 
بجامع موضي السديري بالرياض 28 / 8/ 1442هـ ، للشيخ محمد السبر  
الخطبة الأولى : 
الحمد لله العزيز الغفور، يقبل التوبة، ويعفو عن السيئات، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة السالكين محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاتقوا الله عباد الله فإن الجنة أعدت للمتقين.   
عباد الله: من كرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن فتح لهم باب التوبة، لنيل رحمته ومغفرته، ورحمة ربِّ البرية بعباده تتجلَّى في توبته على العاصي بعد عصيانه، والمذنب بعد اقتراف ذنوبه، فرحمتُه سبحانه وسعتِ البَرَّ والفاجر، بل وسعتِ كل شيء قال تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ}.
التوبة باب من أبواب محبة الله، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» . 
والتوبة باب رحب لمحو ما قبلها من الذنوب والحوب، قال صلى الله عليه وسلم:" أما علمت يا عمرو أن التوبة تجبُّ ما قبلها ". رواه مسلم. 
وقد دعا الله تعالى عباده إلى باب التوبة فقال: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون»، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ...).
وها هو جل وتقدس يخاطبنا في الحديث القدسي، فيقول:(يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم) رواه مسلم.
التوبة نعمة جليلة أنعم الله بها على عباده، إذ منحهم فرصة للمراجعة والإنابة والأوبة، وتدارك ما فات، وخير الزاد ليوم القيامة أن يتوب المرء من خطاياه، وأن يعتزم فعل الخير، ويقدم على ربه بقلب سليم، رغبة في ثواب الله، وخوفاً من عقابه.
وآيات التوبة والاستغفار تهب نسمات رحمة الله بعباده المذنبين، فاتحة باب الأمل في قبول التوبة، وغفران الذنوب، بل وإبدال الذنوب حسنات للتائبين الصادقين في توبتهم؛ (إلاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً)، ولولا هذا الباب لفقد الإنسان الأمل في رحمة الله، واستمرأ الذنوب، وظل سائرا في غيه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل المحتوم. 
وها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرنا فيقول:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لهمْ.». رواه مسلم.
التوبة إلى الله هي وظيفة العمر التي لا يستغنى عنها المسلم أبداً، فهو يحتاج إلى التوبة كل وقت وحين، كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة ويحسب في المجلس الواحد سبعين مرة ويختم مجلسه بالاستغفار. 
وباب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». وهذا خاص بكل أحد، أو تطلع الشمس من مغربها، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» متفق عليه. فيجب علينا التوبة الفورية، ولنحذر من التسويف.
المسلم العاقل هو الذي يقوم نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضاة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وإن جنحت نفسه يوماً للوقوع في المعاصي والانهماك في الشهوات المحرمة، فليعلم أن الخالق غفور رحيم، يقبل التوب ويعفو عن السيئات، وأنه مهما أسرف في الذنوب ثم تاب منها فإن الله يغفرها جميعاً، لقوله عز وجل: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»، والقنوط من رحمة الله هو أن يجزم المرء في نفسه بأن الله لا يرحمه ولا يغفر له بل يعذبه، وهذا القنوط من الكبائر.
باب التوبة النصوح يبدأ بالندم على الذنب والشعور بالحزن والأسف كلما ذكرها، ثم بالعزم على الإقلاع عن الذنب فيترك التائب الذنب باختياره، وكذلك العزم على عدم العودة إلى الذنب وهو شرط مرتبط بنية التائب، وهو بمثابة عهد يقطعه على نفسه بعدم الرجوع إلى الذنب، ثم لابد للتائب من أن يتحلل من حقوق الناس فإذا كان الذنب متعلقاً بحقوق الناس، فيعيد الحق لأصحابه، أو يطلب منهم المسامحة، ولا شك أن التوبة النصوح تشمل هذه المعاني كلها، فصاحبها قد وثق العزم على عدم العودة إلى الذنب، وهذه هي التوبة التي تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وآجلاً.
باب التوبة منحة من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فلا يقنطن المؤمن ويتوب إلى ربه مهما بلغ عظم ذنوبه وحتى إن عاد إلى المعصية فلا يغلق باب الرجاء في نفسه، فالله غفور تواب، والشيطان حريص على إيقاعه في المعصية مرة أخرى، فمن يحول بينك وبين التوبة، فلو وقعت في المعصية مرة بل ومرات فلا تقنط من رحمة الله، وكن دائماً على توبة متصلة ومستمرة مع الله تعالى، ولا يغب عنك أبداً قوله عز وجل: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب». 
أخي التائب ضع نصب عينيك دائماً قول الله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون». 
واستبشر على الدوام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه مسلم. 
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ....

الخطبة الثانية : 
الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإنسان بطبيعته مخلوقٌ ضعيـف، يرتكب الأخطاء، ويقترف المعاصي، وذلك نتيجةَ الغفلة التي تستوْلي على قلبه، فتحجب بصيرتَه، ويُزيِّن له الشيطان سُبلَ الغواية، فيقع فيما حرَّمه الله عليه، ومهمـا بلـغ العبد من التقوى والصلاح، فإنَّه لا يَسْلم من الوقوع في الأخطاء، ولا يُعصم من المخالفات، فالمعصوم هو نبيُّنا محمَّد عليه أفضل الصَّلاة وأزكى السلام فهو القائل: " كلُّ بَني آدمَ خطَّاء، وخيرُ الخطَّائين التوَّابون". فتوبوا إلى الله على الدوام واستغفروه يغفر لكم ذنوبكم. 

