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Apa itu

Corona?

M K



Corona adalah salah satu jenis virus. Corona
berasal dari bahasa latin yang artinya mahkota.

Disebut mahkota karena virus ini tampak
seperti memakai mahkota.

Apa sih, corona itu?



Asalnya dari Cina, ya?

Sebenarnya virus corona ada banyak jenisnya.
Nah, virus corona yang menyebabkan wabah
sekarang ini berasal dari Wuhan, salah satu

daerah di Cina. Virus ini baru ditemukan di akhir
tahun 2019. Oleh karena itu, penyakit yang

ditimbulkannya dinamakan COVID-19

COVID-19
Corona Virus Disease 2019



Kalau virus itu apa?
Virus itu mahluk yang
sangat kecil. Virus bisa
hidup dan berkembang
biak di tubuh mahluk
lain seperti hewan dan

manusia.



Kok nggak kelihatan?

Iya, Allah ‘kan Maha Pencipta. Ciptaan Allah
banyak sekali. Ada yang besar dan bisa dilihat
oleh mata. Misalnya, manusia, hewan, dan
tumbuhan. Ada pula yang tidak bisa dilihat,
seperti jin dan malaikat. Ada juga yang bisa

dilihat tetapi dengan bantuan alat, contohnya
virus. Kalau adik-adik mau melihat virus,
adik-adik harus menggunakan mikroskop.



Iya. Virus ini mudah sekali menular. Gejalanya batuk,
demam, dan sesak nafas. Tetapi perlu adik-adik

ingat, virus tidak menular dengan sendirinya. Virus
menular dengan kehendak dan takdir Allah. Hal

tersebut sesuai dengan hadits,

Virus corona bisa bikin kita sakit ya?

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda:
“Tidak ada penyakit menular dan thiyarah
(merasa sial dengan burung dan sejenisnya),

dan saya menyukai ucapan yang baik”.

Demam

Batuk

Sesak nafas



Kenapa Allah menakdirkan ada virus corona?

Di balik takdir Allah, pasti ada hikmah yang besar.
Kadang ada yang kita ketahui hikmahnya ada juga

yang tidak. Coba adik-adik pikirkan beberapa hikmah
terjadinya wabah ini. Manusia menjadi ingat kepada
Allah, kembali kepada Allah, banyak beristighfar, dan
memohon perlindungan kepada Allah. Dengan musibah
berupa wabah ini, Allah hapuskan dosa-dosa. Kita

juga bisa mendapat banyak pahala dengan membantu
orang lain yang kesusahan. Selain itu, kita banyak

juga belajar bagaimana menjaga kebersihan dan masih
banyak lagi hikmah yang lainnya.



Lalu bagaimana supaya kita
tidak tertular virus ini?

Adik-adik harus banyak berdoa kepada Allah supaya
terhindar dari penyakit ini. Adik-adik bisa berdoa,

Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu
dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari

penyakit yang jelek lainnya).”
(HR. Abu Daud, no. 1554; Ahmad, 3: 192, dinilai
shahih oleh Syaikh Albani dan Syaikh Al Hilali)

Adik-adik juga bisa membaca dzikir-dzikir
perlindungan lain seperti dzikir pagi dan petang

dan dzikir sebelum tidur.



Selain itu, apa lagi yang perlu kita lakukan?

Adik-adik juga harus sering-sering
mencuci tangan dengan benar. Jika
bersin atau batuk, tutup dengan tisu
lalu buang, kalau tidak ada bisa
menggunakan lipatan siku. Gunakan
masker jika adik-adik sakit agar
tidak menulari yang lain. Hindari juga
menyentuh muka, apalagi dengan
tangan yang kotor. Termasuk ngupil
juga tidak boleh ya, hihihi…



Tetapi gara-gara virus ini, sekolah jadi libur.
Tidak bisa ketemu dan

bermain bersama teman-teman, deh!

Sabar ya adik-adik. Adik-adik tetap di rumah
saja dengan mengharap ridha Allah. Dengan adik-
adik tetap di rumah, insyaallah bisa mencegah

wabah makin meluas. Kita juga bisa
mendapatkan pahala

syahid, lho! Coba deh baca hadits berikut:

Dari Yahya bin Ya’mar, Aisyah radhiyallahu
‘anha mengabarkan kepadanya bahwa ia

bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam tentang ath-tha’un (wabah yang
menyebar dan mematikan), maka beliau

menjawab,



“Itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa
saja yang Allah kehendaki. Namun, Allah

menjadikannya sebagai rahmat kepada orang
beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu

negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia
tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri
tersebut lalu bersabar dan mengharapkan pahala
dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu

terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia
akan mendapatkan pahala syahid.”

Nah, bagaimana? Sekarang adik-adik sudah mengerti
bukan apa itu virus corona? Semoga Allah Ta’ala

segera angkat wabah ini dan memberikan kesehatan
kepada kita semua. Aamiin…

Tetap di rumah, ya!
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