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Buku 25 Ayat Al-Quran Pilihan: Muhasabah Jiwa dan Minda

Hilal Asyraf adalah seorang penulis prolifik yang sehingga kini sudah mengarang lebih 30 buah karya.

Antara  karyanya  bersama  PTS adalah  Sebelum Aku  Bernikah, Untuk  Kita  Pendosa,  Tinta  2  Asyraf,

#HilalAsyraf Koleksi Status Facebook Terbaik, Hidup Penuh Erti: Cerita dari Hati, Keimanan Adalah

Paksi,  dan Misi  Hero.  Beliau juga pengasas  kepada laman web langitilahi.com yang menjadi  pentas

pengasahan bakat golongan belia bagi memanfaatkan potensi ke arah yang lebih baik. 

Buku 25 Ayat Al-Quran Pilihan: Muhasabah Jiwa dan Minda, sebagaimana tajuknya, mengambil 25 ayat

Al-Quran untuk dijadikan refleksi dan titipan para pembaca, sebagai jentikan minda dan rohani untuk

masing-masing  kembali  menilik  peribadi  dan  keadaan  sekeliling. Apakah  kita  berada  dalam  batas

panduan  Al-Quran?  Ataupun  sebenarnya  hidup  kita  sudah  jauh  tersasar? Masa  untuk  kembali

bermuhasabah. 

Antara kelebihan buku ini adalah:

• Sepenuhnya  berwarna  dan  bergambar.  Ini  menjadikan  pembacaan  terasa  segar  dan  ringan.

Gambar-gambar  dapat  menjadi  halwa  mata  dan  merehatkan  jiwa.  Ayat-ayat  yang  dihighlight

membolehkan pembaca terus melihat poin-poin utama. Pembaca juga boleh membaca poin-poin

penting dahulu pada waktu terhad dan kemudiannya membaca keseluruhan isi apabila ada waktu

senggang.

• Ayat-ayat Al-Quran pilihan yang membolehkan pembaca fokus dan tidak terasa ada terlalu banyak

bahan yang perlu dibaca.

• Dengan semangat supaya kita tidak lagi melayan Al-Quran seperti kain buruk. Hanya berada di

sisi  ketika  kita  rasa  perlu.  Tetapi  dalam banyak  keadaan,  kedudukan dan ajarannya  kita  abai

ataupun injak-injakkan.

• Supaya Al-Quran tidak lagi hanya bahan bacaan, tetapi menjadi petunjuk kehidupan.



• Ayat Al-Quran yang dibincangkan dilengkapi dengan tafsir muktabar dan ulasan penulis. Dengan

itu, apa yang kita mengaji akan terus dapat difahami dan diaplikasikan dalam hidup hari ini.

Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertaqwa. Dalam Al-Quran, terdapat

banyak pesanan dan panduan,  untuk bekalan  seorang hamba menyempurnakan kembaranya  di  dunia

dengan baik.  
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