
 عسل الشمع 

هو أحد المواد التً ٌقوم النحل بتصنٌعها، وأصله آٍت من اإلفرازات التً تنتج من غدة األسترنات عند الشغاالت التً 

ًة من حبوب اللقاح لتستطٌع إنتاج كمٌة قلٌلة من شمع النحل. ٌّ  تحتاج إلى تسعة كٌلو من العسل وكم

ٌّر هذا اللون حسب حبوب اللقاح ومكّونات   ٌّز شمع النحل بلونه األبٌض الشفاف وبرائحته الزكٌة، وٌمكن أن ٌتغ ٌتم

 الشمع، كما أّنه ٌتمٌز بثمنه المرتفع وهشاشته وسهولة كسره. 

ٌّة وثنائٌة، وأحماض طوٌلة السلسلة مثل البالمتٌ ك، وأحماض ٌتكّون شمع النحل من هٌدروكربونات، وكحوالت أحاد

داً رغم فوائدها العظٌمة.  ٌّ  هٌدروكسٌة، ومواد غٌر معروفة لآلن. وشمع النحل هو أحد المواد المهملة غٌر المدروسة ج

 جلويعسل فوائد شمع 

منذ زمن عرف شمع النحل بفوائده الكثٌرة والمتعّددة فً العالج والغذاء والصناعة والتجمٌل، فقد استخدم فً دفن 

الموتى والتحنٌط، ولإلضاءة فً الكنائس والمعابد وصنع التماثٌل، وحدٌثاً فً مواد التجمٌل والمواد الطبٌة وأساسات 

 الشموع، 

ابات ونزالت البرد والزكام والحّمى، كما ٌستخدم لتقلٌل الحساسٌة، وللحروق، وفً العالج ٌستخدم للتخلّص من االلته

 وتخفٌف آالم الجروح،

ٌّن للمعدة. أّما   وشمع النحل ٌعّد مطّهراً ومانعاً لتكّون البكتٌرٌا، ومعالجاً آللم األسنان إذا ما خلط مع العسل، وهو مل

اً فهو ٌرّطب البشرة وٌحمٌها وٌزٌد من نعوم ٌّ  تها ونضارتها، وٌذٌب الدهون، جمال

كما تّحسن رائحته من المزاج، وٌعتبر أفضل مزٌل للشعر خصوصاً فً منطقة الوجه؛ حٌث إّنه ٌعمل على إزالة الشعر 

من جذوره، وٌترك بشرتك ناعمة بشكٍل ال ٌصّدق، ولكن حدٌثاً تتّم محاولة البحث عن بدائل لهذه المادة العظٌمة بسبب 

 غالء ثمنها. 

ً الصناعة ٌستخدم فً صناعة الجلود، وإطارات السٌارات، والشموع والقنادٌل. أكل شمع العسل على عكس ما هو وف

ٌّة مشاكل، وٌؤكل حسب الرغبة؛ حٌث  شائع فإّن شمع العسل ٌؤكل وال مضار منه، كما وأّن المعدة تقوم بهضمه دون أ

 قطعة العلكة، ٌمكن مضغه على شكل أقراص ال ٌتجاوز حجم الواحد منها حجم

أو ٌخلط مع العسل بعد تحطٌمه وهذا الشائع. فً النهاٌة ٌوصى بالتوّقف عن تناول شمع النحل فً حالة مالحظة أّي 
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