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Novel ayat ayat Cinta

Sinopsis :

Ini adalah kisah cinta. Tapi bukan cuma sekedar kisah cinta yang biasa. Ini tentang bagaimana menghadapi
turun-naiknya persoalan hidup dengan cara Islam. Fahri bin Abdillah adalah pelajar Indonesia yang berusaha
menggapai gelar masternya di Al Ahzar. Berjibaku dengan panas-debu Mesir. Berkutat dengan berbagai
macam target dan kesederhanaan hidup. Bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua
target dijalani Fahri dengan penuh antusiasme kecuali satu: menikah.

Kenapa? Karena Fahri adalah laki-laki taat yang begitu ‘lurus’. Dia tidak mengenal pacaran sebelum
menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan mahluk bernama perempuan. Hanya ada sedikit
perempuan yang dekat dengannya selama ini. Neneknya, Ibunya dan saudara perempuannya.

Betul begitu? Sepertinya pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis. Tetangga satu
flat yang beragama Kristen Koptik tapi mengagumi Al Quran. Dan menganggumi Fahri. Kekaguman yang
berubah menjadi cinta. Sayang cinta Maria hanya tercurah dalam diary saja.

Lalu ada Nurul. Anak seorang kyai terkenal yang juga mengeruk ilmu di Al Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh
hati pada gadis manis ini. Sayang rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak
pernah menunjukkan rasa apa pun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu
menebak-nebak.

Setelah itu ada Noura. Juga tetangga yang selalu disika Ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan
Noura dan ingin menolongnya. Sayang hanya empati saja. Tidak lebih. Namun Noura yang mengharap lebih.
Dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Noura menuduh Fahri memperkosanya.

Terakhir muncullah Aisha. Si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri
membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisha jatuh cinta pada Fahri. Dan Fahri juga tidak bisa
membohongi hatinya.

Lalu bagaimana bocah desa nan lurus itu menghadapi ini semua? Siapa yang dipilihnya? Bisakah dia
menjalani semua dalam jalur Islam yang sangat dia yakini?

Download : Novel_Ayat_Ayat_Cinta.zip

Daftar nama putera / puteri Islami

Ada sebuah ungkapan yang mengatakan "apalah arti sebuah nama", tapi buat penulis nama merupakan doa
bagi yang memiliki nama tersebut.

Istri Anda sedang hamil / melahirkan dan Anda bingung mencari nama anak Anda ? Mudah-mudahan e-book
ini bisa membantu Anda memberikan nama terbaik buat anak Anda.

Terdiri dari ratusan nama-nama anak Islami beserta artinya, dimulai dari abjad pertama sampai dengan
abjad terakhir huruf arab (alif s/d. ya')

Download Nama Putera Islami : Nama_Putera_Islami.zip
Download Nama Puteri Islami : Nama_Puteri_Islami.zip
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Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1429 H

Alhamdulillah tak terasa kita akan memasuki bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh ampunan, rahmat dan
berkah, semoga bulan Ramadhan kali ini kita dapat mengisinya dengan amalan ibadah semaksimal mungkin.
Karena kita tidak akan pernah tahu , apakah kita akan sampai di Bulan Ramadhan Berikutnya atau tidak .
Manfaatkan lah momentum ini untuk mensucikan diri kita kembali ,agar menjadi orang yang bertaqwa dan
kembai fitrah (bersih). Amin.

bagi anda yang membutuhkan jadwal Imsakiyah Ramadhan 1429 h / 2008 m daerah Jakarta versi DEPAG /
PKPU bisa download disini : jadwal.xls

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1429 H Khusus Kota-kota Berikut :

Jakarta
Balikpapan
Jambi
Denpasar-Bali
Bandung
Jayapura
Kendari
Makassar
Medan
Padang
Malang
Yogyakarta
Semarang
Palembang
Surakarta
Surabaya

Untuk melihat jadwal imsakiyah ramadhan kota lainnya silahkan kunjungi : http://www.pkpu.or.id/imsyak/

Sumber : http://www.pkpu.or.id/imsyak/

Tutorial VB Script

Microsoft’s VBScript (Visual Basic Script) is a scripting language used to create dynamic and interactive web
pages. VBScript is a subset of Visual Basic, a more developed scripting language, and is commonly used on
the Web as a client side scripting language and server-side processing in ASPs (Active Server Pages). The
interpreted script language VBScript is designed for Web Browser interpretation. VBScript is similar to
scripting languages, including; Netscape’s JavaScript, Sun Microsystem’s Tcl, IBM’s Rexx and the
UNIX-derived Perl. These scripting languages have been designed to be used as an extension for html
language. A Web Browser receives the scripts for websites through web page documents that are then
parsed and processed.

VBScript, like JavaScript (Jscript) is an ActiveX-enabled scripting language that connects to scripting hosts
such as Internet Explorer and performs functions locally using the Windows Script Host (WSH). As a general
rule, scripting languages are coded faster and simpler than in the compiled languages of C and C++.
VBScript is structured and used with smaller programs with limited capability. Programmers, developers and
IT professionals learning VBScript should also be familiar with ASP (Active Server Pages) and possess SQL
Server commercial experience. Tutorials on VBScript include controlling script routines, working with
objects, variables, forms and general VBScript information.

Download Ebook : vbscript from Ziddu or Bizhat
Reference : http://www.exforsys.com/tutorials/vbscript.html
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Free Tutorial Create Game on Visual Basic

Free User Tutorial - How to make a new logic game on Visual BASIC - training guide for beginners users.
Guidelines for programmers in VB 6.0 for new logical game programming. The ebook includes rules of the
game, step-by-step programming process description in Word and EXE e-book formats, screenshots and 9
complete VB-projects (listings for each development step).

Download :
- Visual Basic tutorial
- Download From Author

Diet Untuk Penyakit dan Ilmu Gizi Buat Balita

E-book ini kami peroleh dari hasil googling di internet, buku ini sangat baik untuk panduan buat siapa saja
yang ingin mempelajari tentang ilmu gizi untuk penyakit maupun balita Anda. Kandungan dari e-book
setebal 37 halaman ini antara kain :

Kanker penyebab dan contoh menu untuk kanker
Buah Juice dan manfaatnya
RESEP JUICE UNTUK PENYAKIT
NUTRISI UNTUK BAYI DAN BALITA
Kebutuhan Anak Usia Balita dalam Sehari
Diit pada Gangguan Saluran Pencernaan pada anak
dan masih banyak lagi

Download from Ziddu

Indeks Al-Quran berdasarkan klasifikasi ayat

INDEKS DAFTAR SURAT AL QUR'AN : berisi terjemahan 30 Juz Al-Quran
INDEKS KLASIFIKASI AYAT AL QUR'AN :

- BANGSA TERDAHULU
- SEJARAH
- AL QUR'AN
- AKHLAQ DAN ADAB
- IBADAH
- MAKANAN DAN MINUMAN
- PAKAIAN DAN PERHIASAN
- HUKUM PRIVAT
- MUAMALAT
- PERADILAN DAN HAKIM
- HUKUM PIDANA, JINAYAH
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- JIHAD

INDEKS BERDASARKAN PEMBAGIAN JUZ : terdiri dari kandungan yang terdapat dalam juz 01 sampai juz 30.

Download : IndexQuran.zip

Table Perhitungan Zakat Maal

Berikut item yang diinput untuk mendapatkan total zakat yang dibayarkan per bulan + At-Zira'ah :

Pendapatan gaji/bulan
Pendapatan lain-lain (/bulan)
Kebutuhan perbulan
Harga Emas Saat ini

Disarikan oleh Ariya Bayu, dari :
"Khasanah Ilmiyah Islamiyah", cetakan ke-11, oleh Tim Pustaka Amanah, Solo, Kalimosodo I/11.

Download : TableZakat.zip

1001 Kisah Teladan

Menyambut bulan suci ramadhan marilah kita semua memperbanyak amal ibadah kita. Melalui E-book 1001
kisah teladan ini mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita dan menambah ilmu pengetahuan dari
kisah para Rasul dan sahabat-sahabatnya. Berikut sebagian dari daftar kisah-kisah yang terdapat dalam
e-Book ini :

AL-QUR'AN SEBAGAI PEMBELA
KISAH LIMA PERKARA ANEH
ANJING-ANJING NERAKA
PEMUDA BERIBU-BAPAKAN BABI
BERKAT MEMBACA BISMILLAH
KISAH BUMI DAN LANGIT
KISAH NERAKA JAHANNAM
TUJUH MACAM PAHALA
PUASA 10 MUHARRAM
NAFSU YANG DEGIL
ENAM PERSIMPANGAN
WASIAT KEPADA RASULULLAH
HIKMAH TINGGALKAN BOHONG
BATU-BATU YANG ANEH
PESANAN KEPADA NABI MUSA
MEMBANGKANG PERINTAH AYAH

Download Ebook : Ziddu

Arti, Sarana dan Fungsi Manajemen
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Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman.
Berbagai istilah yang dipergunakan, seperti ketatalaksanaan, manajemen,dan manajemen pengurusan.
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, dalam tulisan ini kita pakai istilah aslinya yaitu
“manajemen”

Bila kita pelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga
pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses; kedua, manajemen sebagai kolektivitas
orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (art) dan
sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang
diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang
pertama itu, kita kemukakan tiga buah definisi.

Dalam Encylopedia of the Social dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses mana pelaksanaan suatu
tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

Download E-Book : Ziddu

Pengantar Internet Untuk Pemula

Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang secara harfiah berarti hubungan antar jaringan
komputer (network). Sedangkan network sendiri diartikan sebagai suatu sistem komunikasi data antar
komputer. Contoh jaringan komputer yang paling sering kita temukan misalnya LAN (Local Area Network)
yang menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam suatu areal atau lokasi tertentu seperti
kantor, sekolah, perusahaan, warnet, dan lain-lain.
Gambaran sederhananya seperti ini: beberapa komputer dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk
jaringan komputer (network). Nah, bila sejumlah network (jaringan komputer) kemudian digabung dan
dihubung-hubungkan lagi maka jadilah Internet.

Jadi pengertian internet secara umum (menurut bahasa) adalah kumpulan dari jaringan komputer yang
terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan pengertian Internet secara khusus (inilah yang
sering terpakai dan yang dimaksud dalam pembahasan ini) adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia
karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Untuk ringkasnya, Internet adalah
jaringan komputer global sedangkan jaringan komputer lokal (LAN) dinamakan Intranet.

Download E-Book : Ziddu Bizhat

Teknik melindungi PC dari serangan Virus

Membahas beberapa langkah awal pencegahan masuknya Program Jahat ke dalam komputer dengan asumsi
bahwa Sistem Operasi yang digunakan adalah Windows.

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan antara lain :

1. Mematikan fungsi Auto Run.
2. Membuka data dengan aman
3. Memperlihatkan File Hidden dan Super Hidden

Download E-Book : Ziddu Bizhat
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Panduan Merakit PC yang baik

PC yang dijual dipasaran secara umum dapat dibagi atas dua kategori. Kategori pertama adalah PC branded
(bermerek), dan kedua adalah PC rakitan (dulu sering disebut jangkrik). PC rakitan ini sendiri ada yang
merupakan paket dari penjual, ada pula yang dirakit sesuai dengan keinginan si pembeli. Khusus untuk yang
sesuai keinginan pembeli, sistem komputer biasanya juga dirakit oleh penjual. Namun tak jarang pembeli
merakit PC-nya. Seringkali ini dilakukan untuk menghemat waktu tunggu, hobi, overclocking, maupun untuk
menoptimalkan kinerja PC. Dengan mengusai cara merakit PC, maka akan lebih mudah mengutak – atik PC,
baik untuk pemecahan masalah, maupun untuk menambah atau mengganti periferal baru sesuai dengan
peningkatan kebutuhan pemakai.

Download E-Book : Bizhat Ziddu

Panduan MySQL

MySQL adalah server basis data yang kompak dan kecil yang ideal untuk banyak aplikasi basis data on-line.
MySQL mendukung SQL standar (ANSI), meskipun tidak selengkap subset yang menjadi standar seperti
PostgreSQL.

MySQL dapat dijalankan di banyak platform dan memiliki kemampuan multithreading pada server UNIX.
Pada lingkungan bukan UNIX, MySQL dapat dijalankan sebagai servis pada Windows NT dan sebagai proses
normal pada mesin Windows 95/98. MySQL adalah server DBMS relasional SQL yang mendukung
multithreading dan multi-user. MySQL mengimplementasikan client/server yang terdiri dari sebuah daemon
server (servis di server) dan banyak program dan pustaka klien yang berbeda-beda.

MySQL dulunya dikembangkan tahun 1996 untuk menyediakan server SQL yang dapat menangani transaksi
dalam basis data yang sangat besar dengan kecepatan tinggi.

Download E-Book : Bizhat Ziddu

Tips dan Trik Registry Windows

Beberapa tips dan registry windows dibawah ini cuma berlaku buat Windows XP.
Sebelum mengutak-atik Registry, ada baiknya melakukan backup terlebih dahulu.
* Klik tombol Start > Run atau tekan tombol Windows+R pada keyboard.
* Ketik regedit dan tekan Enter setelah berada didalam jendela Run.
* Didalam Registry Editor, pilih menu File > Export.
* Setelah Export Registry File muncul, masukkan nama file ke bagian File Name,
misalnya backup-registry dan sebagainya.
* tekan tombol Save.
Hal ini bertujuan jika terjadi kesalahan, kekeliruan, kefatalan atau apalah namanya yang intinya
(pengendalian diri) membuat sistem windows sobat tidak normal lagi, maka pergilah ke
Windows Explorer dan bukalah file backup dari regedit tadi dan doble klik file tersebut atau klik
kanan, kemudian klik perintah paling atas atau “Merge”, maka sistem windows sobat akan
kembali normal lagi seperti sebelum diedit registrynya (seperti sediakala).

Download : Download Lewat Ziddu Download lewat Bizhat
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Tips Mengecilkan Perut

Perut anda gendut?

Jangan khawatir, kami kasih beberapa tips sederhana. Sebaiknya anda makan 4x sehari, ketika bangun pagi
makan roti/bakmie/burger, sebaiknya jangan makan nasi, siang hari anda ambil nasi secukupnya saja,
kira-kira semangkuk kecil dan pilihlah sayuran yang anda sukai, tambahkan lauknya seperti tempe, tahu,
telur, sebaiknya jangan makan makanan berlemak seperti daging sapi/babi. Ketika hampir petang hari,
sebaiknya anda makan nasi semangkuk kecil tambah sayur-sayuran saja, tidak usah pake daging, telur /
ayam, bisa ditambah dengan minum juice.

Ingin tips lebih banyak ? Silahkan download e-book dan passwordnya.

Download E-Book : Tipsmengecilkanperut.zip
Password : password.txt

Tips menghadapi pasangan

Adapun tips-tips yang terdapat dalam e-book ini antara lain :

Tips menghadapi pasangan yang gampang marah
Tips menghadapi putus cinta - patah hati
Tips Menghadapi Cewek Galak
Tips Cara Memilih Calon Isteri/Istri/Jodoh/Pacar & Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Yang Baik

Download E-Book : Tipspasangangampangmarah.zip
Password : password.txt

Tips Memutihkan Wajah Secara Alami

Dapatkan tips dan trik memutihkan wajah secara alami dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah
didapatkan dari alam. Kandungan dan apa saja manfaat dari bahan tersebut pada kulit kita dapat anda
temukan pada buku ini.

Download : tipsmemutihkanwajahsecaraalami.zip
Password : password_ebook.txt

Panduan Investasi di Inter-MetroFund

Cara bijak berinvestasi dan mengembangkan dana untuk kesejahteraan anda

International Metro Fund Berpusat di Surabaya, mengembangkan suatu teknik investasi yang sangat
menguntungkan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan dananya atau yang ingin membuat uangnya
bekerja untuk dirinya.
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Cara Berinvestasi yang sangat sederhana, tidak memerlukan keahlian dalam perekrutan dan penjualan,
karena International Metro Fund Bukan perusahaan Jaringan ataupun Penjualan. International Metro Fund
adalah Bisnis Investasi yang mengembangkan Dana Anda Di pasar keuangan Dunia International melalui
Jaringan Internet.

Download : PanduanIMF.zip
Website : www.inter-metrofund.com

101 Tips On Search Engine Optimization

This free SEO book is loaded with essential tips and guidelines with online web page analyzer tool and major
search engine submission links for getting top search engine ranking. Download and learn how to optimize
and get your website noticed by the search engines. It is 100% SEO tips with online SEO tools and search
engine submission guidelines.

Key Features

Tips on creating killer Title Tag
Optimizing website body text
Meta tags optimization
Tips on spider friendly navigation
Tips on building link popularity
Online Web page analyzer
Search engines and directories links
General tips
AND MORE...

Download E-Book : Optimization-Tips.zip

Koleksi Teka-Teki, Cerita dan SMS Lucu

Koleksi ratusan teka-teki, cerita dan sms lucu, dijamin ketawa deh.

Download E-Book :
- Teka-Teki Lucu = tekateki-lucu.doc
- Cerita Lucu = cerita-lucu.doc
- Sms Lucu = smslucu.rtf

Setting GPRS koneksi Internet menggunakan PC

Bagi yang suka ber-internet lewat handhone atau komputer ( handphone sebagai modem ) mungkin
settingan berikut bisa sedikit membantu :

- Setting GPRS and WAP setting
- Setting Modem GPRS dan CDMA

http://feedproxy.google.com/feedburner/TmnX?format=xml
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- Ativasi GPRS lewat SMS
- Aktivasi 3G lewat SMS
- Konfigurasi Dial Up Networking

Adapun setting GPRS/Modem operator GSM/CDMA yang di bahas meliputi : Telkom Flexi Telkomsel (As dan
Simpati), Indosat (Mentari, IM3, Starone), Proxl, Mobile-8 (Fren) dan Bakri Telecom (Esia).

Download : SettingGPRS.doc

Kumpulan doa-doa dalam Al-Quran dan Hadits

Telah banyak buku do’a yang tersebar di tengah masyarakat Islam. Ada yang berpedoman dengan ajaran
Al-Qur’an, Sunnah, atau lainnya. Kadang masyarakat awam tidak dapat membedakan antara do’a yang
sejalan dengan ajaran Nabi dan mana yang tidak. Sedangkan do’a yang tidak berdasarkan ajaran Nabi, ada
yang berbau syirik, menyesatkan dan terkadang dapat menghapus aqidah Islam secara total.

Buku ini terdiri dari 132 doa yang ditulis oleh SAID BIN ALI AL-QAHTHANI yang diterjemahkan oleh MAHRUS
ALI.

Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir,Lc - Fir'adi Nasruddin,Lc - Erwandi Tarmizi

Download E-Book : kumpulandoa.zip

47 Lirik dan Chord Lagu Indonesia

Daftar lirik yang terdapat dalam E-Book ini :

1. Ada Band – Baiknya
2. Ada Band - Kuat Dahsyat
3. Afgan / Sadis
4. Andra and The Backbone / Main hati
5. Asap / Ingatkah kamu
6. After / Cemburu
7. Alexa – Jangan Pergi
8. Bintang / Cinta ini untukmu
9. Cokelat / Salah
10. Channel / Tentang Kita
11. D'Masiv / Di antara kalian
12. D'Masiv / Cinta Ini Membunuhku
13. DOT – Belahan Jiwa
14. Gigi / 11 Januari
15. Jikustik / Selamat malam dunia
16. Kangen Band / Doi
17. Kangen Band – Kembali Pulang
18. Kerispatih – Bila Rasaku ini Rasamu
19. Lyla / Tak Kan Ada
20. Melly ft Dedi Mizwar / Apa kata Dunia
21. Merpati / Tak selamanya selingkuh itu indah
22. Naff – Kaulah Hidup n Matiku
23. Naff – Kesempurnaan Cinta
24. Nineball / Maaf ku harus pergi
25. Nineball / Hingga akhir waktu
26. Once / Aku Mau
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27. Padi / Jangan datang malam ini
28. Pilot Band / Sepanjang Hidupku
29. Putih / Bersamamu
30. Rama – Bertahan
31. Repvblik / Sudah Cukup
32. Ressa Herlambang – Menyesal
33. Ribas / Kekasih buat kekasihku
34. Roulette / Aku jatuh cinta
35. Seurieus / Sama sama cari makan
36. Sheila on 7 / Betapa
37. Slank - Seen Things
38. ST12 / Puspa
39. Seventeen / Selalu mengalah
40. Tia ft. Teguh Vagetoz / Tulus
41. The Changcuters / I Love U, Bibeh
42. The Titans / Jangan sakiti aku
43. Tangga / Kesempatan Kedua
44. Ungu / Cinta dalam hati
45. Vagetoz / Kehadiranmu
46. Vagetoz / Kuatkan aku
47. Wali / Dik

Download E-Book : CHORDLAGU.zip

Teknik Membongkar Pertahanan Virus Lokal

Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa. Tetapi memiliki perbedaan yang
mendasar dengan program lainnya. Virus dibuat untuk mengubah, memanipulasi bahkan sampai merusak.
Virus hanya bekerja apabila program pemicu atau program yang telah terinfeksi dieksekusi.

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang pencegahan dan perlindungan dari virus lokal menggunakan
visual basic, ada baiknya memahami dulu tentang apa itu virus, bagaimana teknik penyerangannya dan apa
saja yang dapat dilakukan virus serta bagian apa saja yang diserang virus.

Download E-book : rekayasavirus.pdf
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