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Solat merupakan suatu kefardhuan yang diwajibkan ke atas umat Islam yang mukallaf.
Diantara kesan-kesan melaksanakan solat seperti:

Disiplin
Disiplin ertinya "peraturan". Orang yang solat akan sentiasa mematuhi syarat, rukun dan sunat
di dlam solat. Dia akan mendahului dan mengutamakan yang wajib dari yang sunat. Dengan itu
, hidupnya akan teratur (terdisiplin). Solat juga mengatur agar kita sentiasa fokus dalam hidup
(kiblat dan solat).

Kepatuhan
Solat mengajar kita tentang kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul, kepada imam. Dalam
solat jemaah, ada konsep kepatuhan yang jelas. Yakni tidak boleh terlalu tertinggal (dua rukun
fi'li) daripada imam.
Kepimpinan & kepengikutan
Siapa yang menjadi pemimpin, perlu prihatin dengan keadaan orang yang dipimpin. Tidak
boleh memberatkan solat dengan memanjangkan bacaan (jika ada orang tua, sakit dan
ibu-ibu). Teguran terhadap imam mesti bersopan dan beradab dengan bahasa yang paling
baik, yakni kalimah "subhanallah". Ertinya menegur mesti dengan niat kerana Allah. Imamyang
ditegur pula hendaklah segera membaiki kesalahan itu. Jika tidak, makmun boleh mufarakah.
Penyucian dan kebersihan
Untuk solat mesti membersih dari hadas kecil dan besar serta najis. Kita berwuduk dengan
membasuh hujung-hujung anggota. Pakaian, tempat sujud mestilah bersih dan suci. Bila
berwuduk dosa kecil diampunkan. Hati kita mesti bersih daripada selain Allah.
Penjagaan dan ketepatan masa
Sentiasa mengawasi masuknya waktu. Tidak boleh lalai, hingga terluput waktu. Ada lima waktu
solat yang dengan menjaganya akan terjagalah masa kita daripada perbuatan yang sia-sia
Kerjasama kumpulan dan perpaduan
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Gerak serentak semasa menjadi makmum. Saf yang lurus, rapat antara bahu dan tumit adalah
lambang perpaduan. Allah akan menyatukan orang yag benar-benr solat
Mengawal Diri
Orang yang solat sentiasa mengawal hati, pemikiran, perasaan dan anggotanya agar tidak
membuat kerja selain yang menjadi rukun qauli, qalbi dan fi'li. Jika ada membuat gerakan
besar tiga kali berturut, maka solatnya boleh terbatal. Jika fikiran da hatinya melayang maka
ingatan, hubungan dan munajatnya dengan Allah akan terganggu. Jadi ia akan terus
berusahauntk mengawal diri dalam solat dan di luar solatnya.
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