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Abstract:
World  Wide  Web  All  my  opportunities  and  put  before  human  society  and  Islamic
communities, one of the achievements of the nationwide networks, "e-commerce", which
creates a new legal juridical questions that deserve answers jurists and requires lawyers,
jurists traditional Shiite jurisprudence and trading certain contracts, termination and the
legal  rules  relating  to  transactions  have  raised,  generally,  the  provisions  relating  to
commercial  transactions,  including  signature  rules  of  Islam,  but  Islam,  based  Since
Ansanhaast monotheism and equality principles, and the next farm Dnyara knows, fair rules
for trade and economic Rabrrvabt situation said. This thesis is trying to online transactions
from both a legal and juridical review.
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